
Tredje Moseboken, Leviticus, är den tredje av Moses fem böcker
(se ”Första Moseboken, Moses bok och Abrahams bok på s 9).
Vi tror att instruktionerna i 3 Mosebok uppenbarades för Mose
antingen medan han var på berget Sinai eller någon gång strax
efter det att händelserna som beskrivs i 2 Mosebok hade ägt
rum, eftersom en del av instruktionerna handlar om offer som
ska göras i tabernaklet. Leviticus betyder ”handlar om levi-
terna”. Herren valde Levis stam till att ta hand om tabernaklet,
arbeta i det och hjälpa det övriga Israels hus att utföra förord-
ningar på denna heliga plats. En stor del av 3 Mosebok ger
instruktioner angående förordningarna som skulle utföras
i tabernaklet, vilka kvalifikationer de prästadömsbärare som
skulle utföra dessa förordningar måste ha och folkets plikter
i fråga om dessa förordningar.

En ”Handbok” för leviterna
Eftersom 3 Mosebok är en ”handbok” för de leviter som ver-
kade i tabernaklet, innehåller den många detaljerade instruktio-
ner angående olika slags offer och religiösa seder som kan
verka underliga eller främmande för dagens läsare. Om du kan
se vad som ligger bakom dessa främmande seder, kan du lära
dig viktiga sanningar om synd, omvändelse, förlåtelse, helighet
och Jesu Kristi försoning.

Förberedelser inför studierna av 3 Mosebok

ÖVERSIKT AV 3 MOSEBOK

Kapitel Beskrivning

Del 1 Tredje 
Moseboken 1–16

Tredje 
Moseboken 1–7

Tredje 
Moseboken 8–10

Regler för prästadömsbärare
som assisterar vid offer-
ceremonierna

Tredje 
Moseboken 11–15

Tredje 
Moseboken 16

Tredje 
Moseboken 17–27

Del 2 Helgelse som innebär att bli
mer helig och gudalik

Tredje 
Moseboken 17

Personlig helighet

Förklaring angående förso-
ningsdagen när hela Israels hus
skulle bli renat

Renhetslagar för folket

Offer som sonar för synder
eller uttrycker en vilja att vara
hängiven Gud

Bli rättfärdigad betyder att
få synderna förlåtna och vara
värdig inför Gud
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Tredje Moseboken

Vi kan också förlora stora välsignelser om vi är olydiga.
Herren hade emellertid tålamod med Israels barn och gav
dem möjligheter att omvända sig och återvända till honom.
Eftersom Herren vill hjälpa oss ger han oss ofta ytterligare
och strängare bud som ger oss möjlighet att omvända oss och
till slut få alla de välsignelser som han vill ge oss.

Förstå skrifterna

Andra Moseboken 34

Studera skrifterna

Varför var de olika?

Läs Mosiah 13:29–30; Läran och förbunden 84:19–27 och
skriv ner varför den andra uppsättningen tavlor skilde sig
från den första.

Nitälskande (v 14) – Har djupa känslor och förväntar sig
trofasthet

Andra Moseboken 35–40 berättar om hur Israels barn full-
gjorde de befallningar Herren gav i 2 Mosebok 25–30 angå-
ende tabernaklet. Mycket av det som står i 2 Mosebok 35–40
är formulerat på samma sätt i 2 Mosebok 25–30 för att visa
att israeliterna noggrant försökte hålla Herrens bud. 

Studera skrifterna

Vad hände vid invigningen av
tabernaklet?

Läs 2 Mosebok 40:34–38 och skriv ner vad som hände när
tabernaklet var färdigt.

Andra
Moseboken 35–40

Tabernaklet byggs och invigs



Aposteln Paulus lärde att Moselagen var en ”övervakare
fram till Kristus” (Gal 3:24). Syftet med Moselagen var
med andra ord att hjälpa israeliterna att koncentrera sin
uppmärksamhet på de principerna som skulle visa dem
på Jesus Kristus (se MB Jakob 4:4–5; Jarom 1:11; Alma
34:13–14). Moselagen var sträng och krävde många specifika
ceremonier som var avsedda att hjälpa Israels barn att stän-
digt komma ihåg Gud och sin plikt mot honom. Att till exem-
pel döda ett djur som offer för synder påminde enskilda perso-
ner om att syndens följder är ”dödliga”. Å andra sidan var
det oskyldiga djuret, som dog i stället för personen som hade
syndat en symbol för det som skulle hända när den syndfrie
Frälsaren kom till jorden och fick sitt blod utgjutet för oss och
frälste oss från synd.

Tredje Moseboken 1 ger instruktioner om brännoffer. Präs-
terna offrade dessa brännoffer två gånger om dagen. Enskilda
kunde också offra ett brännoffer för att ge uttryck för sin
trohet och sina förpliktelser mot Gud. Många av instruktio-
nerna angående brännoffer är desamma som för andra offer
som förklaras i 3 Mosebok. Den största skillnaden mellan
brännoffren och andra offer är att vid brännoffer brändes hela
djuret på altaret som en symbol för absolut hängivenhet eller
överlämnande åt Gud. 

När du läser, tänk då på hur brännoffret kan undervisa oss
om Jesu Kristi försoning och hur det påminde israeliterna om
deras plikt mot Gud.

Tredje Moseboken 1

Brännoffer

Tredje 
Moseboken 18

Helighet i familjerelationer

Tredje 
Moseboken 19–20

Helighet i umgänget med
andra och som församling

Tredje 
Moseboken 21–22

Tredje 
Moseboken 23–25

Prästadömets helighet

Högtider och heliga händelser
som uppmuntrar till helighet

Tredje 
Moseboken 26

Välsignelser som kommer av
att lyda Guds lagar

Tredje 
Moseboken 27

Del 3

Del 4 Helga ens ägodelar åt Herren

Förstå skrifterna

Tredje Moseboken 1

Studera skrifterna

Finn symbolerna för omvändelse

Framhäv de specifika kraven för brännoffer som står i
3 Mosebok 1:1–9 och är angivna i följande uppställning. Gör
uppställningen i din anteckningsbok och förklara vad varje
inslag i brännoffret lär oss om omvändelse genom Jesu Kristi
försoning.

Tredje Moseboken 1:8–9 beskriver offer av olika delar av
djurkroppen. Huvudet representerar våra tankar. Benen
representerar vår gång eller den riktning vi går i. ”Inälvorna”
representerar våra känslor, önskningar och motivation.
Fettet representerar vår styrka och hälsa. Vad symboliserar
händelserna i verserna 8–9? (Se även L&F 59:5.)

Krav

Du måste ”ta [ditt] offer” 
(se 3 Mos 1:2), vilket betyder
att du inte kan offra något
som tillhör någon annan.

Du måste offra ett ”felfritt
djur av hankön” (v 3).

Du måste offra för att du ”vill”
offra (se v 3).

Du måste först föra ditt offer
fram till ”uppenbarelsetältets
ingång” (v 3).

Du måste ”lägga [din] hand”
på brännoffrets huvud och
sedan själv döda det (v 4–5).

Du måste ”flå” eller dra av
huden från offret (v 6).

Prästerna lägger ”huvudet”,
”fettet”, ”inälvorna och
fötterna” på altaret (v 8–9).

Offret förbränns fullständigt
av elden (v 9).

Vad du lär dig om
omvändelse och
Jesu Kristi försoning

Krävan (v 16) – Magen
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