Moses Tredje Bok.
1

Kapitlet.

Lagen om brämzojfer.

kallade Mose och taO chladeHerren
till honom utur vittnesbörilets tabernakel och sade:
2. tala till Israels barn och säg till
dem: om någon ibland eder vill göra
ett offer åt Herren af sin boskap, så
skolen I taga det af fäkreaturen eller
af fårahjorden.
3· Om hans offer är ett brännoffer
af fäkreaturen, så skall han därtill

taga en felfri hane och framföra den
till ingången till församlingshyddan,
så att det varder tacknämligt inför
Herrens ansikte.
4· Och han skall lägga sin hand på
brännoffrets hufvud, så att det varder
tacknämligt, honom till föt·soning,
s. och slakta stuten inför Herrens
ansikte; och prästerna, Arons söner,
skola frambära blodet och stänka blodet rundt omkring på altaret, som
står vid ingången till församlingshyddan;
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6. och huden skall han afdraga af
brännoffret och stycka det i sina
stycken.
1· Och prästen Arons söner skola
göra upp eld på altaret och lägga ved
på elden.
8. Och Arons söner, prästerna, skola
lägga styckena, hufvudet och istret
ofvanpå veden, som ligger på den eld,
som är på altaret.
9· Och inälfvorna och fötterna skall
han två med vatten, och prästen skall
offra allt detta och uppbränna det på
altaret till ett brännoffer, ett eldsoffer,
Herren till välbehaglig lukt.
2 Mos. 29: 25.

ro. Och om hans offer är ett offer
af fårahjorden, af hans får eller getter,
så skall han därtill taga en felfri hane
II. och slakta honom på sidan af
altaret, norr ut, inför Herrens ansikte,
och Arons söner, prästerna, skola stänka
hans blod rundt omkring på altaret,
12. och han skall stycka honom i
sina stycken; och hans h ufvud och hans
ister skall prästen lägga ofvanpå veden
på den eld, som är på altaret.
r 3· Och inälfvoma och föttema skall
han två med vatten, och prästen skall
offra alltsammans och uppbränna det
på altaret. Ett brännoffer är det, ett
eldsoffer, Herren till välbehaglig lukt.
14. Och om hans offer åt Herren
är ett brännoffer af fåglar, så skall han
taga sitt offer af turturdufvor eller af
unga dufvor.
rs. Och detta skall prästen frambära
till altaret och vrida af det hufvudet och
uppbränna det på altaret, sedan dess
blod blifvit utkramadt mot altarets vägg.
I6. Och han skall uttaga dess kräfva
med dess fjäderbeklädnad och kasta
dem vid altaret öster ut i askrummet.
I7. Och han skall bryta sönder dess
vingar, men icke rifva bort dem, och
prästen skall uppbränna det på altaret,
på veden, som ligger på elden. Ett
brännoffer är det, ett eldsoffer, Herren
till välbehaglig lukt.
2

Kapitlet.

Lag-m oHt sjisoffer.

någon göra ett spisoffer
Ochåt villHerren,
så skall hans offer
var11. siktadt hvetemjöl, och han skall

KAP. 2: 14.

gjuta olja däruppå och lägga rökelse
däruppå
2. och bära det fram till Arons söner,
prästerna. Och han skall taga sin hand
full af mjölet och oljan samt af all
rökelsen däruppå, och prästen skall på
altaret uppbränna detta, som utgör
minnesoffret, ett eldsoffer, Herren till
välbehaglig lukt.
3· Och det som är öfyer af spisoffret
skall tillhöra Aron och hans söner. Det
skall räknas bland de allraheligaste af
Herrens eldsoffer.
4· Och när du vill offra ett spisoffe1
af det som bakas i ugn, så skall det
vara kakor af siktad t h vetemjöl, osyrade,
med olja begjutna, och osyrade tunnrån, smorda med olja.
5· Och är ditt spisoffer af något som
är gräddadt i panna, så skall det vara
af osyradt mjöl, hegjutet med olja.
6. Och du skall smula sönder det och
gjuta olja däruppå; det är ett spisoffer.
7· Och om ditt spisoffer är något
som är tillredt i kittel, så skall det bestå af siktadt hvetemjöl med olja.
8. Och det spisoffer, som är gjordt
af sådant åt Herren, skall du lämna åt
prästen, och han skall frambära det till
altaret.
9· Och prästen skall af spisoffret taga
den del, som är minuesoffer, och denna
skall han uppbränna på altaret, ett eldsoffer, Herren till välbehaglig lukt.
IO. Och det som är öfver af spisoffret skall tillhöra Aron och hans söner.
Det skall rälmas bland de allraheligaste
af Herrens eldsoffer.
I I. In te t spisoffer, som I viljen offra
åt Herren, skall vara syradt, ty hvarken af jäst eller af honung skolen I
offra något eldsoffer åt Herren.
12. Såsom förstlingsoffer mån I frambära sådant åt Herren, men på altaret
få de icke ko=a till välbehaglig lukt.
I 3· Och allt ditt spisoffer skall d u
med salt salta, och du skall icke låta
din Guds förbundssalt saknas på ditt
spisoffer. På alla dina offer skall du
lägga salt.
J\Jark. 9: 49•
14. Och vill du offra åt Herren ett
spisoffer af förstlingsfrukterna, så skall
du såsom spisoffer af dina förstlingsfrukter offra ax, rostade vid eld, malda
till gryn, af grönskuren säd.
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15. Och du skall gjuta olja däruppå
och lägga rökelse däruppå; det är ett
spisoffer.
r6. Och prästen skall uppbränna den
del af grynen och oljan, som är till
minnesoffer, jämte all rökelsen däruppå,
till ett eldsoffer åt Herren.

