
Studera skrifterna

Var en missionär

En av dina kamrater som inte är medlem i kyrkan säger att
kristna bara ska ha Bibeln som helig skrift. För att bevisa detta
citerar hon Uppenbarelseboken 22:18–19. Slå upp dessa ver-
ser och jämför dem med 5 Mosebok 4:2. Skriv ett brev till din
kamrat och förklara att dessa två skriftställen liknar varandra
och fråga vad som skulle hända om man tolkade 5 Mosebok
på samma sätt som hon tolkade Uppenbarelseboken 22. För-
klara också den verkliga innebörden av dessa skriftställen.

Lägg märke till mönstret i skrifterna

Finn och markera likartade ordalydelser i 5 Mosebok 4:9, 15,
23. Hur hjälper dessa tre verser oss att förstå vem som är
ansvarig för att vi håller buden? (Lägg också märke till utta-
landet av äldste Ballard i ”Förstå skrifterna” om hur detta råd
bör tillämpas.)

Använd skrifterna till att hjälpa någon
som har syndat

Använd dig av 5 Mosebok 4:25–31 till att råda och skänka
hopp åt någon som har avvikit från det som han eller hon vet
är rätt. Skriv ner ditt råd i anteckningsboken.

Femte Moseboken 5 innehåller Moses genom-
gång av de tio budorden i 2 Mosebok 20.
Mose betonade att dessa tio budord är viktiga
för varje generation israeliter, eftersom

de utgör grunden för rättfärdighet hos Guds förbundsfolk.

Har du ett skriftställe som har gett dig särskild styrka och
vägledning? Varför har det haft en sådan inverkan på dig?
Hur ofta tänker du på det? Hur ofta delar du med dig av det
åt andra?

Femte Moseboken 6 innehåller en passus som judarna ofta
citerar. Denna passus utgör också vad Jesus kallade ”det

Femte Moseboken 6

Det största budet

Femte Moseboken 5

De tio budorden

största och främsta budet” (Matt 22:38; se också v 36–37).
När du har slagit upp och läst detta skriftställe, fråga då dig
själv varför det kallas det största budet. Varför var det ”det
största och främsta budet” när det gavs hundratals år efter de
tio budorden? Femte Moseboken 6 innehåller också Moses
förklaringar till hur israeliterna skulle hålla detta bud och
varför.

Förstå skrifterna

Femte Moseboken 6:4–5 – Det största och främsta
budet
Shema är det hebreiska ordet för hör. Därför kallas 5 Mosebok
6:4–5 för shema av judarna. När Jesus fick frågan vilket som
var det största budet i hela lagen, citerade Jesus ur shema
(se Matt 22:36–38). President Ezra Taft Benson, kyrkans presi-
dent, förklarade varför det budet måste vara det främsta:
”När vi sätter Gud främst kommer allt annat att falla på plats
eller också försvinna från vårt liv. Vår kärlek till Herren avgör
vad vi är fästa vid, hur vi använder vår tid, de intressen vi
ägnar oss åt och hur vi prioriterar” (Nordstjärnan, jul 1988, s 3).

Femte Moseboken 6:8–9 – Hur tillämpade
israeliterna denna undervisning?
På Jesu tid tolkade många judar 5 Mosebok 6:8–9 bokstavligt.
De skrev verserna 4–5 på små rullar, lade rullarna i små kapslar
som satt fast på läderremmar och band en rem på armen och en
annan runt huvudet så att en kapsel kom över pannan. De lade
också en av dessa rullar i en liten behållare som kallades
”mezuza” och spikade fast den på höger dörrpost vid ingången
till sitt hus.
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En tvärhänvisning

Skriv hänvisningen Matteus 22:35–38 bredvid 5 Mosebok
6:4–5 (shema). Läs verserna i Matteus och sammanfatta vad
Jesus sade om shema.

Hur kan du komma ihåg?

1. Läs i 5 Mosebok 6:7–9 vad Mose sade till folket att de
skulle göra för att bättre kunna komma ihåg och hålla
buden i verserna 4–5.

MezuzaBönerem
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2. Skriv ner olika sätt som du kan bli bättre på att komma
ihåg samma bud. Välj minst ett av sätten och praktisera
det.

Skriv ner en fråga

Skriv ner en fråga som du tycker är viktig och meningsfull
och som kan besvaras med hjälp av 5 Mosebok 6:24.

