
1. Vad är symboliken i det Herren bad Aron att göra i vers 4?
(Se v 3–5.) (Ett tips: Förvissa dig om att du vet vad linne är.)

2. Varför behövde Aron två bockar? (Se v 6–10.)

3. Varför tror du att Aron behövde bringa försoning för sig
själv innan han kunde bringa försoning för folket?
(Se v 11–14.) På vilket sätt skiljer sig detta steg från det
som Kristus gjorde när han utförde sin försoning?
(Se Hebr 9:6–14; Alma 34:8–12.)

4. Varför skulle Aron behöva rena den heliga platsen i tem-
plet? Vad säger detta krav dig om vikten av renhet inför
Gud och om försoningens kraft? (Se v 15–19.)

5. På vilket sätt representerar båda bockarna (den som
användes till offer och den som användes som syndabock)
Kristus och hans försoning? (Se v 20–22.)

6. Vad symboliserar Arons ansvar och den människans
ansvar som ledde ut syndabocken i öknen? (Se v 20–22;
se också L&F 36:5–6.)

Tredje Moseboken 17–18 handlar om Herrens instruktioner
till israeliterna angående seder som tydligt skiljer dem från
den tidens falska religioner. Tredje Moseboken 17 innehåller
instruktioner om vad israeliterna skulle göra när de hade
dödat ett djur. Även om djuret inte skulle offras måste israeli-
terna föra fram det inför Herren vid tabernaklet. Denna sed
hjälpte israeliterna att inte offra åt falska gudar och den
hjälpte dem att komma ihåg att allt de hade kom från Herren.
Herren befallde israeliterna i Tredje Moseboken 17 att inte äta
blod. Blodet är en vanlig symbol för liv och i några av de fal-
ska religionerna på den tiden ingick att dricka blod som en
del av deras religiösa ritualer. Genom denna sed försökte
de troende att förlänga sitt liv. Herren gav Israel olika offer
som symboliserade Jesu Kristi underbara offer i vilket hans
blod skulle utgjutas för att ge evigt liv åt alla som ville tro på
honom och lyda hans bud (se 3 Mos 17:11).

Tredje Moseboken 18 innehåller Herrens varnande ord till
israeliterna om att omoraliskt sexuellt beteende kan orsaka
nationernas undergång och att israeliterna skulle förgöras
om de deltog i sådant.

Tredje 
Moseboken 17–18

Ta avstånd 
från avgudiska seder

Tredje Moseboken 19–20 innehåller Herrens betoning på
vikten av att hålla sig helig. Ordet helig på hebreiska är
”qadash”, vilket betyder att vara rättfärdig, helgad och
hängiven eller att vara avskild från världen och från världs-
lighet. Herren befallde dem inte bara att vara heliga utan ger
i dessa två kapitel detaljerade exempel på sådant de kan göra
i sitt dagliga liv för att hålla detta bud. Var och en av dessa
seder hjälpte till att påminna israeliterna om att avskilja sig
från världen och dess ogudaktiga seder. Jesus förklarade
senare vad som låg bakom principen för helighet när han
lärde sina apostlar att han inte skulle ta dem ut ur världen
utan bevara dem för det onda (se Joh 17:14–16).

När du läser, fastställ då principen bakom varje bud som
Herren gav. På vilka sätt har han bett oss att leva efter dessa
principer i dag medan vi strävar efter att inte ”vara av
världen”?

Förstå skrifterna

Tredje Moseboken 19 

Studera skrifterna

Finn principen

Om du begrundar principen bakom varje bud i Tredje Mose-
boken 19, så går nästan varje bud i kapitlet att tillämpa på
sista dagars heliga i dag. Några är tydliga (som befallning-
arna i verserna 11–12), medan andra verkar främmande för
oss. Välj ut två av buden i Tredje Moseboken 19 som verkar
vara avsedda just för människorna på den tiden. Fastställ
principerna bakom buden och formulera om dem så att de

Rundklippa kanten av ert hår
(v 27) – Syftar på ett slags
klippning hos dem som
tillhörde en falsk religion
Andebesvärjare (v 31) – De
som påstår att de står i förbin-
delse med de dödas andar
Efa, hin (v 36) – Rymdmått;
1 efa är cirka 36 liter; 1 hin är
cirka 6 liter

Vörda (v 3) – Älska och
respektera
Bära (v 8) – Ha ansvaret för
Ströaxen (v 9) – Det som är
kvar när åkern skördats första
gången
Oomskurna (v 23) – Oheliga

Tredje 
Moseboken 19–20

”Ni skall vara heliga”
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gäller för vår tid. I vers 19 sade till exempel Herren att vi inte
skulle ha en åker med två slags säd eller ett klädesplagg
av två olika slags garn. Genom dessa bud påminde Herren
Israel om att de inte kunde beblanda sig med världen och
förbli heliga. I dag kan vi tillämpa denna princip på sällska-
pande och äktenskap. Vi bör sällskapa med medlemmar
i kyrkan och gifta oss inom förbundet.

