
Andra Moseboken
(Exodus) är den
andra av fem mose-
böcker. I 2 Mosebok
läser vi om Moses
födelse, om hans
kallelse till profet
och om hur han
ledde Israels barn
ut ur Egypten.
Exodus betyder
”uttåg”.

Varför läsa 2 Mosebok?
Det finns många orsaker till att 2 Mosebok är viktig för sista
dagars heliga i dag. Första hälften av 2 Mosebok återger den
inspirerande berättelsen om hur profeten Mose ledde israeli-
terna i en mirakulös flykt undan slaveri.

Vi kan också lära om viktiga händelser i religionshistorien, till
exempel om firandet av den första påskhögtiden, klyvandet av
Röda havet och mottagandet av de tio budorden. Lärdomarna
i 2 Mosebok ger oss tro på att Herren kommer att leda sitt folk
till sig. Det gör han genom att uppresa profeter som undervisar
och leder hans folk, genom att ge dem sin lag, genom att 
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Andra Moseboken

Studera skrifterna
Gör två av följande uppgifter (A–C) medan du studerar
1 Mosebok 49.

Fastställ välsignelserna

Stryk under namnen på Israels tolv söner i dina skrifter så att
du snabbt kan se var du hittar varje sons välsignelse. Skriv
om de särskilda löften som gavs åt Juda och Josef. Två välsig-
nelser tycks framhållas framför de andra.

Patriarkaliska välsignelser

Välsignelserna som ges i 1 Mosebok 49 liknar patriarkaliska
välsignelser. Förklara vad din patriarkaliska välsignelse bety-
der för dig.

eller
Förklara varför vi får en patriarkalisk välsignelse och vad
som fordras för att få en.

Jakobs välsignelser åt Juda och Josef

Juda JosefJosefJuda

Jakobs välsignelser åt Juda och Josef
Hur går denna profetia i uppfyllelse?

Förklara vad vers 22 i 1 Mosebok 49 betyder. Till hjälp,
läs 1 Nephi 5:14–16; Jakob 2:25, som talar om vilken stam
människorna i Mormons bok kommer från. Kom också ihåg
att äldste LeGrand Richards sade att ”de eviga höjderna” 
i 1 Mosebok 49:26 syftar på de amerikanska kontinenterna
(se Conference Report, april 1967, s 20).

Bibeln är en uppteckning över Israels hus. Första Moseboken
är den bok där vi kan läsa om världens ursprung och om
Israels hus ursprung. Första Moseboken 50 är det sista kapit-
let i 1 Mosebok och berättar om Israels (Jakobs) död. På så
sätt är 1 Mosebok 50 ”slutet på början”. 

Förstå skrifterna

Första Moseboken 50

Studera skrifterna
Gör uppgift A medan du studerar 1 Mosebok 50.

Varför var de oroliga?

1. Varför tror du att Josefs bröder gjorde vad de gjorde 
i 1 Mosebok 50:14–21?

2. På vilket sätt föregick Josef med kristligt exempel?

Balsamerade (v 2–3, 26) – Förberedde för begravning

Första Moseboken 50

Jakob och Josef dör



inbjuda dem att ingå förbund om att hålla denna lag och genom
att ge dem tempel där de kan ingå förbund och mer fullständigt
dyrka honom. Herren lovar att de som är trofasta kan inträda
i hans närhet.

Förberedelser inför studierna av 2 Mosebok
Det finns en period mellan slutet av 1 Mosebok och början av
2 Mosebok som inte nämns i Bibeln. Under den tiden ökade
Israels barn i antal och hade goda tider i det land som tilldelats
dem av den farao som regerade på Josefs tid. Efter några år
kom en ny följd faraoner till makten som inte hade någon akt-
ning för Josefs släkt och gjorde israeliterna till slavar.

Första delen av 2 Mosebok återger berättelsen om Mose och
den roll han spelade i befriandet av Israels barn ur fångenska-
pen (se kapitlen 1–18). Resten av 2 Mosebok berättar om hur
dyrkan och religiösa lagar och förbund återupprättades bland
Israels barn. Dessa lagar och förbund gavs för att förbereda
israeliterna för inträdet i det land Gud hade lovat dem såsom
Abrahams avkomlingar (se kapitlen 19–40).

Tyvärr klagade israeliterna ofta över hur Gud behandlade dem,
vilket ledde dem till uppror och olydnad. Deras klagande och
uppror gjorde att de inte fick alla de välsignelser som Herren
önskade ge dem. Då du läser kanske du förundras över hur
barmhärtig Herren var mot israeliterna – även när de klagade
på honom.

Vad gör du när du vet att något är fel men mäktiga och infly-
telserika personer säger att du ska göra det i alla fall? Andra
Moseboken 1 ger exempel på en grupp kvinnor som stod inför
en sådan situation. 

Förstå skrifterna

Andra Moseboken 1

Studera skrifterna
Gör antingen uppgifterna A och B eller enbart uppgift C medan
du studerar 2 Mosebok 1.