Folket i Kanaans land var oerhört ogudaktiga. På grund av
deras ogudaktighet befallde Herren israeliterna att fullstän-
digt förgöra dem. I 5 Mosebok 7 står att Mose gav ett mycket
viktig skäl till att israeliterna skulle hålla detta bud och hur
Herren skulle välsigna dem om de valde att lyda.
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Vad skulle du säga?

En vän ber dig om råd angående det lämpliga i att gifta sig
med någon som inte är medlem i kyrkan. Skriv ner hur du
skulle använda dig av 5 Mosebok 7:1–6 till att råda din vän.

Äldste Spencer W Kimball sade när han var medlem av de
tolv apostlarnas kvorum: ”När ni söker i ordboken efter det
viktigaste ordet, vet ni då vilket det är? Det kunde vara ordet
’minnas’. Eftersom ni alla har ingått förbund . . . är ’minnas’
det vi mest av allt behöver göra” (Circles of Exaltation [tal
till religionslärare, 28 jun 1968], s 8). Femte Moseboken 8
berättar vad Mose sade till Israels förbundsfolk om det som de
behövde minnas och varför. Han sade också vad som skulle
hände om de glömde.

Femte Moseboken 8

Minns!

Femte Moseboken 7

Gift dig inom förbundet
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Femte Moseboken 8

Femte Moseboken 8:2 – Några anledningar till att
vandringen i öknen tog fyrtio år
Jämför 5 Mosebok 8:2 med Abraham 3:24–25 där Herren förkla-
rar ett av syftena med jordelivet. Israels vandring i öknen var
ett slags sinnebild för vårt jordiska liv.
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Vad är budskapet?

Fastställ de viktigaste begreppen i Moses budskap i 5 Mose-
bok 8 genom att titta på följande versgrupp och välja ett
nyckelord ur varje grupp som du tycker uttrycker det vikti-
gaste begreppet i den versgruppen. Förklara kortfattat varför
du valde just det ordet. Gör följande uppställning i din
anteckningsbok så att du lättare kan ordna innehållet.

En av huvudanledningarna till att den tidigare generationen
israeliter nekades att komma in i löftets land var att de var
rädda för människorna som redan bodde där. Femte Mose-
boken 9–10 säger att Mose försäkrade israeliterna att Herren
skulle hjälpa dem att förgöra kananéerna och komma in i
det land han hade lovat dem. Men Mose varnade israeliterna
för att berömma sig över den hjälp de skulle få.

Femte
Moseboken 9–10

Herren hjälper

Verserna Nyckelord Förklaring

1

2

3

4–6

7–10

11–17

18–19

20

Fostra (v 5) – Tillrättavisa och straffa
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Förstå skrifterna

Femte Moseboken 9:3–6 – Varför kunde israeliterna
driva ut kananéerna ur landet?
Se 1 Nephi 17:32–38.
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Vad begär Herren?

1. Vad sade Herren att han begärde av Israel, och varför
gjorde han det? (Se 5 Mos 10:12–22.)

2. Skriv ner vad du lär dig om Gud i dessa verser som skulle
kunna få dig att vilja göra det han begär.

Fallet och försoningen bevarade människornas handlings-
frihet (se 2 Nephi 2:25–27). Handlingsfriheten är en stor
välsignelse, men den innebär också risker eftersom den kräver
att vi måste acceptera och ta ansvar för följderna av våra
beslut. Femte Moseboken 11 säger att Mose förelade Israel
”välsignelse och förbannelse” (v 26). Mose sade med andra
ord till israeliterna att de kunde få välsignelser eller förban-
nelser beroende på hur de valde att leva i det utlovade landet.
Följderna fick de själva stå för.

Femte Moseboken 12–13 innehåller Moses varning till israe-
literna angående dyrkan av falska gudar. Förbundsfolket
skulle skilja sig från alla andra nationer. De skulle inte bara
avstå från onda seder utan också från skenbar inblandning
i falska seder. I kapitel 12 uppmanade Mose israeliterna att
undvika de platser där falska gudar dyrkades. Han varnade
dem också för att söka ta efter falska religioners seder. I kapitel
13 varnade Mose israeliterna för människor som själva dyr-
kar eller kan få dem att dyrka falska gudar.