3 Kapitlet.
Lagen om tacltoffer.

någon vill offra ett tackoffer
O chochomtaga
offret af fäkreaturen, så
skall han framställa inför Herrens ausikte ett felfritt djur, vare sig hane
eller hona,
2. och lägga sin hand på sitt offerdjurs hufvud och slakta det vid ingången till församlingshyddau; och
Arons söner, prästerna, skola stänka
blodet rundt omkring på altaret.
3· Och af det till tackoffer slaktade
djuret skall han såsom eldsoffer åt
Herren offra fetthinnan, som omsluter
inälfvorna, och allt det fett, som är på
inälfvorna,
2 Mas. 2 9: , 3 , 22.
4· och båda njurarne med det feta,
som är däruppå vid länderna, och lefyerlapparue invid njurarne skall han
frånskilja.
s. Och Arans söner skola uppbränna
det på altaret ofvanpå brännoffret, h vilket lägges ofvanpå veden, som ligger
på elden, ett eldsoffer, Herren till välbehaglig lukt. 2 lilas. 29: •S· 3 Mos. 6. ••·
6. Och om någon vill offra åt Herren ett tackoffer utur fårahjorden, så
skall han därtill taga ett felfritt djur,
hane eller hona.
7. Är det ett får han vill offra, skall
han framställa det inför Herrens ansikte
8. och lägga sin hand på dess hufvud och slakta det framför församlingshyddan; och Arans söner skola stänka
dess blod rundt omkring på altaret,
9· och af det till tackoffer slaktade
djuret skall han såsom eldsoffer åt Herren offra dess fett, hela svansen, frånskild invid ryggraden, och fetthinnan,
som omsluter inälfvorna, och allt det
fett, som är på iuälfvorna,
10. och båda njurarne och allt det
fett, som är på dem utmed länderna,
och lefverlappame invid njurarue skall
han frånskilja.
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Och prästen skall uppbränna det
på altaret, till eldsofferspis åt Herren.
12. Och om hans offer är en get,
skall han frautställa denna inför Herrens ansikte
13. och lägga sin hand på dess hufvud och slakta den franlför församlingshyddan, och Arons söner skola stänka
dess blod rundt omkring på altaret.
14. Och han skall däraf såsom eldsoffer åt Herren offra fetthinnan, som
omsluter inälfvorna, och allt det fett,
som är på inälfvorna,
15. och båda njurarne och det fett,
som är på dem utmed länderna, och
lefverlapparne invid njurarne skall han
frånskilja.
16. Och prästen skall uppbränna allt
detta fettet på altaret till en eldsofferspis, Herren till välbehaglig lukt.
17. Detta skall vara en evärdlig
stadga för edra efterkommande, hvarhelst I bon: intet fett och intet blod
skolen I äta.
' M os. 9: 4• 3 Mos. 7: •4· 17: 10. 19: 26. s Mos.
12: t6, 2J.
xs: 23· Ap. G. xs: :JO.
II.

4 Kapitlet.
Lng'l!1t

om S)'1tdofft·r.

talade till Mose och sade:
O ch Herren
Tala till Israels barn och säg:
2.

när synd emot något Herrens bud blir
begången af ovetenhet, så att man gör
något som icke skulle göras,
3· så, om det är den smorde prästen
som har synclat och dragit skuld öfver
folket, skall han, för sin synd, som han
har gjort, frambära en ung felfri stut
åt Herren till syndoffer.
4· Och han skall föra stuten fram
för Herrens ansikte till ingången till
församlingshyddan och lägga sin hand
på stutens hufvud och slakta honom
inför Herrens ansikte.
S· Och den smorde prästen skall taga
af stutens blod och bära det in uti
församlingshyddan,
6. och prästen skall doppa sitt finger
uti blodet och stänka af blodet sju
gånger inför Herrens ansikte på förlåten till helgedomen;
7· och af blodet skall prästen stryka
på hornen af rökelsealtaret, som st.-'\.r
inför Herrens ansikte uti församlingshyddan, och utgjuta det öfriga blodet
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KAP. 4: 3 2.

af stuten vid foten af brännoffersaltaret, som han gjorde med den förre synd-

som står vid ingången till församlings3 Mos. s: 9· 9: 9·
hyddan.
8. Och allt fettet af syndoffersstuten
kall han borttaga därutur, fetthinnan,
som omsluter inälfvorna, och allt det
fett, som är på inälfvorna,
9· och de båda njurarne och det fett,
som är däruppå utmed länderna, och
lefv rlapparne invid njurarue skall han
frånskilja
ro. på samma sätt som allt detta
skall borttagas utur tackoffersstuten;
och detta skall prästen uppbränna på
brännoffersaltaret
II. Och huden af stuten med allt
dess kött jämte dess hufvud, de~s fötter, dess inälfvor och dess orenlighet,
2

Mos. 29: 14.

4 Mos. 19: 5·

allt detta skall han utföra utanför lägret på ett rent rum, där man
utslår askan, och uppbränna det på
veden i eld. På det rum, där askan
utslås, skall det uppbrännas.
12.

