
Förstå skrifterna

Fjärde Moseboken 9

Fjärde Moseboken 9:6–14 – Vilka bör fira påsken?
Det är intressant att se i 4 Mosebok 9 att några män som hade
kommit i beröring med en död kropp, kanske genom att
begrava en död släkting, inte fick lova att fira påskhögtiden.
Enligt Moselagen var de ”orena”. Men Herren uppenbarade
för Mose att påsken var så viktig att även de som hade blivit
orena av att röra vid en död kropp skulle delta. Dessutom sade
Herren att det var en mycket allvarlig synd att vara helt ren
och kvalificerad och ändå vägra att delta i påskmåltiden.

Eftersom Frälsaren införde sakramentet som ersättning för
påskhögtiden, kanske vi kan tänka ut några egna tillämpningar.
Vi bör till exempel ta varje tillfälle vi får att värdigt delta i
sakramentsförordningen. Att ha möjligheten men vägra gå till
våra sakramentsmöten är en synd. Att ta del av sakramentet är
så viktigt att Herren vill att vi ska göra det även om vi kanske
har våra brister. Våra prästadömsledare kan råda oss om när vi
bör eller inte bör ta del av sakramentet, det är principen bakom
det som händer i kapitel 9.

Studera skrifterna

Alltid minnas

Första hälften av 4 Mosebok 9 handlar om det första påskfi-
randet efter uttåget ur Egypten. Betrakta följande nyckelord
och uttryckssätt och beskriv hur de hör samman med påsken
(om du vill kan du gå tillbaka till 2 Mosebok 12 i handled-
ningen):

1. Fjortonde dagen i första månaden

2. Osyrat bröd och bittra örter

3. Inga krossade ben

På vilket sätt ledde Herren dem?

1. Beskriv med hjälp av 4 Mosebok 9:15–23 hur Herren ledde
Israels barn.

2. Vad tror du Israels barn lärde sig av att bli ledda genom
öknen på detta sätt?

3. Hur leder Herren sitt folk i dag?

På bestämd tid (v 2–3, 7, 13) – På Herrens bestämda tid

Fjärde Moseboken 10 berättar
om Israels lägers första
uppbrott från berget Sinai där
de hade haft sin lägerplats
under en längre tid. När israe-
literna gav sig iväg mötte
de Moses svåger och erbjöd
honom att förena sig med
dem – precis som vi bör
erbjuda andra att förena sig
med oss på vår färd tillbaka till
Gud. Fjärde Moseboken 10

förklarar också att de under färden riktade sin uppmärksam-
het på arken, som representerar den plats där Herren vistas. 

När du läser 4 Mosebok 11, fundera då över hur följande
frågor kan tillämpas på israeliterna: Hur skulle du känna dig
om du gjorde något gott för någon annan och han eller
hon sedan beklagade sig? Vad skulle hända om Herren gav
dig allt du bad om utan att ta hänsyn till om det du bad
om var bra för dig eller inte?

Förstå skrifterna

Fjärde Moseboken 11

Nitälskar du för mig (v 29) –
Är du avundsjuk
Två alnar (v 31) – Omkring
en meter
Tio homer (v 32) – Omkring
tre liter
Gripits av begär (v 34) –
Sökt efter sådant som hade
med kroppsliga begär att göra

Blandade hop (v 4) – 
Icke-israeliter
Försmäktar vår själ (v 6) – Vi
har förlorat aptiten på manna
Korianderfrö (v 7) – En växt
som är släkt med persilja
Bdelliumharts (v 7) – Harts,
ett vaxliknande ämne
Fotfolk (v 21) – Män över
tjugo som kan bli soldater

Fjärde Moseboken 11

Israeliterna drivs av 
sin matlust

Fjärde Moseboken 10

Uppbrott från Sinai
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Fjärde Moseboken 11:29 – Mose önskade att hela
hans folk blev profeter
Profeten Joseph Smith sade: ”Gud har icke uppenbarat något
för Joseph, som han icke kungjort för de Tolv, och även den
obetydligaste helige eller medlem av Kyrkan må veta allt,
så fort som han är i stånd till att uthärda det” (Profeten Joseph
Smiths lärdomar, s 128).

Studera skrifterna 
Gör tre av följande uppgifter (A–E) medan du studerar 
4 Mosebok 11.

Klagomål och kritik i dag 

Föreställ dig att du kände likadant som israeliterna gjorde 
i 4 Mosebok 11:1–9. Skriv ett brev till Mose och framför
dina klagomål på ett sätt som visar vad du tror folket sade
på den tiden.

Svara skriftligen

Använd dig av det som Mose sade i 4 Mosebok 11:10–15 och
av det du hittills har lärt dig om deras vandring och skriv
ner hur du kunde ha bemött israeliternas klagomål om du
hade varit deras ledare.

Vad händer när vi klagar?

Slå upp 4 Mosebok 11:1–4; Domarboken 1:14–16 och se vad
som kan hända med människor som knotar mot Herren och
hans tjänare. Lägg märke till vad Herren i 4 Mosebok 11:20
sade att Israels barn i själva verket gjorde när de klagade på
Mose.

Hitta viktiga ord

Hitta tre viktiga ord eller uttryck som beskriver vad de sjuttio
männen gjorde och varför de blev kallade som svar på Moses
modfälldhet.

Vad lär vi oss?

Läs Galaterbrevet 5:16–17 och berätta vad dessa verser säger
om det som kan betraktas som huvudtanken i 4 Mosebok 11.
Tänk på innebörden av ordet begär och på vad Herren gjorde
med de sjuttio äldsterna som svar på situationen.