Femte
Moseboken 12–13

Undvik onda seder

Femte Moseboken 11

Välsignelser eller 
förbannelser – ditt val

Femte Moseboken 14–17 innehåller påminnelser om Herrens
tidigare bud. Kapitel 14 innehåller lagar angående mat
(se också 3 Mos 11). Kapitel 15 innehåller bud rörande befri-
else från skulder och frisläppning av trälar vart sjunde år
(se 3 Mos 25). Kapitel 16 innehåller Herrens påminnelse till
israeliterna om vikten av att delta i de större högtiderna:
påskhögtiden, veckohögtiden och lövhyddohögtiden. Befall-
ningar angående dessa högtider hade getts tidigare i 2 Mose-
bok 12, 23; 3 Mosebok 23; 4 Mosebok 28. Kapitel 17 inne-
håller föreskrifter om vissa offerseder, om hur man förfar med
dem som dyrkar falska gudar och om hur man dömer andra.
Kapitel 17 ger också föreskrifter till framtida israeliter om
de någon gång skulle vilja tillsätta en kung. I vart och ett av
dessa kapitel var alla Herrens föreskrifter till för att hjälpa
israeliterna att avhålla sig från världsliga seder.

Kananéerna var ytterst vidskepliga. Vidskepelse utövar ofta
stor lockelse på människorna eftersom den sällan ställer några
krav på uppförandenormer och ofta lovar dem världslig fram-
gång eller helbrägdagörelse genom ”magi” utan några som
helst ansträngningar från deras sida. I 5 Mosebok 18 varnar
Mose israeliterna för att ta efter kananéerna. Mose sade också
till dem att rätta källan till vägledning är den sanne och
levande Guden som talar genom sina profeter och inte genom
en avgudabild eller någon som utövar magi. Han talade
om för folket hur de skulle kunna urskilja en sann profet.

Femte Moseboken 19–25 innehåller specifika lagar och bud
beträffande många olika områden i det dagliga livet, bland

Femte
Moseboken 19–25

Specifika lagar för ett 
utvalt folk

Femte Moseboken 18

Sanna och falska profeter

Femte
Moseboken 14–17

Guds folks seder

73



annat om jordbruk, familjerelationer, krigföring, religiös ren-
het och affärsverksamhet. Några av dessa lagar kan verka
underliga, men var och en grundar sig på någon princip som
Herren ville att Israel skulle komma ihåg. Genom att ge dessa
regler och bud försåg Herren dem med ständiga påminnelser
om principer som han ville att israeliterna skulle lära sig.
I 5 Mosebok 22:9 sade till exempel Herren till israeliterna att
de inte skulle så ett åkerfält med två slags säd. Sådd av säd
var en viktig del av livet och närhelst de sådde påmindes isra-
eliterna om att de som israeliter inte skulle blanda sin säd
med andras. De skulle med andra ord inte gifta sig utom för-
bundet. Några av principerna bakom lagarna i 5 Mosebok
19–25 kan vara svårare att se än andra, men om vi läser
dessa kapitel och letar efter de principer som kan härledas ur
varje speciell regel ser vi att dessa lagar inte alls är så under-
liga – särskilt för ett folk som var ”senfärdiga att ihågkomma
Herren, sin Gud” (Mosiah 13:29).

Har Herren någon nytta av att vi betalar vårt tionde? Varför
begär han att vi ska betala det? Vad betyder det för oss att
betala vårt tionde? Vad tror du är skillnaden mellan männi-
skor som villigt betalar sitt tionde och människor som mot-
villigt betalar sitt tionde? Tänk på dessa frågor när du läser
vad Mose lärde Israels barn i 5 Mosebok 26.
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Gör en lista

Gör med hjälp av 5 Mosebok 26 en lista över det som Mose
sade att Herren hade gjort för Israel.

Skriv ett tackkort

Tänk på allt som Herren har gjort för dig. Om du behöver
hjälp att komma på några av hans välsignelser, läs då Mosiah
2:21–25. Skriv ner hur vi kan visa vår tacksamhet mot Herren
för hans välsignelser till oss.