3 Mos. g:

11.

Ebr.

13.

n.

13. Och om Israels hela menighet
har begått synd af ovetenhet, och det
var doldt för menighetens ögon, så att
cl.e hafva giort emot något Herrens bud
hyad icke skulle göras, och de påtaga
sig skuld,
4 1\Ios. xs: 24.
r4. och den synd, hvarmed de hafva
försyndat sig, blifver känd, så skall
menigheten frambära en ung stut till
syndoffer och ställa honom utanför ingången till församlingshyddan.
rs. Och de äldste af menigheten
skola lägga sina händer på stutens
hufvud inför Herrens ansikte, och stuten skall slaktas inför Herrens ansikte.
r6. Och den smorde prästen skall
bära en del af stutens blod in uti församlingshyddan,
17. och prästen skall doppa sitt finger
i blodet och stänka därmed sju gånger
inför Herrens ansikte mot förlåten.
18. Och af blodet skall han stryka
på hornen af altaret, som står inför
Herrens ansikte uti församlingshyddan,
och allt det öfriga blodet skall han utgjuta '>id foten af brännoffersaltaret,
som står vid ingången till församlingshyddan.
r g. Och allt fettet skall han borttaga
dämtur och uppbränna på altaret
20. och göra med denna stuten så-

offersstuten. Och prästen skall försona
'
dem, och det varder dem förlåtet.
21. Och han skall föra stuten utanför lägret och uppbränna honom, såsom han uppbrände den förre stuten.
Detta skall vara syndoffret för menigheten.
22. Om en höfding syndar och ovetande gör emot Herrens, sin Guds, bud
något som icke skulle göras, och han
påtager sig skuld,
23. eller bliiver undervisad om sin
synd, som han har gjort, så skall han
framföra till offer en felfri getabock
24. och lägga sin hand på bockens
hufvud och slakta honom på det rnm
där man slaktar brännoffret inför Herrens ansikte. Ett syndoffer är det.
25. Och prästen skall taga af syndoffrets blod på sitt finger och stryka
det på hornen af brännoffersaltaret och
utgjuta det öfriga blodet -..>id foten af
brännoffersaltaret
26. Och allt fettet däruppå skall
han uppbränna på altaret, såsom stadgadt är om fettet af tackoffer. Och
prästen skall försona hans synd, och
det varder honom förlåtet.

27. Och om någon af menigheten
syndar, så att han ovetande gör emot
något af Herrens bud det som icke
skulle göras, och påtager sig skuld,
28. eller blifver undervisad om sin
synd, som han har gjort, så skall han
framföra till offer ett felfritt getlamm
för den synd, som han har gjort,
29. och lägga sin hand på syndoffrets hufvud och slakta syndoffret på
det ställe där brärmoffren slaktas.
30. Och prästen skall taga af blodet
på sitt finger och stryka på hornen af
brännoffersaltaret och utgjuta det öfriga
blodet vid foten af altaret.
31. Och allt fettet däruppå skall han
borttaga, på samma sätt som fettet
borttages ifrån tackoffret, och prästen
skall uppbränna det på altaret, Herren
till välbehaglig lukt. Och prästen skall
försona honom, och det varder honom
förlåtet.
2 Mos. 29: 18. 3 Mos. 3: 14.

32. Och om någon vill offra ett får
till syndoffer, så skall han därtill frambära ett felfritt tacklamm
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33· och lägga sin hand på syndoffrets
hufvud och slakta det till ett syndoffer,
på det ställe där brännoffren slaktas.
34· Och prästen skall taga af synd'Jffrets blod på sitt finger och stryka
på hornen af brännoffersaltaret och utgjuta det öfr:iga af blodet vid foten af
altaret.
35· Och allt fettet däruppå skall han
borttaga, på samma sätt som fettet borttages ifrån tackoffersfåret, och prästen
skall uppbränna det på altaret ofvanpå
Herrens eldsoffer. Och prästen skall
försona hans synd, som han har gjort,
och det varder honom förlåtet.

5 Kapitlet.
Fortsättning af lagen om syudoffer.

Lagen

om skuldoffer.

har försyndat sig, så
O chattombannågon
har hört en ed förestafvas,
då han skulle vittna om hvad han hade
sett eller erfarit, men han icke har yppat detta, och han tager på sig sin
missgärning,
2. eller om någon har kommit vid
något orent, antingen ett as af ett orent
vilddjur eller aset af ett orent husdjur
eller aset af ett orent krypfä, och han
visste det icke, och han har blifvit oren,
och han påtager sig sin skuld,
3

~Ios.

u.