Något av det underbara med Herrens kyrka är att den gör
Andens gåvor tillgängliga för alla som värdigt strävar efter
att få dem. Denna sanning illustreras i 4 Mosebok 11 när
Herrens Ande kom över sjuttio israeliska män och de började
profetera. Även om alla kan få erfara dessa gåvor, måste fort-
farande ordning råda i Guds rike. Han kallar män att presi-
dera och han ger dem den särskilda inspiration som krävs för
att leda kyrkan. Att erfara andliga gåvor är inte detsamma
som att vi inte längre lyder under ledare som Gud har utvalt
att presidera över oss.

Efter att ha fått andliga gåvor eller andlig kunskap börjar en
del medlemmar uppfatta sig själva som bättre än dem som
presiderar över dem. Detta högmod leder ofta till kritik av en
ledare och till ovilja att lyda råd. Om inte kritiska människor
ödmjukar och omvänder sig, kommer de snart inte längre ha
Anden med sig och löper risken att avfalla. Fjärde Moseboken
12 lär oss inte bara principen om att stödja våra ledare,
den visar också att även de som borde veta bättre kan falla för
denna frestelse. 

Studera skrifterna 

Vad händer när vi kritiserar profeten
eller andra kyrkans ledare?

1. Vad tror du är symboliskt i det som hände Mirjam?

2. Vad är sambandet mellan Mirjams bestraffning och det vi
läser i Läran och Förbunden 1:14?

Vad var det allra svåraste du någonsin har gjort för att hålla
Herrens bud eller för att få en utlovad välsignelse av honom?
Varför gjorde du det? Vad skulle ha hänt om du inte hade
gjort det?

Fjärde 
Moseboken 13–14
På jakt efter det utlovade 

landet

Fjärde Moseboken 12

Att stödja eller förkasta 
profeten
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När Herren befriade israeliterna från Egypten sade han att
han skulle leda dem in i Kanaans land, som var det land som
Abraham, Isak och Jakob och deras avkomlingar hade blivit
lovade för evigt. Efter många underverk och ett år av svåra
vandringar genom öknen kom israeliterna till slut fram till
detta utlovade lands gränser. I 4 Mosebok 13–14 berättas om
tolv män, en från varje stam, som sändes i väg för att ta reda
på hur landet såg ut och vilka som bodde där. Vi läser också
om deras skildring för folket och vad folket bestämde sig för
att göra med tanke på det som de hade hört.

Ställ dig själv följande
frågor medan du läser
4 Mosebok 13–14: När jag
ställs inför något som
tycks vara en svår uppgift
från Herren, reagerar jag
då med fruktan eller med
tro? Om de flesta männi-
skor runt omkring dig
väljer att frukta i stället för
att tro, hur skulle det

kunna påverka dig? (Se L&F 30:1–2.) Ditt sätt att reagera
säger åtskilligt om din tillit till Herren – hur mycket du tror
på att om han ger ett befallning eller ett löfte, att han då också
har förberett en väg för dig att utföra det (se 1 Nephi 3:7).

Förstå skrifterna

Fjärde Moseboken 13

Fjärde Moseboken 14

Studera skrifterna 
Gör två av följande uppgifter (A–D) medan du studerar
4 Mosebok 13–14.

Gör en annons

Gör en annons som om du vore Josua eller Kaleb och skulle
uppmuntra israeliterna att gå in i det utlovade landet.

Övertyga israeliterna

1. Förklara skälen till att de flesta israeliterna inte ville gå in
i det utlovade landet.

2. Använd dig av de händelser och den undervisning du
redan har läst om i Första, Andra och Tredje Moseboken
eller i första delen av 4 Mosebok till att övertyga israeli-
terna om att de ska gå vidare och gå in i sitt utlovade land.

Rev sönder sina kläder (v 6) – Ett tecken på stor sorg

Hosea (v 9) – Josua

Jämför händelser i berättelsen

1. Sammanfatta hur Israels barn reagerade när de fick
rapporten från spejarna (finns i 4 Mos 14:1–4).

2. Läs 4 Mosebok 14:28–33 och jämför vad Israels barn sade
med vad Herren sade om deras brist på tro.

”Vi kan göra detta på egen hand”

Vad bestämde sig israeliterna för att göra och varför lyckades
de inte?

Efter att merparten av israeliterna hade visat sin brist på tro
(se 4 Mos 13–14) och syndat mot Herren, är det inte att
förvånas över att 4 Mosebok 15 talar om de offer som behövs
för att få syndernas förlåtelse. Fjärde Moseboken 15 handlar
i synnerhet om synd ”med berått mod”, vilket betyder att
synda i vetskap om att det man gör är fel (jämför 4 Mos
14:44 med 4 Mos 15:30–31). Fjärde Moseboken 15 slutar
med en befallning som skulle kunna hjälpa Israel att alltid
komma ihåg betydelsen av att hålla buden.

Ibland tror somliga att de inte behöver följa profetens lärdo-
mar, eftersom de menar att profeten är mänsklig liksom
vi alla och bara framför sin åsikt om saker och ting. Äldste
Harold B Lee, då medlem i de tolv apostlarnas kvorum, sade:
”Jag vill bära mitt vittnesbörd att jag har lärt mig av erfaren-
heterna att de som kritiserar ledarna i denna kyrka visar
tecken på en andlig sjuka som om den inte kuvas till slut
leder till andlig död” (Conference Report, okt 1947, s 67).
Några år senare sade president Lee, då som president för de
tolv apostlarnas kvorum och medlem i första presidentskapet:
”Er och vår trygghet beror på om vi följer dem som Herren
har satt att presidera över hans kyrka” (Conference Report,
okt 1970, s 153).

Fjärde Moseboken 16

Uppror mot profeten

Fjärde Moseboken 15

Få förlåtelse
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