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4 Mosebok 

 

 

 
 

Fakta 

 
Författare: Detta är omdiskuterat 

och hänger ihop med frågan om hur 

alla Moseböckerna kom till. Fjärde 

Mosebok har dock väldigt tydligt 

sin utgångspunkt i Mose egen 

livsberättelse och erfarenhet av 

Gudsmöten och brottningen med 

Israels folk.  

 

Tid: 1200 talet före Kristus. 

 

Bakgrund: Fjärde mosebok 

utspelar sig under tiden efter 

uppbrottet från Sinai berg där man 

fått ta emot Guds undervisning och 

lag. Boken är lik 2 Mosebok i stil då 

den berättar om vandring och 

händelser snarare än Guds 

undervisning och lag som vi finner 

mer av i 3 och 5 Mosebok.  

Här möter oss berättelsen som 

förklarar varför vandringen genom 

öknen varade i 40 år och sedan 

beskriver dessa år fram till dess 

Mose börjar det förmanings och 

avskedstal som vi finner i 5 Mos. 

Nycklar 

Folkräkning och en arme 

På latin heter 4 e Mosebok Numeri. Det namnet har den fått av det 

faktum att boken innehåller två långa och detaljerade folkräkningar. En 

innan man tågar iväg från Sinai och en innan man tågar in i landet (kap 

26). Folkräkningen har som syfte att mönstra folket och inventera armen 

som man kan ställa upp.  

Att vara jude innebär inte bara att man har en judisk tro, de är också ett 

folkslag och en nationalitet vilket kan göra det svårt att veta hur man ska 

förhålla sig både till allt som händer i Bibeln och det som händer i Israel 

idag som har med nationen att göra.  

Gud valde att sända frälsning till världen genom ett litet bristfälligt folk 

som väntade på en Messias. Enligt Bibeln lade han sig i den processen i 

människors sätt att hantera konflikter och gränsdragningar. Målet för 

Gud har dock aldrig varit att utplåna avgudadyrkare och syndare. Målet 

har varit och är fortfarande att rädda dem/oss, vad som än krävs. Och 

även om döden är det sista vi ser… är det inte det sista Gud ser. Det har 

Jesus försäkrat. 

 

Guds vrede  

Gud vredgas i Gamla Testamentet på ett sätt som kan skapa rädsla och 

förvirring. Var tog den barmhärtige nådefulle Guden vägen? Det är 

jobbigt att möta en Gud som man inte förstår, som är svartsjuk, vred och 

nitälskande.  

En del av Guds vrede är på plats för att de som fick möta den då behövde 

förstå hur allvarligt Gud såg på det som de gjorde, för att nonchalans och 

en tillbakalutad: Vi är Guds Folk – vi gör vad vi vill! – inställning skulle 

kväsas. Men när vi möter texter där Gud säger att han ska utplåna hela 

folket och göra ett nytt av Mose, kan det lika väl vara en prövning av 

Mose som ett allvarligt menat hot. Gud är trots allt den som skapat Mose 

och i honom lagt ner den godhet, förlåtelse och styrka som krävs för att 

leda folket genom öknen. Den godheten, förlåtelsen och styrkan har Gud i 

större mått än vi kan förstå. Vi vet själva hur arga vi kan bli på ett barn 

som springer rakt ut i vägen, just för att vi älskar dem och vill rädda dem. 

Sådan är Guds vrede.  

 

 

 4 Mosebok – Mönstring 
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Måndag: Mönstring  

Läs 4 Mos 1 Jesu födelse startar också med en folkräkning och innan intåget i det 

förlovade landet (himlen) räknas Gudsfolket in igen då böckerna öppnas. 

Guds folk växer i tusenden och varje namn tecknas upp. 

Ta en stund och reflektera över alla människor som gått före, folket där i 

öknen, de första kristna, de som höll en sann tro levande under mörka 

medeltiden osv. 

Vad är Gudsfolkets uppgift idag? 

 

Tisdag: Att avstå som gåva  

Läs 4 Mos 6 Löftet att bli nasir var frivillig och föddes ur en egen längtan.  

En kärleksgåva där man avstod från flera saker och offrade av sitt eget. 

 

Låt dagen idag, eller imorgon, bli en dag du ger till Herren.  

Vad vill du avstå från? Vad har du råd att ge? 

 

Här möter oss också den välsignelse som våra präster än idag läser över 

oss. Nästa gång du hör den låt det bli en påminnelse om hur de orden 

klingat genom årtusenden. 

 

Onsdag: Trafikljus  

Läs 4 Mos 9 
Varför är det så viktigt för Gud att folket följer reglerna kring hur de ska 

fira påsk? Vad innebär det om vi tänker att det inte är för Guds skull utan 

för sin egen skull som de ska göra det? 

Folket följer molnet, de brottas med att ständigt vara beredda till uppbrott 

och samtidigt tålmodigt stanna tills tid är. De lever med ett oberäkneligt 

trafikljus.  

Vad säger Gud till dig idag? Stanna, eller res dig upp och gå framåt! 
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Torsdag: Gräshoppor  

Läs 4 Mos 13-14 
Då tyckte vi att vi var som gräshoppor och det måste de också ha tyckt. 

När kände du dig senast som en gräshoppa?  

Ta en stund och vila i tilliten till att Gud vill ge dig goda gåvor. 

 

Fredag: Lita till ordet  

Läs 4 Mos 20 Denna berättelse sägs förklara varför Mose inte får gå in i Kanaans land. 

I tolkningen av texten göra vanligtvis två reflektioner…  

1. Mose slår på klippan istället för att tala till den. Han följer inte 

Guds instruktion och kanske tyder det på bristande tillit till ordets 

kraft.  

2. Mose säger: - Kan vi skaffa fram vatten åt er? Högmodigt och 

skrytsamt får han det att låta som att det är han och Aron som fixar 

vatten och inte Gud. 

Ta en stund och be om det som du är i störst behov av nu, tillit och 

tålamod till Guds kraft, eller ödmjukhet istället för högmod i ditt eget 

hjärta. 

 

Lördag: En kopparorm och Guds son  

Läs 4 Mos 21 
 

Gud är vred och konsekvensen av människans synd är hård och känns 

slutgiltig. Ändå är det denna text citeras i Joh. 3:14-15, precis innan ”Ty så 

älskade Gud”… Det tål att tänka på… 

Allt som krävs för att bli räddad är att vända om – rikta blicken mot Han 

som är upphöjd. Segern över synden / ormen sker genom att den spikas 

upp på en påle och att människor vänder sig om.  

 

Bön: Herre hjälp mig att vända blicken mot dig! 
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Söndag: En talande åsna  

Läs 4 Mos kap 22-24 Gud vänder något ont till något gott. En förbannelse blir tre välsignelser. 

När har Gud gjort något gott ur något ont i ditt liv? 

Hitta någon att dela den berättelsen med. 

 