Femte Moseboken 26

Vår skuld till Gud

I Tredje Moseboken 26 lade Herren fram för Israel vilka väl-
signelser de kunde få om de höll hans bud och vilka straff som
skulle drabba dem om de inte höll dem. Femte Moseboken
27–28 berättar om hur Mose talade till israeliterna om
samma välsignelser och samma bud, eftersom de var barn vid
tiden för händelserna i Tredje Moseboken 26. Denna gång
gav emellertid Mose mer detaljerade föreskrifter och använde
sig av ett praktiskt exempel. Det började med att de fick
befallning att gå till två berg i Kanaans land, berget Ebal och

berget Gerissim,
som låg mycket
nära varandra.
Sex stammar fick
i uppdrag att gå
till det ena berget,
där de skulle stå
och uttala välsig-
nelser, medan de
andra sex stam-
marna stod på det
andra berget och

svarade med att uttala förbannelser. Denna händelse skulle
hjälpa Israels barn att komma ihåg att de hade förmånen att
genom lydnad kunna välja sin framtid.

Medan du läser 5 Mosebok 28, tänk då på vad president
Joseph F Smith sade när han var president för de tolv apost-
larnas kvorum: ”Dessa är de löften som Herren gav Israels
folk i forna dagar, om de hörsammade hans ord och lydde
hans lagar.

Nu vill jag utan minsta tvekan säga till er . . . att orden 
[i 5 Mosebok 28:1–3] är lika tillämpbara på er som de var på
Israels barn. Ni är nutida Israel och de var forna Israel.
Samme Gud som talade genom sin tjänare Mose, talar i dag
genom sin tjänare [profeten]. Åtlydnad av Guds lagar
ger samma resultat i dag som det gjorde i forna dagar”
(i Conference Report, okt 1899, s 45).

Förstå skrifterna

Femte Moseboken 28

Ett ordspråk och en nidvisa
(v 37) – Något människor ser
ner på och har roligt åt

Moderlivs frukt, livsfrukt
(v 4, 18, 53) – Barn
Trolova (v 30) – Komma
överens om att gifta sig

Femte
Moseboken 27–28

Välsignelser och förbannelser
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Gör minst två av följande uppgifter (A–D) medan du studerar
5 Mosebok 28.

Hur går det att tillämpa i dag? 

Femte Moseboken 28:1–3 handlar om välsignelser som Israel
får om de är trofasta. Berätta vad du tror varje välsignelse
betyder för dagens människor, och skriv upp dem i din
anteckningsbok enligt följande:

Vilken skulle du vilja ha?

Anteckna vilken välsignelse ur listan ovan som du skulle
vilja ha, och förklara varför.

Tänk på förbannelserna

Femte Moseboken 28:15–68 innehåller ett långt avsnitt med
förbannelser. När du läser dem, välj då ut två som du har sett
människor som inte lyder Guds bud råka ut för, och skriv om
dem. Dina exempel kan vara människor du känner eller har
hört talas om eller någon i skrifterna. Du behöver inte säga
namnet på dem du känner.

Frivillig uppgift

Om Gud älskar oss, varför måste vi då lida om vi inte
omvänder oss? (Se L&F 19:17.) Följande skriftställen kan
hjälpa dig att besvara denna fråga: Alma 39:7; 42:16–24;
Helaman 12:2–3, Läran och förbunden 90:36; 95:1–2.

Vers Välsignelserna Hur principen kan tillämpas i dag

1 Upphöjd över 
alla folk

3 Välsignad i staden 
och ute på marken

4 Välsignad livsfrukt, 
mark och boskap

5 Välsignad korg, 
välsignat baktråg

6 Välsignad ingång 
och utgång

7 Skyddad mot fiender

8 Välsignad 
i alla företag

9 Upphöjd som ett 
heligt folk

10 Uppkallad efter 
Herrens namn

12 Herren skall öppna 
sitt rika förrådshus

13 Gjord till huvud 
och inte till svans

Femte Moseboken 29–30 innehåller slutet av Moses tal till
israeliterna. Han fortsatte förklara välsignelserna som kom-
mer av lydnad och förbannelserna som kommer av olydnad.
Femte Moseboken 30 säger vad Herren skulle göra för israeli-
terna om de avföll från honom och sedan omvände sig, och
vad de måste göra för att godtas av honom igen. Av detta kapi-
tel lär vi att Herren är barmhärtig och nådig mot sina barn.
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Gör en uppställning

Femte Moseboken 30:1–10 innehåller Herrens råd till israeli-
terna om vad de skulle göra om de drabbades av förbannel-
serna som nämns i 5 Mosebok 28. Lägg märke till att det
finns flera saker som Herren sade att folket måste göra och
flera löften om vad Herren skulle göra.

