
De som Herren utser att presidera över oss har tilldelas
heliga nycklar att få uppenbarelser medan de leder kyrkan och
leder oss i rättfärdighet. Vårt sätt att reagera för våra ledares
ord visar vad vi känner för vår himmelske Fader. Läs vad
Herren sade till sista dagars Israel i Läran och förbunden
1:14; 121:16–17; 124:45–46. Se hur 4 Mosebok 16 illustrerar
sanningen i dessa uttalanden på ett drastiskt sätt.

Förstå skrifterna

Fjärde Moseboken 16

Studera skrifterna

Återge berättelsen med egna ord

1. Skriv ner berättelsen i 4 Mosebok 16 med egna ord.

2. Förklara hur denna berättelse är ett exempel på president
Harold B Lees ord i inledningen till detta kapitel.

Du kommer att bättre förstå 4 Mosebok 17–19 om du medan
du läser tänker på det som hände i 4 Mosebok 16. Några
tyckte att de borde kunna utföra vissa prästadömsförord-
ningar som endast prästerna – Aron och hans söner – hade
fått i uppgift att utföra. Detta uppror ledde till att de uppro-
riska och flera av deras anhängare dog. 

Lägg märke till att dödsstraffet som följde på allvarlig synd
var Herrens sätt att undervisa det forna Israel, och oss,
om att allvarlig eller fortlöpande synd kan leda till andlig
död, eftersom det då är mycket svårare att helt omvända sig.

Fjärde Moseboken 17 handlar om hur Herren åstadkom ett
underverk för dem som överlevde, så att de skulle kunna veta
att Gud hade utvalt Aron och gett honom myndighet att
utföra den tidens prästadömsförordningar. 

Fjärde Moseboken 18 beskriver ytterligare plikter som endast
ålagts Aron och hans söner, som var ordinerade till prästens
ämbete. Fjärde Moseboken 18 beskriver också plikter som
ålagts andra leviter, vilket visar skillnaden mellan prästens
ämbete och alla andra plikter i det levitiska prästadömet.

Fjärde 
Moseboken 17–19

Följden av en 
tragisk händelse

Fyrfat (v 6, 17–18, 37–39) – Behållare att bränna rökelse i

Slutligen förklarar 4 Mosebok 19 regler och bud angående
vad man skulle göra med döda kroppar, en fråga som säkert
kom upp till följd av händelserna i 4 Mosebok 16.

Fjärde Moseboken 20 återger händelser som inträffade cirka
trettioåtta år efter upproret i 4 Mosebok 16. Vi vet inte vad
som hände under de åren eller varför vi inte har någon
uppteckning från den tiden. Kanske ingenting upptecknades
eftersom inga större förändringar ägde rum. Fjärde Mose-
boken 20 börjar till exempel med en berättelse om hur Israel
knotade mot Mose och Aron, vilket var precis så som berättel-
sen hade slutat trettioåtta år tidigare. Men den här gången
skiljer sig berättelserna åt, för Mose och Aron blev så
besvikna att de visade dåligt omdöme i sitt sätt att svara
folket. Eftersom de hade visat dåligt omdöme straffade Herren
dem och sade åt dem att de inte skulle få förmånen att leda
Israels barn in i det utlovade landet.

Genom att läsa 5 Mosebok 1:37; 3:25–28 förstår vi att Mose
straffades på grund av sin olydnad. Genom att straffa Mose
undervisade Herren med kraft Israels barn om att det krävdes
lydnad för att komma in i det utlovade landet – även (och
kanske speciellt) om man råkade vara profet. Om Mose hade
behandlats annorlunda när det gäller Herrens bud och slup-
pit straff, skulle detta hårdhjärtade folk ha kunnat ursäkta
sina egna stora synder och säga att de såg att Mose behand-
lades annorlunda och inte fick något straff. Som bevis på att
Herren inte på allvar fördömde Mose kan vi i andra skrifter
läsa att han upptogs till himlen utan att smaka döden och att
han visade sig på jorden vid mycket viktiga tillfällen för att
förläna prästadömsnycklar till framtida generationer (se Luk
9:28–36; Alma 45:19; L&F 110:11).

