
Studera skrifterna

Nyckelskriftställe – 2 Mosebok
20:3–17

Det fjärde och femte budet (se 2 Mos 20:8–12) säger vad vi
ska göra. De andra buden säger vad vi inte ska göra. Skriv om
”du skall inte”-buden till ”du skall”-påståenden, så att du ser
olika sätt att hålla varje bud på.

Vad tycker du?

Vilket av de tio budorden tycker du världen behöver leva
mer efter i dag? Varför?

Hur reagerade de?

1. Vad gjorde Israels barn efter att ha hört och sett det som
står i 2 Mosebok 19–20? (Se också 2 Mos 20:18–21.)

2. Varför tror du att en del människor väljer att inte komma
närmare Gud eller att dra sig undan honom?

Andra Moseboken 21–23 innehåller specifika exempel på till-
lämpningen av Guds lagar. ”Du skall inte dräpa” lyder
till exempel ett av budorden, men vad händer om du skadar
någon svårt? Eller vad händer om du dödar ett djur? Andra
Moseboken 21–23 tar upp många frågor av detta slag och
beskriver också straffet som kan bli följden av att bryta mot
ett bud. De angivna straffen är maximistraff för en över-
trädelse och följer inte nödvändigtvis automatiskt. Denna
princip i Gamla testamentet ersattes av Jesu Kristi evan-
gelium (se Matt 5:38–48).

Mose förklarade Guds lagar för Israels barn i 2 Mosebok
20–23. För att de skulle kunna fortsätta utvecklas, behövde
de först ge ett bindande löfte om att leva enligt dessa lagar.
Andra Moseboken 24 berättar om det bindande löfte israeli-
terna gav som förberedde dem för att ta emot de högre lagar

Andra Moseboken 24

Sjuttio äldster ser Gud

Andra
Moseboken 21–23

Öga för öga och tand för tand

som hör samman med templet.
Följaktligen uppmanade
Herren Mose att en fjärde
gång gå upp på berget Sinai
och få ytterligare undervis-
ning om de förordningar som
skulle göra det möjligt för
människor att inträda i hans
närhet.

Förstå skrifterna

Andra Moseboken 24

Studera skrifterna

Hur viktiga är förbund?

1. När Mose hade gett folket Guds lagar, vad förband de sig
då att göra? (Se 2 Mos 24:3–8.)

2. Vad fick enligt 2 Mosebok 24:9–11 de sjuttio äldsterna
i Israel uppleva tack vare att de ingick detta förbund?

3. Vad har Herren lovat ska hända när du ingår och håller
förbund med honom? (Se Mosiah 18:8–10; L&F 20:77, 79.)
Vilket samband har dessa löften med vad som hände Mose
och de sjuttio äldsterna?

Andra Moseboken 25–27, 30 innehåller Herrens instruktio-
ner till Mose om att bygga tabernaklet. Tabernaklet var en
helig plats för Israels barn, precis som templet är en helig
plats för oss i dag. Tabernaklet byggdes så att det var bärbart,
eftersom Israels barn flyttade ofta när de var i ödemarken.
Instruktionerna om hur tabernaklet skulle byggas är ytterst
detaljerade och hjälper oss förstå att allting rörande ett tem-
pel är viktigt för Herren när han undervisar och inspirerar
sitt folk. Templets utformning och inredning lär oss viktiga
principer som får oss att vilja nalkas honom och hålla hans
bud. Följande schematiska översikt rubricerar varje föremål
och beståndsdel i tabernaklet. Den innehåller också förslag
till hur dessa delar kan hjälpa oss att lära mer om Gud och
hans plan för sina barn.

Andra
Moseboken 25–27, 30

Tabernaklet

inte israeliterna. Att se Gud
skulle normalt vara mer än de
kunde uthärda

Främsta (v 11) – Ledare
Lät inte sin hand drabba
(v 11) – Guds kraft skadade 
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Uppgifterna i 2 Mosebok 25–27, 30 om tabernaklet ersätter
de vanliga avsnitten med rubrikerna ”Förstå skrifterna” och
”Studera skrifterna”. Varje sak här nedan innefattar ett slags
”studera skrifterna ”-uppgift som du ska göra i din anteck-
ningsbok. Det bör hjälpa dig att bättre förstå hur tabernaklet
och dess inredning undervisade om evangeliets principer.

