
BIBLE ACADEMY 2016 – UGE 40 3. SAMLING

  

Denne læseplan er frivillig forberedelse til  

Bible Academy fire forskellige steder i  

LM-Vestjylland i uge 40: 

 

(NB: Man vil med fordel også kunne læse 

hebræerbrevet til næste gang, særligt de fremhævede 

steder). 

 

 3. mosebog Hebræerbrevet 

10. september kap. 1 1,1-14 

11. september kap. 2 2,1-18 

12. september kap. 3 3,1-6 

13. september kap. 4 3,7-19 

14. september kap. 5 4,1-13 

15. september kap. 6 4,14-16 

16. september kap. 7 5,1-10 

17. september kap. 8 5,11-14 

18. september kap. 9 6,1-20 

19. september kap. 10 7,1-28 

20. september kap. 11 8,1-6 

21. september kap. 12 8,7-13 

22. september kap. 13 9,1-5 

23. september kap. 14 9,6-10 

24. september kap. 15 9,11-14 

25. september kap.16 9,14-22 

26. september kap. 17-18 9,23-28 

27. september kap. 19-20 10,1-18 

28. september kap. 21-22 10,19-39 

29. september kap. 23 11,1-22 

30. september kap. 24 11,23-39 

1. oktober kap. 25 12,1-17 

2. oktober kap. 26 12,18-29 

3. oktober kap. 27 13,1-25 

 

Ved læsningen af 3. Mosebog: 

 

Nøglen til at forstå bogen, finder vi i 3. Mos 10,10-11: 

"for at I kan skille helligt fra uhelligt og urent fra rent, 

og for at I kan belære israelitterne om alle de love, 

som Herren har kundgjort for dem gennem Moses." 

 

Allerede i 2. Mos 29,42-46 indstiftes det daglige 

brændoffer til soning for synd, hver morgen og aften. 

Pointen er, at Gud mødes med sit folk ved alteret. Han 

taler til dem, og velsigner dem. Guds nærvær helliger 

dem. 

I 3. mosebog får vi alle de andre ofre, som Gud bruger 

til at rense sit folk, og gøre dem hellige. 

 

 

3. mosebog falder i to store hoveddele: 

Kap 1-16: Lovgivningen om de forskellige ofre, som 

folket bringer for at fjerne urenhed. 

• 1-5: Love om ofre for lægfolket 

• 6-7: Love for præsterne 

• 8: Indvielsen af præsterne 

• 9: Konstituering af offertjenesten og 

gudstjenesten.  

• 10: Guds dom over vanhellighelsen af Guds 

hellighed 

• 11-15: Bestemmelser om, hvordan man 

forholder sig til urenhed 

• 16: Renselsen af tabernaklet og folket på Den 

Store Forsoningsdag 

 

Kap 17-27: Lovgivning for bevarelse af Israels 

hellighed.  

• 17: Brug og misbrug af dyreblod 

• 18: Undgåelse af seksuel urenhed 

• 19-26: Grundlæggende undervisning om 

hvordan de får del i Guds hellighed: 

o 19-20: Menighedens hellighed 

o 21-22: Præsternes hellighed 

o 23: Hellige tider for tilbedelse 

o 24: Hellige ting: Lysestagen, 

Skuebrødene, Guds navn 

o 25: Helligt land, Sabbatsår, Jubelår 

o 26: Resultatet af rigtig og forkert 

tilbedelse 

• 27: Løfteoffer til Herren 

 