Fjärde Moseboken 20 innehåller också en uppteckning över
Israels försök att fridfullt passera genom Edoms land och hur
de möttes av motstånd. Edoms land var Esaus (Jakobs brors)
avkomlingars land. 

I början av 4 Mosebok 20 berättas om Moses syster Mirjams
död. I slutet av kapitlet berättas om Moses bror Arons död
samt att Arons son Eleasar blev överstepräst.

Fjärde Moseboken 20

Trettioåtta år av besvikelser
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Liksom Mirjam och Aron dog i 4 Mosebok 20 är det troligt
att många av israeliterna dog under det trettioåttonde året
i öknen. Herren sade emellertid att alla som var över tjugo år
gamla i början av uttåget (Josua och Kaleb undantagna som
kom med positiva rapporter om det utlovade landet) skulle
dö innan Israels här kom in i det utlovade landet. Fjärde
Moseboken 21 tar upp en händelse då många fler dog. Denna
berättelse är särskilt betydelsefull eftersom den inbegriper
en symbol för Kristus – kopparormen. Eftersom en hel gene-
ration av israeliter inte ville se på ormen, dog de fysiskt och
andligt och nekades inträde i det utlovade landet. Denna
händelse tycks ha skilt dem vars tro var svag från dem som
hade stark tro, för resten av 4 Mosebok 21 berättar om hur
israeliterna besegrade sina motståndare och framgångsrikt
gick mot det utlovade landet. När israeliterna blev starkare
i tron fick de mycket större framgång. 

Förstå skrifterna

Fjärde Moseboken 21

Mat (v 5) – Manna

Fjärde Moseboken 21

Kopparormen

Studera skrifterna 

Återge berättelsen med egna ord

Tänk dig att du är lärare i Primärföreningen. Återge berättel-
sen i 4 Mosebok 21:4–9 med ord som ett barn kan förstå. Rita
en eller två bilder som du kan visa barnen medan du berättar.

Finn viktiga tolkningar i andra skrifter

Gör en uppställning enligt nedanstående och fyll i med
insikter rörande det som hände i 4 Mosebok 21.

Hur mycket pengar skulle
någon behöva betala dig för att
du skulle göra något som du
visste inte var rätt? Fjärde
Moseboken 22–24 berättar om
en man som måste fatta ett
sådant beslut. Han hette Bile-
am. Han var spåman (en som
påstår sig kunna förutsäga
framtiden) och trodde på eller
visste tillräckligt om Israels
Gud för att kunna påverkas av

Anden. Moabs kung försökte anlita Bileam till att förbanna
Israel, så att moabiterna skulle kunna besegra dem. Föreställ
dig medan du läser vad du skulle ha gjort om du hade varit
Bileam och vad du kunde ha lärt dig av erfarenheten. 

Förstå skrifterna

Fjärde Moseboken 22:20–35 – Varför blev Gud arg
på Bileam för att han gjorde som han hade blivit
tillsagd?
Herren sade till Bileam att om de moabitiska hövdingarna ännu
en gång bad honom att följa med dem, fick han bara säga de
ord som Herren skulle befalla honom att säga (se 4 Mos 22:20).

Fjärde 
Moseboken 22–24

Berättelsen om Bileam

Skriftställehänvisningar Vem talade? Vad sade han?

