
Femte Mosebok på en halv time 
Om du leser disse følgende avsnittene, vil du komme gjennom 

handlingen og sammenhengen i Femte Mosebok på en liten halvtime. 

Du vil få fortellingens høydepunkter og de viktigste avsnittene og 

versene. Boken er sentralt og relevant: 
• 1,1-46 

• 2,1-25 

• 3,23-29 

• 4,1-8 

• 5,1-33 

• 6,1-12 

• 7,1-11 

• 8,1-20 

• 30,15-20 

• 31,1-8 

• 34,1-12 

 

Fakta om Femte Mosebok 
Det greske, og det vanligste, navnet på Femte Mosebok er 

Deutronomium, som betyr Den andre loven. Boken er på mange måter 

som en oppsummering av det øvrige lovstoffet i Mosebøkene, og i 

kapittel 5 gjentas rett og slett De ti bud fra Andre Moesebok 20, altså 

loven for andre gang.  

I vår tradisjon regnes boken blant Mosebøkene, men Moses kan neppe 

regnes som forfatteren, ettersom han selv dør mot slutten av boken.  

Boken er også meget viktig i utformingen av jødenes gudstjeneste og livet 

rundt det kommende tempelet.  

Selv om stoffet er gammelt, fikk boken antagelig sin endelige form blant 

de jødene som vendte tilbake til Jerusalem etter eksilet, på slutten av 

femhundretallet før Kristus.  

Nøkkelord og stikkord i Femte Mosebok 
Lydighet. Trofasthet. Påminnelse. Oppdragelse. Etterfølgelse. 

 

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
Hvordan kan det se ut i 2022 å elske Herren Gud av hele vårt hjerte, hele 

vår sjel og all vår makt?  

 

Femte Mosebok i Det nye testamente 
Denne boken er rett slett den gammeltestamentlige boken som er mest 

sitert av Jesus, sammen med Salmenes bok, noe som tyder på at den var 

viktig i jødenes tradisjon og for de første kristne. For eksempel i Jesu 

dialog med djevelen i ørkenen (Matt 4), der Jesus fristes tre ganger til å 

oppgi identitet og bruke makt, parerer han samtlige forsøk med å sitere 

Femte Mosebok. Og det sentrale doble kjærlighetsbudet springer ut fra 

6,4-5, om å elske Herren av hele vårt hjerte, sjel og makt.  

 

Ord å ta med  
«Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din 

Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.» 
(6,4-5) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Femte Mosebok er tema for gudstjenesten søndag 14. august.  
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Det gamle testamente 12:22 

Femte Mosebok 
Boken oppsummert 
Selve handlingen dekker en periode på omkring en måned og kan kort 

sagt beskrives som Mose avdskjedstale. Den har mange ulike budskap, 

samtidig som den ser tilbake på folkets historie. Han vil forberede den 

nye generasjonen, som var født i ørkenen, på å krysse Jordanelven og gå 

inn i landet foran dem. Moses ser både bakover og framover. Bortsett fra 

i noen ganske få avsnitt taler Moses i boken i første person.  

Boken er bygget opp som tre taler som Moses holdt for israelsfolket på 

slettene ved Moab, like før de var fremme i det lovede landet.  

Den første talen er en oppsummering av de siste førti årene, og 

vandringen fra Egypt, gjennom ørken, til nåtiden, med en avslutning om 

å følge Loven. Det er her Loven med stor L etablerer seg, og den er også å 

regne som religiøse, seremonielle lover.   

Den andre talen minner om hvor viktig det er å følge Herren og hans 

lov. Hele deres posisjon og muligheter i det landet de er i ferd med å 

innta, vil avhenge av dette. Her er loven mer som sivile lover å regne. 

Den tredje talen er en fornyelse av pakten fra Sinai (ca 40 år tidligere).  

Mot slutten innsetter Moses sin etterkommer Josva, som skal ta folket 

hele veien fram, og han velsigner folket. Så stiger han opp på fjellet for å 

se utover det lovede landet. Deretter dør han, og overlater folket til å gå 

inn uten ham. 

 