3· eller om han har kommit vid en
människas orenhet, - det må nu vara
hvad som helst, hvarmed en människa
kan blifva orenad - och han visste det
icke, men han förnimmer det sedan,
och han påtager sig sin skuld,
4· eller om någon lättsinnigt har
svurit med sina läppar, att han vill
göra något ondt eller något godt, såsom människan ofta lättsinnigt svär
- och han visste det icke, men han
förnimmer det sedan, och han påtager
sig skuld i något af dessa stycken,
s. så skall han, när han påtager sig
skuld i något af dessa stycken och bekänner, att han har syndat däruti,
6. såsom sitt offer för den synd, som
han har gjort, frambära åt Herren af
sin hjord ett tacklamm eller ett getlamm till syndoffer, och prästen skall
försona honom för hans synd.
1· Och förmår han icke anskaffa ett
får, så skall han såsom sitt offer, för
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den synd, som h an har gjort, frambära
två tnrturdufvor eller två unga dufvor
åt Herren, en till syndoffer och en till
brännoffer,
8. och dessa skall han bära fram till
prästen, och denne skall först taga den
som är utsedd till syndoffer och vrida
dess hufvttd ifrån halsen men icke afskilja det
3 Mos. " ts.
9· och stänka af syndoffrets blod på
altarets vägg, och hvad öfrigt är af
blodet skall utkramas vid foten af altaret. Ett syndoffer är det.
ro. Och den andra skall han offra
till ett brännoffer, efter stadgan därom
Och prästen skall försona honom fö1
den synd, som han har gjort, och det
varder honom förlåtet.
I r. Och om han icke har tillgång
till två turturdufvor eller två unga dufvor, så skall han frambära såsom sitt
offer för sin synd en tiondedel af en
efa siktadt hvetemjöl tillsyndoffer, men
ingen olja skall han gjuta däruppå och
ingen rökelse lägga däruppå, ty det är
ett syndoffer.
3 Mos. t: t4.
12. Och han skall bära det fram till
prästen, och prästen skall taga däraf
en hand full till minnesoffer och bränna
upp det på altaret, ofvanpå Herrens
eldsoffer. Ett syndoffer är det.
3 Mos. 4: 35·

13. Och prästen skall försona honom
för den synd, som han har gjort i något af dessa stycken, och det varder
honom förlåtet; och det öfriga skall
tillfalla prästen såsom ett spisoffer.

14. Och Herren talade till Mose och
sade :
15. Om någon har förbrutit sig, så
att han af ovetenhet har undanhållit
något som är he!gadt iit Herren, skall
han framföra åt Herren såsom skuldoffer en felfri vädur af fårahjorden, efter det värde du bestämmer i silfversiklar, efter helgedomssikelns vikt.
16. Och hau skall återgälda hvad
han har undanhållit ifrån helgedomen,
och därtill skall han lägga femtedelen
af värdet och gifva detta åt prästen.
Och prästen skall försona honom genom skuldoffersväduren, och det varder honom förlåtet.
17. Och om någon har syndat och
emot något af Herrens bud gjort hvad
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KAP. 6: 20.