Johannes 3:14–16

1 Nephi 17:40–41

Alma 33:18–22

Helaman 8:13–15
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Vers 21 konstaterar att Bileam steg upp nästa morgon och gav
sig i väg. Några har menat att det tycks som om Bileam gärna
ville ha de pengar som erbjöds för hans tjänster (se 2 Pet 2:15).
Han gav sig i väg utan någon tanke på att följa Herren. Detta
ledde till upplevelsen med åsnan och ängeln med draget svärd
som visade att han borde lyssna till Herren. Till slut sade Her-
ren ännu en gång till Bileam att han fick följa med hövdingarna,
men bara om han inte sade något annat än de ord som Herren
skulle säga till honom (se 4 Mos 22:35).

Studera skrifterna 
Gör två av följande uppgifter (A–C) medan du studerar
4 Mosebok 22–24.

Är din redbarhet till salu?

Balak ville att Bileam mot betalning skulle motsätta sig det
som han visste var rätt. Ser du människor i dag som handlar
mot bättre vetande för att få pengar eller möjlighet att bevisas
”stor ära”? (v 17).

eller
Skriv om någon som du vet har avstått från pengar och ära
för att göra det som han eller hon visste var rätt.

Gör en karaktärsbeskrivning

Föreställ dig att du är Balak och att en annan kung skrivit till
dig och berättat att han har för avsikt att anställa Bileam till
att förbanna sina fiender. Skriv ner hur du skulle svara och ta
med det som hände de tre gångerna han bad Bileam att för-
banna Israel (första gången: 4 Mos 23:1–3; andra gången:
4 Mos 23:14–30; tredje gången: 4 Mos 24:1–13).

Tolka profetian

Vem tror du är Jakobs ”stjärna” och Israels ”spira” i 4 Mose-
bok 24:17? (Se också v 14–16, 18–29.) Varför tror du det?

Även om Bileam inte förbannade Israel i 4 Mosebok 22–24
var hans åtrå till de rikedomar som moabiterna erbjöd honom
alltför stor för att han skulle kunna motstå dem. Enligt
4 Mosebok 31:7–8, 15–16 och Uppenbarelseboken 2:14 tycks
det som om Bileam lärde moabiterna att de inte kunde beseg-
ra Israel så länge som Israel var rättfärdigt. Därför sade
Bileam till moabiterna att de skulle fresta Israel med omoral
och avguderi och på så sätt få dem att gå miste om Herrens
hjälp. Följaktligen berättar 4 Mosebok 25 om den sista
hemsökelsen, som dödade många israeliter innan Israels här

Fjärde 
Moseboken 25–26

Förbannelse över Israel

gick in i det utlovade landet. Denna hemsökelse drabbade
dem på grund av deras omoral med moabitiska kvinnor.

I hemsökelsen dödades nästan alla som hade lämnat Egypten
som vuxna. Fjärde Moseboken 26 är ännu en folkräkning,
av nästa generation israeliter trettionio år efter det att deras
fäder hade förkastat möjligheten att gå in i det utlovade
landet och drabbats av förbannelsen att driva omkring och
dö i öknen.

Mose kunde naturligtvis inte vara tillsammans med Israels
barn för evigt. Fundera på följande frågor medan du läser
4 Mosebok 27:12–23: Vad slags ledare skulle israeliterna
behöva när Mose var borta? Hur väljs ledare i kyrkan i dag?
Varför är sättet de väljs på viktigt?

Förstå skrifterna

Fjärde Moseboken 27

Studera skrifterna

Vi tror . . .

Vilka principer i femte trosartikeln använde man sig av när
Josua valdes som ledare i Israel?

Fjärde Moseboken 28–30 handlar om hur Mose påminde
en ny generation israeliter om att de var under samma
förpliktelse att ge akt på de offer, högtider, lagar och befall-
ningar som Herren gav dem när de började vandringen
nästan fyrtio år tidigare.

Fjärde 
Moseboken 28–30
Gamla befallningar gäller

fortfarande

Insätta i tjänst (v 19, 23) –
Ge undervisning, plikter och
välsignelser

Samlas till ditt folk (v 13) –
Dö

Fjärde Moseboken 27

Val av ny ledare för Israel
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