Fruktade Gud (v 17, 21) –
Ärade Gud och brydde sig
mer om honom än om andra
eller annat

Arbetsfogdar (v 11) –
Personer som delar ut tunga
arbetsuppgifter

Andra Moseboken 1

Modiga barnmorskor

Avsluta dessa meningar

1. Farao gjorde livet svårare för Israels barn därför att . . .

2. Farao befallde barnmorskorna att . . .

3. Barnmorskorna lydde inte faraos befallningar eftersom . . .

Ta fram principen

Läs Läran och förbunden 3:7–8. Hur passar det in på det som
barnmorskorna gjorde? Skriv gärna ”2 Mos 1:15–22” i margi-
nalen bredvid verserna 7–8.

Tillämpa principen

1. Skriv om huruvida du tror att det är lättare att vara rädd
för vad vänner ska tycka än att frukta Gud, och förklara
varför.

2. Nämn något sätt som du tror ungdomar i din ålder fruktar
människor mer än Gud på. Skriv ett brev i din anteck-
ningsbok till en person som kämpar med detta och hjälp
honom eller henne förstå vad som bör göras. Ta det till
hjälp som du lärde dig av Läran och förbunden 3:7–8 och
berättelsen i 2 Mosebok 1.

I kyrkan vet vi att ”en man . . .
måste kallas av Gud” innan
han kan representera Gud
inför folket (femte trosarti-
keln). Apostlagärningarna 7
säger att Mose tydligen visste
att han skulle bli den som
hjälpte till att befria hebreerna
från Egypten. Medan du stu-
derar 2 Mosebok 2, sök då efter
olika sätt som Herren förbe-
redde Mose på att utföra ett

stort verk för sitt folk och vad Mose kan ha lärt sig av sina
upplevelser. Genom att tänka på det som Mose upplevde, kan
du komma på olika sätt att själv tjäna Herren. Hur förbereder
du dig för plikten att tjäna Herren? Vad gör du för att få ut
det mesta möjliga av dina förberedelser?

Studera skrifterna

Ta Nya testamentet till hjälp

Läs Apostlagärningarna 7:22–29; Hebreerbrevet 11:24–27.
Gör sedan följande:

Andra Moseboken 2

Moses barndom
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1. Förklara hur de omständigheter som Mose växte upp 
i förberedde honom på att befria Israels barn.

2. Förklara vad Mose försökte göra när han dödade en
egyptier (se 2 Mos 2:11–12).

Mose förbereds

Läs 2 Mosebok 2:15–22 för att bättre förstå vad som hände
Mose när han var i Midjans land. Läs det andra namnet på
Reguel i 2 Mosebok 3:1 (se 2 Mos 2:18). Läs sedan Läran och
förbunden 84:6 för att se vad Reguel hade att erbjuda Mose.
Gör en förteckning i anteckningsboken över de tre upplevel-
ser Mose var med om i Midjan som du tror var viktiga och
som förberedde honom för sitt verk bland Israels barn.

Har du någon gång fått en uppgift som du kände att du inte
kunde fullgöra därför att du kände dig otillräcklig? Varför
försökte du då trots detta? Vad skulle kunna få dig att försöka
fullgöra den? Andra Moseboken 3–4 berättar om hur Herren
kallade Mose att befria Israels barn från Egypten. Vi läser att
Mose kände att han inte dög till att befria sitt folk, och vi
läser sedan vad Herren gjorde för att lugna och hjälpa
honom. Vad säger Ether 12:27 om Herrens löfte till både dig
och Mose?

Förstå skrifterna

Andra Moseboken 3

Andra Moseboken 3:11–16 – ”Jag är den Jag är ”
”Jag är den Jag är” är en form av ”Jehova”, ett av namnen på
Jesus Kristus. Mose och israeliterna förstod att namnet betyder
att Gud är evig och inte är skapad av människan, som andra
gudar på den tiden var. Detta namn var ett sätt för Herren att
klargöra för israeliterna att han var den allsmäktige, sanne
och levande Guden. Israeliterna kom att storligen vörda detta
namn och ansåg det vara en hädelse att uttala det. 

Närhelst detta namn förekommer i Gamla testamentets hebrei-
ska text översätts det oftast med Herren. I Nya testamentet för-
sökte en grupp judar döda Jesus eftersom han vittnade om att
han var den ”Jag Är” som talade till Mose och andra profeter
(se Joh 8:58). Det omnämnandet i Nya testamentet bekräftar att
Jesus Kristus är Jehova, Gamla testamentets Gud.

Räcka ut min hand (v 20) – Jag ska använda min makt

Andra Moseboken 3

Den brinnande busken

Studera skrifterna

Lär mer om Gud

Andra Moseboken 3 talar om hur Gud uppenbarade sig för
Mose och kallade honom till profet. Genom att studera kapi-
tel 3 lär vi oss inte bara vad Mose uppmanades att göra utan
också något om Gud själv.