som icke skulle göras, och han visste Brännoffret skall ligga på altarets elddet icke, och han erkänner sin skuld stad hela natten intill .111orgonen, och
och tager på sig sin missgärning,
eld skall brinna på altaret.
3 Mos. 4: 2.
ro. Och prästen skall påkläda sig sin
r8. så skall han såsom skuldoffer lifrock af linne och sina benkläder af
frambära till prästen en felfri vädur af linne att skyla sin blygd, och han skall
sin hjord, efter det värde du bestäm- borttaga den aska, hvartill elden har
mer. Och prästen skall försona honom förtärt brännoffret på altaret och lägga
för hans ovetenhetssynd, hvilken han den bredvid altaret.
har gjort utan att veta det, och det
I r. Och sedan skall han draga af sig
varder honom förlåtet.
sina kläder och kläda sig i andra klä19. Ett skuldoffer är det för den der och bära askan utanför lägret på
skuld, hvari han erkänner sig stå till ett rent rum.
3 !\Ios. 4 : 12.
Herren.
12. Och elden på altaret skall brinna
och får icke slockna och prästen skall
6 Kapitlet.
hvmje morgon påtända veden däruppå
Fortsält~tilllf a.flagm om skuldoffer. Det dag. och lägga brännoffret däruppå och
liga brännoffret. Spisoffret. bwig1ti11gs- ocl• bränna fettstyckena af tackoffren därs;mdoff~et.
i uppå.
och Herren talade till M~.se och sad~: i 13. Eld skall ständigt brinna på al2. Om någon har forsyndat s1g taret och får icke slockna.
och förbrutit sig emot Herren, så att
han har förnekat sin nästa det denne
I4- Och detta är lagen om spisoffer:
har ombetrott honom eller öfverlämnat Arons söner skola frambära det inför
i hans vård, eller det han med våld har Herrens ansikte till altaret.
3 l\1os. 2: t, 1-4. 4 11os. xs: 4·
tagit eller med orätt afhändt sin nästa,
I 5· Och prästen skall taga en hand
4 Mos. s: 6.
3· eller om han har hittat det som full af det till spisoffret hörande hvetevarit tappadt och nekat därtill, eller mjölet och af dess olja och all den
har svurit falsk ed i något enda af alla rökelse, som ligger på spisoffret, och
de fall, i hvilka en människa kan för- han skall uppbränna det på altaret såsom minnesoffer, Herren till välbehaglig
synda sig,
4· så skall han, när han har så syn- lukt.
3 Mos: 2: 9·
dat och erkänner sin skuld, återställa
I6. Och hvad däraf blifver öfver
hvad han med våld har tagit eller med skola Aron och hans söner äta, och
orätt slagit under sig eller det som var de skola äta det osyradt på heligt rum.
honom ombetrott eller det tappade, På förgården till församlingshyddan
skola de äta det.
som han har hittat,
I7. Det skall icke bakas med surdeg.
5· eller hvad det må vara, hvarifrån
han falskeligen har svurit sig fri, och Denna är deras del, hvi.lken jag har
återgälda det till dess fulla belopp och gifvit dem af mina eldsoffer. Det skall
dilljämte gifva femtedelen därutöfver räknas bland det allraheligaste, likasom
åt ägaren på den dag då han frambär syndoffret och skuldoffret
18. Allt mankön ibland Arons barn
sitt skuldoffer. 2 Mos. 22: 7· 3 Mos. s: 16.
6. Och såsom sitt skuldoffer åt Her- får äta det. Det vare för edra efterren skall han till prästen framföra en kommande en evärdlig rätt af Herrens
felfri vädur af fårahjorden, efter det eldsoffer! Allt som kommer därvid
värde d u bestämmer.
varder heligt. 2 Mos. 29: 37• 4 Mos. 18: g, to.
7- Och prästen skall försona honom
19. Och Herren talade tilll\fose och
inför Herrens ansikte, och då varder
sade:
honom förlåtet allt hvad han har gjort
20. Detta skall vara Arons och hans
och hvartill han har erkänt sig skyldig.
söners offer, som de skola offra åt
8. Och Herren talade till Mose och Herren på deras invi.gningsdag: tiondesade:
delen af en efa siktadt hvetemjöl till
9· Bjud Aron och hans söner och dagligt spisoffer, hälften om morgonen
säg: detta är lagen om brännoffer: och hälften om aftonen. • Mos. 16: 36.
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2!. Uti panna skall det tillredas med
olja, genomknådadt skall du frambära
det, bakadt och i smulor skall du offra
det till ett spisoffer, Herren till välbehaglig lukt.
22. Och den af hans söner, som i
hans ställe blifver smord till präst,
han skall tillreda det. Detta vare en
evärdlig rätt åt Herren! det skall såsom heloffer uppbrännas.
23. Och h varje spisoffer för en präst
skall helt och hållet uppbrännas och
får icke ätas.
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4· och båda njurarne och fettet, som
är på dem utmed länderna, och lefverlapparne invid njurarne skall man
frånskilja.
5· Och prästen skall uppbränna det
på altaret till ett eldsoffer åt Herren.
Det är ett skuldoffer.
6. Allt mankön ibland prästerna
skall äta det; på heligt rum skall det
ätas. Det skall räknas bland det allraheligaste.
7· Såsom syndoffret, så skall ock
skuldoffret vara; samma lag vare för
dem båda! Prästen, som därigenom
försonar, honom skall det tillhöra.
8. Och den präst, som offrar brännoffer för en annan, honom skall huden
af brännoffret, som han har offrat,
tillhöra.
9· Och allt spisoffer, som är bakadt
i ugn och som är beredt i kittel och
i panna, skall tillhöra den präst, som
har offrat det.
ro. Och allt spisoffer, som är begjutet med olja eller är torrt, skall
tillhöra alla Arans söner, så den ene
som den andre.

24. Och Herren talade till .M:ose och
sade:
25. Tala till Aran och till hans söner och säg: detta är lagen om syndoffer: På samma ställe, där brännoffret slaktas, skall ock syndoffret
slaktas inför Herrens ansikte. Det
skall räknas bland det allraheligaste.
26. Prästen, som offrar, skall äta
det; på heligt rum skall det ätas, på
förgården till församlingshyddan.
27. Allt som kommer vid dess kött
varder heligt; och stänker någon af
dess blod på sin klädnad, så skall du
aftvå det bestänkta stället på heligt rum.
r r. Och detta är lagen om tack28. Och lerkärlet, hvaruti det är offret, som man offrar åt Herren :
kokadt, skall sönderslås; och är det
12. Om någon vill offra ett sådant
kokadt uti ett kopparkärl, så skall till lofoffer, så skall han, utom det
detta skuras och sköljas med vatten. tilllofoffret hörande slaktdjuret, fram3 Mos. u: 33•
bära osyrade kakor, begjutna med
29. Allt mankön ibland prästerna
olja, och osyrade tunnrån, bestrukna
skall äta däraf. Det skall räknas bland
med olja, och siktadt hvetemjöl, indet allraheligaste.
knådadt i kakor, begjutna med olja.
30. Men allt det syndoffer, hvars
13. Jämte kakor af syrad t bröd skall
blod varder buret in i församlingshan offra detta sitt offer, förutom det
hyddan till försoning i helgedomen,
slaktdjur, som hörer till hans tackdet får icke ätas utan skall uppbränoffers lofoffer.
nas i eld.
Ebr.
13:
n.
Mos.
4:
5·
3
14. Och af alla dessa slags kakor
skall han frambära en såsom offergåfva åt Herren, och den skall till7 Kapitlet.
falla den prästen, som kringstänker
Prästens a1tdel af offren. Lagen om tackoffer. blodet af tackoffret.
ch detta är lagen för skuldoffret:
r s. Och köttet af det slaktdjur, som
Det skall räknas bland det allra- hörer till hans tackoffers lofoffer, skall
heligaste.
ätas på samma dag då det offrats,
2. På samma ställe där man slaktar och intet däraf skall lämnas kvar inbrännoffret skall man slakta skuld- till morgonen.
r6. Och om någon offrar ett löftesoffret och stänka dess blod rundt omkring på altaret.
offer eller ett friviljeoffer, så skall of3· Och allt dess fett skall man offra, ferdjuret ätas på samrna dag då det
svansen och fetthinnan, som omsluter offrats, dock får det som blifvit öfver
iuälfvoma
ätas den följande dagen.