Nyckelskriftställe – 
Tredje Moseboken 19:18

Läs Jesu befallning i Matteus 22:35–39. Vad sade Herren i Tre-
dje Moseboken om vikten av detta bud?

Tredje Moseboken 21–22 innehåller bud som handlar om
heligheten hos prästerna, deras familjer och deras offergåvor.
I dag har vi också särskilda normer för dem som är på
mission eller är ledare, liksom normer för hur våra förord-
ningar ska utföras. 

Tredje Moseboken 23 berättar hur Herren inrättade fem
heliga sammankomster när hela Israel skulle göra en särskild
ansträngning att bli heliga och nalkas honom. Dessa sam-
mankomster var sabbatsdagen (se v 1–3), det osyrade brödets
högtid eller påsken (se v 4–14), veckohögtiden eller pingsten
(se v 15–23), försoningsdagen (se v 26–32) och lövhyddo-
högtiden (se v 33–44).

Tredje Moseboken 25 har att göra med temat i kapitel 23.
I Tredje Moseboken 25 läser vi att Herren inte endast befallde
israeliterna att helga sabbaten var sjunde dag utan att han
också fastslog vart sjunde år som sabbatsår. Under detta
sabbatsår skulle de inte odla något utan låta landet vila.
Och efter sju gånger sju år (49 år) skulle det femtionde året
vara ett särskilt jubelår. Under jubelåret skulle israeliterna
inte bara låta bli att så och skörda, de skulle också efterskänka
alla skulder och befria alla slavar. Jubelåret bidrog till att
påminna Israel om att eftersom Gud var barmhärtig mot
dem, måste de vara barmhärtiga mot andra och mot landet.

Tredje 
Moseboken 23–25

Heliga dagar och händelser

Tredje 
Moseboken 21–22

Prästadömets helighet

Tredje Moseboken 24 innehåller anvisningar om hur de
skulle använda ljusstaken och skådebröden i tabernaklet.
Kapitel 24 återger sedan berättelsen om en person som
hädade Guds namn och blev dödad eftersom det i de bud som
Gud gav Israels barn var uttryckligen förbjudet att häda. I
förklaringen till hans bestraffning ingår det bekanta uttrycket
”öga för öga, tand för tand” (v 20).

När Herren hade förklarat vad han förväntade sig av israeli-
terna i fråga om religiös renhet och helighet, avslutade han
Tredje Moseboken med en förklaring om följderna av att lyda
eller inte lyda dessa bud (se 3 Mos 26). Herren gav också
en del avslutande råd om hur vi helt ska kunna helga oss åt
Herrens verk.

Förstå skrifterna

Tredje Moseboken 26

Studera skrifterna

Fastställ val och konsekvenser

Gör en uppställning på ditt papper med två kolumner enligt
nedan. Skriv ”Om” som rubrik på ena kolumnen och
”Så skall” på den andra.

1. Finn ordet om när du
läser Tredje Moseboken
26. Om du vill kan du
ringa in ordet i dina skrif-
ter. Skriv in i Om-kolum-
nen vad Herren sade
att Israel skulle göra.

2. Hitta skall och då skall
strax efter de ”om” du
hittade i första steget.
Markera eller ringa in
dem i dina skrifter. Skriv
in i Så skall-kolumnen

vad Herren sade skulle hända om Israel gjorde vissa val.
Fortsätt kapitlet ut och hitta fler exempel på om-så skall.

Om Så skall

Val som
israeliterna
kunde göra

Konsekvenserna
för dessa val

Försagda (v 36) – Saknar modHednafolken (v 33, 38, 45) –
De som inte känner den sanne
och levande Guden

Tredje 
Moseboken 26–27

Välsignelser eller 
förbannelser
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