1. Beskriv vad du lär om Gud av vad han sade och gjorde 
i 2 Mosebok 3.

2. Hur kan de sanningar som du lärde om Gud i detta kapitel
hjälpa någon som är slav under synden (liksom Israel
var slavar i Egypten) eller någon som ska utföra en svår
uppgift (som Mose skulle)?

Se inledningen till 2 Mosebok 3

Studera skrifterna

Vad händer om de inte vill tro mig?

Gör en uppställning enligt
bilden. Skriv in vad du lär
dig i 2 Mosebok 4 om
Moses ängslan inför sin
uppgift och vad Herren
gjorde för att stilla hans
oro.

När vi gör det som är rätt kommer inte alltid belöningen
omedelbart. Vi kanske inte heller genast blir så framgångsrika
som vi önskar. Ett viktigt prov på vår tro är om vi gör det
som vi vet är rätt när belöningarna inte genast följer eller
när saker och ting verkar gå sämre i stället för bättre
(se Ether 12:6).

Andra Moseboken 5

En hårdhjärtad farao

Moses
farhågor, tvivel

och oro

Så stillade
Herren

hans oro

Andra Moseboken 4

Mose återvänder till Egypten
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I slutet av 2 Mosebok 4 läser vi att Mose återvände till Egyp-
ten och gjorde tecken och underverk inför folket. De trodde
honom och föreföll ivriga att följa honom i hans roll som
befriare. När du läser Andra Moseboken 5, lägg då märke till
hur och varför människorna ändrade inställning. Tänk också
på vad du skulle göra under liknande omständigheter.

Förstå skrifterna

Andra Moseboken 5

Studera skrifterna
Gör uppgift A, fortsätt sedan med antingen B eller C.

Sammanfatta kapitlet

Sammanfatta 2 Mosebok 5 enligt exemplet nedan. Avsluta
varje mening med egna ord.

Mose och Aron bad farao . . .

Då svarade farao att . . .

Israeliterna ropade till farao att han skulle . . .

Då sade farao till dem att . . .

Israeliterna sade till Mose och Aron att . . .

Gör en påhittad dagboksanteckning 

Skriv vad du skulle ha skrivit i slutet av 2 Mosebok 5 om du
hade upplevt det som Mose och Aron gjorde.

Förklara en viktig tanke

Skriv till israeliterna och berätta varför Herren ibland trots
att vi gör det som är rätt tillåter att omständigheterna förvär-
ras för oss. Du kan i ditt svar använda dig av vilka skrifter
som helst, forntida eller nutida, eller av de uttalanden av
generalauktoriteter som du har tillgång till.

I slutet av 2 Mosebok 5 blev både Mose och Israels barn
modfällda. Det verkade som om de bara fick fler och fler
prövningar av att lyda Gud. Andra Moseboken 6 innehåller
Herrens löften om att han skulle befria och hjälpa dem.

Andra Moseboken 6

Jag är Herren

Hålla högtid (v 1) – Dyrka

Förstå skrifterna

Andra Moseboken 6

Studera skrifterna

Finn uppmuntrande budskap

Välj ut två uppmuntrande budskap från Herren till israeli-
terna i 2 Mosebok 6. Förklara varför du tror båda budskapen
var uppmuntrande för Israels barn och skulle kunna bli till
uppmuntran för någon som har prövningar och svårigheter
i dag.

I 2 Mosebok 5 gav Herren farao möjligheten att släppa Israels
barn, men farao vägrade. Andra Moseboken 7 inleds med
en rad konfrontationer mellan Mose och Aron och farao.
Mose och Aron bad farao släppa israeliterna. De förklarade
att om han inte gjorde det, skulle Gud visa sin makt genom
att låta Egypten drabbas av plågor. Till följd av detta kallas de
tecken som Gud sände ”Egyptens plågor”. I 2 Mosebok 7–10
nämns nio olika plågor. En tionde plåga behandlas i 2 Mose-
bok 11–13. 

Det faktum att Herren plågade Egypten så många gånger
visar hur barmhärtig han är. I stället för att genast förgöra
farao och egyptierna, gav han dem många tillfällen att
erkänna honom och hans makt. Herrens mål är att alla hans
barn ska komma tillbaka till honom. Endast efter det att
Herren eftertryckligt visat sin makt nio gånger och farao helt
hade förhärdat sitt hjärta, förberedde Herren den ödeläggande
tionde plågan. 

För att du ska kunna se berättelsen i sin helhet, kommer
”Förstå skrifterna” att hjälpa dig med ord och uttryck
kapitelvis. ”Studera skrifterna” kombinerar alla fyra kapitlen
till ett avsnitt. 

Förstå skrifterna

Andra Moseboken 7

Räcker ut min hand (v 5) – Visar min makt

Andra
Moseboken 7–10

Plågorna

Med uträckt arm (v 6) – Uttrycket symboliserar makt
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