Endast bemyndigade personer till-
äts röra vid förbundsarken (se
2 Mos 25:10–22), därför fanns det
stänger som satt fast vid arken så att
man kunde bära den. Inuti arken låg
stentavlorna som innehöll den lag
som Herren hade skrivit. Senare
placerades också en skål med

manna och Arons grönskande stav inuti arken. Locket repre-
senterar Guds närvaro och kallas nådastol. En gång om året
utförde prästen en förordning vid nådastolen för att bringa
försoning åt folket (se uppgifterna om 3 Mos 16 på s 58–59).
Vad sade Herren till Mose i 2 Mosebok 25:22 om nådastolen?

På skådebrödsbordet (se 2 Mos
25:23–30) låg tolv stora bröd. Brödet
byttes ut varje sabbatsdag och åts
upp av prästerna. Även om det inte
står så i 2 Mosebok, anser judiska
traditioner att även vin ställdes på
bordet. Vad skulle brödet och vinet
kunna representera?Skådebrödsbordet

Förbundsarken

••
••

••
•

Guds närvaro

Änglaväktare

Bön

Leva genom 
Anden och Kristi
kött och blod

Dop och syndernas
förlåtelse

Lydnad och offer

Förbundsark
(se 2 Mos 25:10–22)

Celestial

Terrestrial

Telestial

Rökelsealtare
(se 2 Mos 30:1–10)

Skådebrödsbord
(se 2 Mos 25:23–30)

Det allra heligaste
(se 2 Mos 25:22)

Förlåt

Helig ljusstake eller lamphållare
(menorah; se 2 Mos 25:31–40)

Helig plats

Kar eller tvättfat
(se 2 Mos 30:17–21)

Altaret eller offeraltare
(se 2 Mos 27:1–8)

Yttre förgård

Tabernaklet

Ljusstaken eller ljushållaren (se
2 Mos 25:31–40), på hebreiska meno-
rah, är en välbekant symbol för den
judiska tron. De sju ljushållarna
överst på staken var fyllda av äkta
olivolja i vilka man tände en veke.
Siffran sju representerade helhet
eller fullkomlighet bland judarna.
Jesu liknelse om de tio jungfrurna

ger oss en ledtråd om vad oljan i en lampa representerar
(se Matt 25:1–13; L&F 45:56–59). Skriv ner vad du tror att oljan
symboliserade.

Alla brännoffer utfördes på offer-
altaret (se 2 Mos 27:1–8). Det första
någon gjorde som gick in i taber-
naklet var att offra ett offer. Vad slags
offer ber Herren sitt folk om i dag?
(Se 3 Nephi 9:19–20.) Vilken av evan-
geliets första principer och förord-
ningar representerar detta altare? (Se

fjärde trosartikeln.) Äldste Neal A Maxwell sade: ”Det person-
liga offret i egentlig mening varken består eller bestod någonsin
i att lägga ett djur på altaret. Nej, det består i att vara villiga
att lägga djuret i oss på altaret och därefter villigt se det förtäras.
Sådant är offret åt Herren i form av ’ett förkrossat hjärta och
en bedrövad ande’ (3 Nephi 9:20)” (Meek and Lowly [1987], s 94).

Varje morgon och kväll lades glö-
dande kol på rökelsealtaret (se
2 Mos 30:1–10) när översteprästen
brände rökelse. Läs Psaltaren 141:2;
Uppenbarelseboken 5:8; 8:3–4 och
förklara vad du tror att detta altare
representerade.