Gör två kolumner i din
anteckningsbok. Skriv
”Om” som rubrik på den
ena kolumnen och ”Då”
som rubrik på den andra.
Under ”Om” skriver du
upp vad Herren sade att
israeliterna måste göra
om förbannelse hade kom-
mit över dem (se v 1–2, 6,
8, 10). I Då-kolumnen

skriver du upp vad Herren lovade att göra för israeliterna
(se v 3–7, 9). 

Tillämpa dessa lärdomar

Vilka verser ur 5 Mosebok 30 skulle du använda dig av till att
hjälpa någon som har syndat och kommit bort från kyrkan?
Förklara hur du skulle använda dig av verserna.

Om Då

Femte
Moseboken 29–30

Återvända till Herren
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När Mose hade undervisat denna nya generation israeliter
om Guds lagar och följderna av lydnad och olydnad till dessa
lagar, var han redo att lämna dem. Men innan han lämnade
dem uppmuntrade han dem och deras nye ledare Josua att
älska och lyda Gud över allt annat. Vid detta tillfälle uppen-
barade Herren en sång för Mose som han skulle lära isra-
eliterna (se 5 Mos 32:1–43). Sången skulle hjälpa dem att
minnas Herren och buden som Mose hade lärt dem. 

Förstå skrifterna

Femte Moseboken 32

Studera skrifterna 

Leta efter en psalmtitel

Femte Moseboken 32 kallas ”Moses avskedssång”. Sök efter
formuleringar i kapitlet som du tycker skulle vara bra titlar
på psalmer. Skriv upp minst fyra stycken.

Hur hjälper kyrkans psalmer och
sånger dig att hålla dig rättfärdig?

1. Av allt det som Herren kunde ha gett israeliterna, varför
tror du att han gav dem en sång för att hjälpa dem att min-
nas honom och vara ett vittnesbörd för dem?

2. Skriv ner orden i en av kyrkans psalmer eller sånger som
hjälper dig att hålla buden och minnas Herren. Om du
ännu inte har lärt dig orden i den utantill, försök då att lära
dig dem den här veckan, så att du kan sjunga den för dig
själv när du behöver hjälp.

Frivillig uppgift

1. Lägg märke till hur många gånger ordet klippa förekom-
mer i Moses sång. Vad är klippan enligt Första Korintier-
brevet 10:1–4?

2. Skriv upp vad denna sång säger om klippan.

Vedergällning (v 35, 41) –
Dom

Jesurun (v 15) – Ett namn som
betyder ”den rättrådige” och
syftar på Israel som ett folk

Femte
Moseboken 31–32

Moses sång

Precis som Jakob (Israel) hade gjort i 1 Mosebok 48–49,
välsignade Mose var och en av Israels stammar innan han
lämnade dem. Välsignelsen till Josefs avkomlingar (Efraim
och Manasse) är av stort intresse (se 5 Mos 33:13–17).
Den berättar om deras framtida välstånd och om deras upp-
gift att stånga (”knuffa samman” i engelska Bibeln, ö a)
övriga Guds barn ”vid jordens ändar” (v 17). I Israels för-
skingring ingick att Josefs barn skingrades till alla delar av
jorden. I vår tid samlas de tillbaka till Jesu Kristi Kyrka och
på detta sätt uppfylls den profetiska välsignelse Mose gav.

Du har nu läst över två hundra sidor i Bibeln som profeten
Mose skrev. Det är mer än vad någon annan profet i Gamla
testamentet skrev. Femte Moseboken 34 säger att Mose dog.
I Alma 45:19 läser vi att Mose inte dog utan förvandlades
(se s 70).
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Skriv en kort levnadshistoria

När bekanta personer dör låter tidningarna ofta trycka en
dödsruna eller en levnadsteckning som i stora drag skildrar
vad som hänt i deras liv. Framstående prestationer betonas.
Om du skrev för en tidning på Moses tid, vad skulle du då ta
med i Moses dödsruna? Ta också med det som har gjort
påtagligt intryck på dig när du har studerat Moses liv och
förkunnelse.

Femte Moseboken 34

Farväl till Mose

Femte Moseboken 33

Välsignelser för varje stam
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