O
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17. Men blir ändock något kvar af
offerköttet, skall detta på tredje dagen uppbrännas i eld.
r8. Och om på tredje dagen något
ätes af ett till tackoffer slaktadt djurs
kött, så varder det icke tacknämligt;
den som har offrat det, honom skall
det icke räknas till godo. Det är
skämdt, och hvar och en, som äter
däraf, skall bära sin missgärning.
I9. Och det kött som har kommit
vid något orent skall icke ätas utan
uppbrännas i eld. Det öfriga köttet
får hvar och en, som är ren, äta.
20. Och den som, medan han är
oren, äter af tackoffrets kött, som tillhörer Herren, han skall varda utrotad
utur sitt folk.
2r. Och om någon har kommit vid
något som är orent, vare sig en oren
människa, ett orent djur eller hvilken
oren styggelse det må vara, och äter
af tackoffrets kött, som tillhörer Herren, han skall varda utrotad utur sitt
folk.
3 Mos. r r.

fettet på altaret, och bringan skall tillhöra Aron och hans söner.
32. Och det högra lårstycket skolen
I gifva åt prästen såsom en gåfva af
edra tackoffer.
33· Den ibland Arons söner, som
offrar blodet af tackoffren och fettet,
han skall ock hafya det högra lårstycket på sin del.
34· Ty af de djur, som Israels barn
slakta såsom tackoffer, mottager jag
veftebringan och häfvelåret och skänker dem åt prästen Aron och åt hans
söner till en evärdlig rätt af Israels
barn.
2 Mos. 29: 24.
35· Detta är Arons ämbetslott och
hans söners äm betslott af Herrens eldsoffer, som blifvit dem gifven på den
dagen, då. de framfördes till att vara
Herrens präster,
36. hvilken lott, enligt Herrens befallning på den dag då han invigde
dem, skulle gifvas dem af Israels barn,
till en evärdlig rätt för deras efterkommande.

22. Och Herren talade till Mose och
sade:
23. Tala ti.ll Israels barn och säg:
I skolen intet fett äta af fäkreatur,
får eller get.
3 Mos. 3: 17. g: ro.
24. Men fettet af as och fettet af
det som af vilddjur är rlfvet må användas till allehanda behof, men I skolen icke äta det.
25. Ty hvar och en som äter fettet
af något djur, hvaraf eldsoffer offras åt
Herren, han skall utrotas utur sitt
folk.
26. Och intet blod skolen I äta, h varken af fåglar eller af boskap, hvarhelst
I bon.
3 Mos. 17: ro, 14. rg: 26.

37· Detta är lagen om brännoffer,
spisoffer, syndoffer, skuldoffer, invigningsoffer och tackoffer,
38. hvilken Herren på Sinais berg
böd Mose den dag, då han böd Israels
barn, att de skulle offra sina offer åt
Herren i Sinais öken.

s Mos.

12:

:r6, 23.

Ap. G. :rs:

20,

29.

21:

25.

27. Hvar och en som äter något
blod, han skall utrotas utur sitt folk.
28. Och Herren talade till Mose och
sade:
29. Tala till Israels barn och säg:
Den som vill offra sitt tackoffer åt
Herren, han skall frambära åt Herren
sin offergåfva af sitt tackoffer.
30. Hans händer skola frambära Herrens eldsoffer; fettet jämte bringan
skall han frambära, bringan, att hon
måtte veftas inför Herrens ansikte.
3r. Och prästen skall uppbränna

3 Mos. 26: 46.

27: H·

8 Kapitlet.
Prästerilas btt/Z"g'ning-.

talade till Mose och sade:
O ch Herren
Tag Aron och hans söner med
2.

honom samt deras kläder och smörjelseoljan och syndoffersstuten och de
två vädurarne och korgen med de osyrade bröden
2 Mos. 28: 2. 29: r.
3· och församla hela menigheten vid
ingången till församlingshyddan!
4· Och Mose gjorde såsom Herren
hade budit honom, och menigheten
församlade sig vid ingången till församlingshyddan.
5· Och Mose sade till menigheten:
Detta är det som Herren har budit
mig att göra.
6. Och Mose lät Aron och hans
söner framträda och tvådde dem med
vatten