Prästerna använde karet till att
tvätta sig i (se 2 Mos 30:18–21) när
de förberedde sig för att inträda på
heliga platser i tabernaklet. På
Moses tid var karet ett stort tvättfat,
men när Salomo byggde ett perma-
nent tempel, placerade han karet på
tolv oxryggar. Vad tror du Herren

försökte lära sitt folk genom att ställa karet framför ingången
till tabernaklets heligare platser.

Andra Moseboken 28–29 innehåller Herrens uppenbarelser
till Mose angående prästerna som tjänade i tabernaklet och

Andra
Moseboken 28–29

Prästerna i templet

Kar eller tvättfat

Rökelsealtare

Altaret eller offeraltare

Helig ljusstake 
eller ljushållare

51



utförde förordningar åt folket. Dessa uppenbarelser innehål-
ler bland annat instruktioner om hur prästerna ska avskiljas
och helgas, vad de ska ha på sig och vilka deras plikter är. I
likhet med tabernaklet kan symboliken i detta lära oss mer om
evangeliet och vad Herren förväntar sig av oss.

Förstå skrifterna

Andra Moseboken 29

Studera skrifterna
Gör två av följande uppgifter (A–C) medan du studerar
2 Mosebok 28–29.

Hur blev de kallade?

Läs 2 Mosebok 28:1; Hebreerbrevet 5:1; femte trosartikeln.
Förklara hur Aron och hans söner kallades att vara präster
och hur sättet varpå de kallades är ett mönster för alla som
får ett prästadömsämbete i kyrkan.

Skildra i stora drag en helig ceremoni 

Andra Moseboken 29:1–21 beskriver hur en präst helgades
eller avskildes att arbeta i tabernaklet. Skildra ceremonin
genom att beskriva vad som hände enligt följande verser:

• Första åtgärden (se v 4)

• Andra åtgärden (se v 5–6)

Efod
(se 2 Mos 28:6–12)

Bröstsköld
(se 2 Mos 28:15–30)

Kåpa
(se 2 Mos 28:31–35)

Guldplatta
(se 2 Mos 28:36–38)

Helgad, helga (v 43–44) –
göra helig

Hin (v 40) – omkring sex liter

• Tredje åtgärden (se v 7)

• Fjärde åtgärden (se v 10–14)

• Femte åtgärden (se v 15–18)

• Sjätte åtgärden (se v 19–21)

Vad är symboliken?

Aron och hans söners öron, händer och fötter helgades med
blod. Vi vet att blodet symboliserade Kristi försoning som
har kraft att heliggöra oss. Vad symboliserar öron, händer
och fötter, och vad lär denna symbolik oss om hur vi ska för-
bereda oss för att fullgöra templets plikter?

Andra Moseboken 31 berättar hur Herren kallade skickliga
hantverkare att hjälpa till att bygga och inreda tabernaklet.
Det krävs många olika slags talanger för att föra Guds rike
framåt. Alla slags färdigheter vi ägnar åt Herren, vare sig det
gäller husbyggnad, konst eller affärsverksamhet, kan bidra
till uppbyggandet av Herrens rike. Andra Moseboken 31
innehåller också Herrens påminnelse till Israel om att avstå
från arbete på sabbatsdagen – till och med från arbetet på
hans tabernakel.

Andra Moseboken 24 berättar hur Mose gick upp på berget
Sinai och samtalade med Herren i fyrtio dagar. Där fick Mose
uppenbarelserna i 2 Mosebok 25–31. Innan Mose gick upp på
berget, ingick Israels barn förbund med Gud att hålla de bud
som dittills hade uppenbarats för dem genom Mose, där-
ibland de tio budorden. Som tidigare nämnts var det viktigt
att israeliterna beslutade sig för att leva efter de tio budorden,
så att de skulle kunna få den större välsignelse som Mose bad
Herren om på berget Sinai. Om israeliterna bröt mot de tio
budorden skulle de förlora återstoden av de välsignelser som
Herren ville ge dem. Tyvärr är detta exakt vad som hände.

Andra Moseboken 32

Guldkalven

Andra Moseboken 31

Män kallade att arbeta
på tabernaklet

52


