
Studera skrifterna

Den förstfödde

1. Tänk dig att du är en far i Israel på Moses tid. Skriv ner
vad du skulle säga till din förstfödde son om vem han
är och varför särskilda saker görs för honom och förväntas
av honom. Lägg särskilt märke till 2 Mosebok 13:1–3, 8–16
när du överväger vad du ska säga.

2. Läs 1 Korintierbrevet 6:20; 1 Petrusbrevet 1:18–19; 2 Nephi
2:8; 9: 7–9; Läran och förbunden 18:10–12 och skriv ner
hur du tycker du kan jämföras med de förstfödda i Israel.
Skriv också ner vad du kan göra för att alltid minnas
vad Herren har gjort och visa honom din tacksamhet för
återlösningen som hans försoning möjliggjorde.

En av välsignelserna med att
ha prövningar i livet är att
de ofta manar oss att vända oss
till Herren för att få hjälp
(se Ether 12:27). När vi mottar
Herrens kraft och hjälp ökar
vår tro och vår förtröstan på
att han ska hjälpa oss även
i framtida prövningar. Vi
måste komma ihåg att i de
flesta fall kommer den gudom-

liga hjälpen först när vi visar vår tro och gör allt vi själva kan
göra (se Ether 12:6). När hjälpen sedan kommer, kommer
den vanligtvis på ett sätt som hjälper oss att se Herrens hand.

I 2 Mosebok 13:17–18 talade Herren om för Mose i vilken
riktning denne skulle leda Israels barn på deras väg till det
utlovade landet. Han sade att han inte skulle leda israeliterna
den rakaste och genaste vägen eftersom de ännu inte hade
tro nog att stå ansikte mot ansikte med filisteerna, som skulle
försöka hindra dem från att komma in i landet. Vi kan hämta
tröst i vetskapen om att Herren inte kommer att ge oss större
svårigheter än vi kan klara av (se 1 Nephi 3:7). Han kommer
emellertid att låta oss uppleva svårigheter som han vet att vi
kan övervinna, för att bygga upp vår tro och förtröstan.
Andra Moseboken 14 berättar om en sådan svårighet. Efter
att deras tro hade satts på prov fick israeliterna uppleva ett
underverk som än en gång visade Guds kraft att hjälpa dem
att övervinna vad som tycktes vara omöjligt. 

Andra Moseboken 14

Vandringen genom 
Röda havet
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Gör uppgift A eller B medan du studerar 2 Mosebok 14.

Ge någon råd

Skriv med hjälp av begrepp och uttryck i kapitel 14 ett brev
med råd åt någon som nyligen har omvänt sig till kyrkan
eller blivit aktiv men som har det svårt med gamla vänner
och beteenden och verkar glida tillbaka till dem.

Para ihop

Para ihop det som står i för-
sta kolumnen med det som
står i andra kolumnen och
förklara hur de hör ihop.
Om du behöver hjälp, läs då
1 Korintierbrevet 10:1–4.
Skriv gärna 1 Kor 10:1–4
bredvid rubriken till
2 Mosebok 14.

Hur uttrycker du glädje och tacksamhet? Vad gör du för att
visa Herren vad du känner? Andra Moseboken 15 berättar
att israeliterna skrev och sjöng en sång till Herrens ära efter
deras mirakulösa räddning vid Röda havet. Inte långt efter
det att Israels barn hade räddats, fick de uppleva en annan
prövning. Läs 2 Mosebok 15:22–27 för att se hur de hands-
kades med den. 

Andra Moseboken 15

Knotande, del 1

På Moses tid

Lämnade Egypten

Färdades genom
ödemarken

Gick igenom
Röda havet

En molnstod och
eldstod som vakade
över, vägledde
och beskyddade
israeliterna

I vår tid

Dopet

Försaka världen

Motta den Helige
Andens gåva

Leva i en värld där
det är svårt att finna
sådant som främjar
andligheten

Morgonväkten (v 24) – Från
kl 02.00 till soluppgången

Förhärliga mig på farao (v 4,
17–18) – Herren säger att män-
niskor troligen kommer att ära
honom som Gud på grund av
det han ska göra med farao
och den egyptiska hären
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Vilken psalm tycker du bäst om?

När israeliterna var glada och tacksamma sjöng de för
Herren. Vilken psalm får dig att nalkas Gud? Förklara varför.
Använd dig av orden i psalmen i din förklaring.

Vad tänker du göra åt det?

1. Läs 2 Mosebok 15:22–27 och jämför vad folket gjorde
med vad Mose gjorde när de förstod att det inte fanns
något vatten.

2. Vad kan du lära av Moses och folkets olika reaktioner
på denna prövning?

Frivillig uppgift

Läs 2 Mosebok 15:22–27; Alma 36:17–21 och förklara vilken
andlig innebörd upplevelsen vid Mara kunde ha.

Andra Moseboken 15 berättar att Israels barn ”knotade” eller
klagade över Mose och Herren när de ställdes inför svårig-
heter. Det är svårt för oss att förstå hur de kunde klaga så
snabbt efter det stora undret vid Röda havet. Vi måste emel-
lertid komma ihåg att även om träldomen begränsade israeli-
ternas frihet, försåg den också israeliterna med livets nöd-
torft. På grund av Israels barns begränsade frihet att välja
var de andligen omogna. Eftersom Herren är intresserad av
vår utveckling, vill han – ja, kräver han – att vi gör våra val.
När vi behöver hans hjälp, hjälper han oss på ett sätt som
kräver att vi gör det som är svårt och bygger upp och stärker
oss. Att knota mot Herren är att visa att vi saknar tro på att
han vet vad som är bäst för oss.

Andra Moseboken 16–17 innehåller många exempel på att
Israels barn knotade. När du läser dessa kapitel, försök då att
finna vad Herren undervisade Israels barn om för att stärka
dem och ge dem större skäl till att förlita sig på honom.
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Knotade (v 24) – Klagade
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Vad var syftet med mannat?

1. Vad var enligt 2 Mosebok 16:4 syftet med mannat?

2. Med tanke på vad som står i kapitel 16, hur tror du att
mannat kunde fylla det syfte som anges i vers 4?

Mannat var en symbol för Kristus

Läs Johannes 6:31–35, 48–51 och skriv ner på vilket sätt
mannat påminner om Jesus Kristus och på vilket sätt vi är
Israels barn. Det är värt att lägga märke till att Betlehem
(Jesu födelsestad) på hebreiska betyder ”brödhus”.

Vem knotar du i själva verket mot?

När du knotar mot dina ledare, vem knotar du då i själva
verket mot? (se 2 Mos 16:8; L&F 84:36.)

Tänk på detta när du läser 2 Mosebok 17: Att vara törstig
och vilja ha vatten att dricka kan väl inte vara någon synd.
Varför var då Herren missnöjd med Israels barn?

Studera skrifterna
Gör uppgift A eller B medan du studerar 2 Mosebok 17.

Vad skulle du säga?

Om du fick fem minuter att tala till israeliterna efter
händelserna i 2 Mosebok 17, vad skulle du då säga till dem
och varför?

Hur sker detta i dag?

Jämför det som människorna ville göra med profeten Mose
i 2 Mosebok 17:4 med det som Aron och Hur gjorde för Mose
i verserna 10–13.

Andra Moseboken 17

Knotande, del 3

Gomer (v 16, 18, 22, 32, 36) – Omkring två liter
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