
Hur reagerar du när människor kritiserar dig? Vad händer
om de har rätt? Accepterar du deras åsikter och ändrar dig,
eller säger du emot bara för att bevara din stolthet? Mose var
en stor profet, satt att leda hela folket. Lägg märke till vad
som hände i 2 Mosebok 18 när någon kritiserade Moses age-
rande och föreslog att han skulle ändra sig. I det här fallet
handlade det inte om någon personlig vinning för den person
som kritiserade Mose. Han vara bara intresserad av att hjälpa
någon som han älskade.

Förstå skrifterna

Andra Moseboken 18

Studera skrifterna
Mose försökte göra allting själv.

Herren lärde Mose hur ledarskapet över Israels barn skulle
organiseras.
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Orätt vinning (v 21) – Girighet

Andra Moseboken 18

Mose skyddas från att 
bli uttröttad

Mose skyddas från att bli ”uttröttad”

Gör en uppställning enligt
den i boken och fyll 
i uppgifterna med hjälp
av 2 Mosebok 18:13–26.

Vad lär vi av Moses exempel?

Vad lär vi av Moses sätt att ta till sig Jetros kritik?

Mose var på berget Sinai när
Herren kallade honom att
befria israeliterna från träldo-
men i Egypten (se 2 Mos 3).
Herren lovade Mose att efter
det att han lett Israels barn ut
ur Egypten, skulle de ”hålla
gudstjänst på detta berg”
(2 Mos 3:12).

Från det att Mose kallades som
profet ingick det i Guds plan

att leda Israels barn till berget Sinai – en plats som hade
heliggjorts av Herren. Enligt Läran och förbunden försökte
Mose föra sitt folk till Herrens närhet genom prästadömets
förordningar (se L&F 84:19–24). I dag skulle vi säga att han
ville få dem till templet för att de skulle få kraft från ovan.
För Mose och Israels barn var berget Sinai ett tempel –
en plats där Herren kunde ge sig till känna för sitt folk. Ha
detta i åtanke när du läser 2 Mosebok 19.

Förstå skrifterna

Andra Moseboken 19

Helga (v 10, 14, 22–23) – Göra helig och ren

Andra Moseboken 19

Vid berget Sinai

Situationen

Orsaken till
ett problem

Den föreslagna
lösningen

Fördelarna
med att anta
lösningen

Vad Mose gjorde
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Andra Moseboken 19 – Uttåget som en symbol för
vår färd tillbaka till Guds närhet
Följande visar en översikt av den färd Israels barn företog som
grupp och hur deras färd liknar den som vi gör när vi strävar
efter att återvända till Guds närhet.

Studera skrifterna

Mose går upp på och ner från berget
Sinai

Andra Moseboken 19 innehåller redogörelsen om hur Mose
vid tre tillfällen gick upp på och ner från berget Sinai. Mose
gick upp på Sinai för att tala med Herren och gick sedan ner
från berget för att ge Herrens ord till människorna. Samtidigt
försökte Mose förbereda folket så att även de skulle bli vär-
diga att gå upp berget och samtala med Herren. Följande
översikt hjälper dig att ordna kapitlet genom att i stora drag
skildra Moses turer upp- och nerför berget Sinai.

Sammanfatta vad som hände vid vart och ett av ovan-
nämnda tillfällen. Läs i 2 Mosebok 20–23; 24:1–8 om vad som
hände nästa gång Mose gick upp på berget Sinai.

Förbered dig för templet

Äldste J Ballard Washburn i de sjuttios kvorum sade: ”Vi kan
inte ovärdigt inträda i hans heliga hus utan att dra på oss
Guds domar. Gud lurar man inte” (Nordstjärnan, jul 1995,
s 10).
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Gränser som är satta för att hindra
människor från att komma till Guds
närhet innan de är värdiga

1. Skriv upp de sanningar som Mose eller Herren sade 
i 2 Mosebok 19 som betonar vikten av vad äldste Wasburn
lärde.

2. Varför är det viktigt att vara värdiga innan vi går in i
templet? (Se L&F 97:15–17 för viktig hjälp.)

Under en av de tre turer som Mose gjorde uppför berget Sinai
(se 2 Mos 19), undervisade Gud honom om de budord som vi
kan läsa om i 2 Mosebok 20. Dessa lärdomar är allmänt
kända som de tio budorden. Herren sade senare att de tio bud-
orden utgör ”förbundets ord” eller fordringarna för att få
ingå förbundet (se 2 Mos 34:28). Följaktligen gavs de tio
budorden till israeliterna för deras samtycke innan de fick gå
upp på berget Sinai. De tio budorden vid den tiden kan
jämföras med de normer som gäller i dag för att få en tempel-
rekommendation.

Senare skrevs de tio budorden på stentavlor som förvarades
i förbundsarken (vilken du kommer att läsa om längre fram)
och kallades ”vittnesbördet”. Att ha ett vittnesbörd om de tio
budordens principer är grunden till en förståelse av de evan-
geliets principer som Frälsaren och profeten Joseph Smith
senare undervisade om (se 5 Mos 10:1–5).

Äldste Bernard P Brockbank, assistent till de tolv apostlarnas
kvorum, sade: ”De gudagivna tio buden är fortfarande en
grundläggande del av Guds levnadssätt och en grundläg-
gande del av Guds rikes evangelium. Det sätt varpå vi lever
och respekterar Herren och hans bud i hemmet har betydelse
för den grad av härlighet som vi kommer att få i livet härefter.
Om hela mänskligheten levde efter tio Guds bud skulle vi ha
självrespekt, fred, kärlek och lycka på denna jord” (Nord-
stjärnan, juli 1972, s 302).

Förstå skrifterna

Andra Moseboken 20

Bildstod (v 4) – En staty som föremål för dyrkan

Andra Moseboken 20

De tio budorden
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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 

50