KAP. 8: 7.
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7· och drog litrocken på honom och
omgjordade honom med bältet och
klädde på honom manteln och satte
på honom kåpan och omgjordade honom med kåpans åtdragningsband och
drog kåpan till om honom därmed
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21. och tvådde inälfvoma och fötterna med vatten och uppbrände hela
väduren på altaret. Det var ett brännoffer till välbehaglig lukt, ett eldsoffer
åt Henen, såsom Herren hade buclit
Mose.
2 Mos. 28: 31. 2g: 5·
22. Han framförde ock den andra
8. och satte på honom bröstskölden väduren, invigningsväduren, och Aron
och lade i skölden Urim och Tummim och hans söner lade sina händer på
• Mos. 2 8: 3~·
•
vädurens hufvud.
9· och satte hufvudbmdeln pa hans
hufvud och satte på hufvudbindeln
23. Och Mose slaktade.. hon.?m och
fr till d
11
kifv
d t h r
l tog af hans blod och strok pa Arons
.am
en .gy ene s
an, e e 1g.a ! högra örtipp och på tummen af hans
dtademet,
sasom Herren hade buclit 11ogra
..
h and o ch pa• s t ort•an af 11ans
M
~- r.~os. 28: _36, 3g.
högra fot.
ose.
24. Och Mose lät Arons söuer träda
ro. Och Mose tog smoiJelseolJan och
smor~e ~bernaklet och allt det som fram och strök af blodet på deras högra
var damti, och helgade allt • Mos. 3o: •5· örtipp och på tummen af deras högra
II. och stänkte därmed sju gånger hand och på stortån af deras högra
på altaret och smorde altaret och alla fot och stänkte blodet på altaret rund t
dess kärl och tvättkaret och dess fot- omkring.
ställning, för att helga dem,
25. Och hau tog fettet och svausen
12. och göt af smörjelseoljan på och allt fettet, som var på inälfvorna,
Arons hufvud och smorde honom för och lefverlapparne, båda njurame och
att helga honom.
Syr. 45 , 1 a.
fettet däruppå och det högra lår13. Och Mose lät Arons söner träda stycket.
fram och klädde på dem litrockar och
26. Och ur korgen med de osyrade
omgjordade dem med bältet och band bröden, som stod inför Herrens ansikte,
hufvor uppå dem, såsom Herren hade tog han en osyrad kaka och en kaka
buclit Mose.
oljebröd och ett tunnrå och lade detta
14. Och han lät framföra syndoffers- på fettstyckena och på högra låret.
stuten; och Aron och hans söner lade
27. Och han lade allt detta på Arons
sina händer på syndoffersstutens huf- händer och på hans söners händer och
vud.
veftade alltsammans iuför Henens an2 ~1os. 2 g: 10•
r s. Och Mose slaktade honom och sikte.
tog blodet och strök med sitt finger
28. Och Mose tog det af deras hänpå altarets horn rundt omkring och der och uppbrände det på altaret ofrenade altaret och utgöt blodet vid vanpå brännoffret. Detta var ett inaltarets fot och helgade och förso- vigningsoffer, till välbehaglig lukt, ett
nade det.
·
eldsoffer åt Herren.
r6. Och han tog allt fettet, som var
29. Och Mose tog bringan och vetpå inälfvorna, och lefverlapparne och tade henne inför Herrens ansikte. Af inbåda njurarne och fettet däruppå, och vigningsoffrets vädur kom detta Mose
Mose uppbrände det på altaret.
till del, såsom Herren hade budit Mose.
30. Och Mose tog af smörjelseoljan
17. Och stuten med hans hud, kött
och orenlighet, uppbrände han i eld och af blodet på altaret och stänkte
utanför lägret, såsom Herren hade på Aron och på hans kläder och på
buclit Mose.
hans söner och på hans söners kläder
2 Mos. 2 g: 14.
18. Och han framförde brännoffers- jämte honom.
3 Mos. xo: 7 •
väduren, och Aron och hans söner
3r. Och Mose sade till Aron och
lade sina händer på vädurens hufvud. till hans söner: Koken köttet vid in19. Och Mose slaktade honom och gången till församlingshyddan, och där
stänkte blodet på altaret rundt omkring skolen I äta det och brödet, som ligoch högg väduren i stycken.
ger i invigningskorgen, såsom jag har
20. Och Mose brände upp hufvudet buclit och sagt: Aron och hans söner
och styckena och istret
skola äta net.
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O h Jn·acl som blifver öfver af
köttet och brödet, det skolen I upp bränna i eld.
33· Och I skolet:t icke u~gå i sju
ilagar ifrån dörren till för.:,amlm~shJ:"d
dan ända t ill den dMg, da edra mVlgningsdagar äro ute, 1 y i sju dagar skall
der invigning räcka
34· Såsom det hat skett på denna
dao- så har Herren budit att göra, på
det' I skolen varda försonade.
35· Och vid ingången till fön:a~
lingshyddan skolen I kvarstanna l SJU
<ygn och vaka Her;ens vakt, att I
icke dön ; ty så är mtg budet.
36. Och Aron och hans söner gjorde
allt hvad H erren hade budit genom
1\Tose.

9 Kapitlet.
Arons f örsta offer förtäres

gettOm

eld ifrån.

H~n~en..

på åttonde da!?en kallade .::"fose
OchAron
och hans son er och de äldste
i Israel
2. och sade till Aron: Tag en oxkalf till syndoffer och en vädur till
brännoffer, båda felfrie, och för dem
fram inför H errens ansikte! , Mos. 29: x.
3· Och tala till Israels barn och säg:
tao-en en getabock till syndoffer,
och en oxe och en vädur till t~ck
offer att offra inför Herrens ansikte,
och 'ett spisoffer, begjutet med olj_a,
ty i dag skall Herren uppenbara stg
för eder.
5· Och de t ogo och fratnf?rde det
!IIose hade budit till församlingshyddan och hela menigheten trädde fram
och' ställde sig inför Herrens ansikte.
6. Och l\1ose sade: Detta är det som
Herren har budit att I skolen göra;
så skall Hen·ens härlighet uppenbara
sig för eder.
.
..
7· Och l\Iose sade till Aron: Trad
fram till altaret och gör ditt syndoffer
och ditt brännoffer och försona dig
och folket och gör folkets offer och
försoua dem, såsom Herren h~r budit!
8. Och Aron trädde fram till altaret
och slaktade sin kali till syndoffer.
9· Och Arons söner buro blodet till
h r.em, och han doppade sitt finger
i blodet och strök på altarets horn
och ntgöt hJoilet id foten af altaret.

