
Studera skrifterna

Jämför reningen från spetälska med
reningen från våra synder

Eftersom spetälskan var så synlig och innebar kroppens för-
ruttnelse eller fördärv var den en åskådlig symbol för synd-
fullhet. Synd fördärvar en människa andligen på samma sätt
som spetälska fördärvar en människa fysiskt. Tredje Mose-
boken 14 beskriver vad en person måste göra för att vara
ceremoniellt eller religiöst ren efter att ha blivit botad från
spetälska. Vi kan se parallellerna mellan proceduren att bli
renad från spetälska och det sätt vi kan övervinna syndens
verkningar.

Innan du studerar Tredje Moseboken 14 bör du veta att när
någon fick spetälska måste han bo utanför lägret. På samma
sätt är det med synd. När vi syndar utestänger vi oss från full
gemenskap med Herren och hans kyrka. Vi får till exempel
kanske inte ta sakramentet eller inneha en tempelrekommen-
dation.

Stegen till att bli ceremoniellt ren från spetälska finns i föl-
jande versgrupper. Läs varje versgrupp i Tredje Moseboken
14, sammanfatta varje steg och förklara hur steget undervisar
om syndens och omvändelsens förlopp. Med varje versgrupp
kommer du att hitta en fråga som vägleder dina tankar.

1. Verserna 2–3. Om spetälska symboliserar synd, vem repre-
senterar då prästen?

2. Verserna 4–8. Du bör veta att a) cederträ är bekant för att
bidra till att andra föremål inte förstörs och besmittas;
b) karmosin är en röd färg som påminner oss om blodet –
symbolen för livet och försoningen; c) isopen användes
i Gamla testamentet som en renande växt och d) blod och
vatten symboliserar födelse (se Moses 6:59). Med
kännedom om detta, vad tror du då att dessa verser
symboliserar?

3. Vers 9. Nyfödda har vanligtvis lite eller inget hår, förutom
på huvudet. Vad kan denna vers ha för budskap?
(Se 3 Nephi 11:37.)

4. Verserna 10–14. Kom ihåg att en liknande symbolik finns
i 2 Mosebok 28–29. Hur kan symboliken tillämpas i det här
fallet?

5. Verserna 15–18. Olivträdet är en symbol för fred och
renhet, och olivoljan blev en symbol för den Helige Anden
och för rättfärdiga gärningar och tjänande (se L&F
45:56–57). På vilket sätt ingår detta i proceduren att bli ren
från synd? (Se 2 Nephi 31:17.)

6. Verserna 19–20. Vad är det i sista hand som ger möjlighet
till omvändelse?

De femton första kapitlen i Tredje Moseboken har alla något
att göra med hur personer genom offer blev ”godtagbara”
i Guds ögon eller hur de blev ceremoniellt ”rena” inför honom
genom lydnad mot hans renlighetslagar. Tredje Moseboken 15
innehåller ytterligare instruktioner om hur mänskliga funk-
tioner har att göra med att vara ren eller oren under Mose-
lagen. Men vi måste förstå att det finns ingen verklig förlåtel-
se för synder utan uppriktig omvändelse och Kristi försoning.
Tredje Moseboken 16 beskriver en helig ceremoni som Herren
befallde israeliterna att utföra en gång om året vid en speciell
tidpunkt som symboliserade hur Jesus Kristus skulle sona alla
människors synder. Även om riterna som beskrivs i Tredje
Moseboken 1–15 var personliga i fråga om tillämpning, sym-
boliserar försoningsdagen som beskrivs i Tredje Moseboken 16
försoningen av hela den israelitiska nationens synder och blev
en dag då hela Israels hus fastade och vilade.
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Tredje Moseboken 16

Tredje Moseboken 16:10 – Syndabocken
Syndabock var det namn som gavs till den get som ”flydde” ut
i öknen med människornas blod eller synder på sig för att
aldrig mer återvända. Syndabocken symboliserade att genom
försoningen kunde alla Israels synder förlåtas, för att aldrig
mer återvända.
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En helig och viktig ceremoni

Tredje Moseboken 16:3–28 innehåller instruktioner för
prästerna på försoningsdagen. Följande uppställning anger
sex allmänna steg i ceremonin. Skriv ner svaren på frågorna
om varje steg.

var en sten märkt för Herren
och en annan för bocken.
När Aron kastade stenarna,
beroende på var de landade,
valde man ut en bock som
skulle offras och en bock som
skulle vara syndabock
Vittnesbördet (v 13) –
Förbundsarken

Livklädnad (v 4) – Under-
kläder
Dra lott (v 8–10) – Att kasta
märkta stenar eller en tärning
i syfte att på måfå välja något.
När heliga män kastade lott
var det ett uttryck för tro på
att Gud skulle övervaka en
händelse och tillkännage sin
vilja. I Tredje Moseboken 16 

Tredje 
Moseboken 15–16

Försoningsdagen
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