4.
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ro. Och fettet och nju rarne och lefverlapparne på syndoffret uppbrände
han på aJtaret, såsom Herren hade
budit Mose.
r r. Och köttet och huden uppbrämle
han i eld, utanför lägret.
12. Och han slaktade bränuoffret,
och Arons söner bnro blodet till honom, och han stänkte det på altaret
rund t omkring.
13. Och brännoffret frambura de till
honom, dess stycken och dess hufvud,
och han uppbrände dem på altaret.
14. Och han tvådde inälfvorna o~
fötterna och uppbrände dem ofvanpa
brännoffret på altaret.
15. Och han frambar folkets offer
och tog bocken, folkets syndoffer, o~
slaktade honom och offrade honom pa
sam ma sätt som det förra syndoffret
r6. Och han bar fram brännoffret
och offrade det såsom sig borde.
17. Och han bar fram spisoffret och
tog sin hand full däraf och uppbrände
detta på aJtaret, förutom morgonens
brännoffer.
18. Och han slaktade oxen och väduren till folkets tackoffer, och Arons
söner buro till h onom blodet, och hall
stänkte det på altaret rundt omkring.
19. Och fettstyckena af ~xen och af
väduren svansen och fetthinnan, som
omslute~ inälfvorna, och njurarne och
lefverlapparne,
20. dessa fettstycken lade de på
bringorna, och han uppbrände iettstyckena på altaret.
21. Och bringorna och högra lårstycket veftade Aron inför H~rrens
ansikte, såsom Mose hade bud1t.
22. Och Aron lyfte upp sina händer
mot folket och välsignade dem och
gick ned, sedan han hade gjort syndoffret, brännoffret och tackoffret.
4 Mos. 6: •3·

•

.

23. Och Mose och Aron gmg_o 11t
uti församlingshyddan. Och de gmgo
ut och välsignade folket. Och Herrens härlighet uppenbarade sig för allt
folket.
24. Och eld gick ut ifrån H errens
ansikte och förtärde brännoffret ocb
fettstyckena på altaret. Och allt folket såg detta, och de jublade och
föllo ned på sina ansikten. x Mos. 4: 4·
1

Kon.

18:

38.

2

Krön . 7:

1.

2

1\'[akk.

2:

G

to.
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Illose saue till Aron och
1 0 Kapitlet.
och till Hamar, hans öfrigArons söners do d . . P r åstern.a f orOjudas att bhfne söner: Tagen det spisoffer som
dn.'cka vin. Frastentas andel af o../frut.
blifvit öfver af Herrens eldsoffe; ocll
Arons söner, Nadab och Abihu ä.~en d~t osyradt vid altaret, t~ det
.
togo hvar sitt fyrfat och lade elcl räknas Ibland det allraheligaste.
3 Mos. o: 3· 6: 16.
1 dem och kastade rökelse däruppå och
13. Och I skolen äta det på heliot
framburo inför Herrens ansikte främmande eld, som han icke hade budit rum, ty det är din rätt och dina sÖners rätt utaf Herrens eldsoffer ty så
dem.
är mig budet.
'
2. Och eld gick ut ifrån Herrens
14. Och vettebringan och härvelåret
ansikte och förtärde dem, så att de
skolen I, du och dina söner och dina
blefvo döde inför Herrens ansikte.
3 l\los. x6: x. 41\Ios. 3: 4• 26: 6x. x Krön. 24: 2. döt~~ar ~ed ~i g, ät,!l på rent rnm, ty
de aro d1g g1fna sasom din rätt och
3· Och 1\fose sade till Aron : Detta
hvad Herren har talat och sagt: såsom dina söners rätt af Israels barns
tackoffer.
2 1\!os. • g: 24 •
p~ dem . som na~as mig vill jag visa
I 5· ] ä m te fettstyckenas
eldsoffer
ung hell g, ocll mför allt folket vill ja"
visa min härlighet. Och Aron teg skall man frambära härvelåret och
veftebringan till att veftas inför Herstilla.
• Mos. •g: 43•
4· Och l\fose kallade till sig Misael rens ansikte; och dessa skola tillfalla
och Elzafau, Ussiels, Arous farbroders dig och dina söner med dig såsom
söner, och sade till dem: Träden fra~ en evärdlig rätt, såsom Herren har
budit.
och bären edra fränder ut ur helgedomen utanför lägret!
16. Och Mose frågade efter den t-ill
2 Mos. 6: 18.
4 1\fos. 3 : , 9 .
syndoffer offrade bocken, och si, han
5· Och de trädde fram och buro
var uppbränd. Och han vardt vret!
dem ut i deras lifrockar utanför lägret
såsom Mose hade sagt.
' p~ Eleasar och Itamar, Arons öfrig3 Mos. g: 3.
6. Och Mose sade till Aron och hans blifne SÖI~er, och sade:
17. H vt hafven I icke ätit syndsöner, Eleasar och Hamar: I skolen
offret på heligt rum, då det räknas
icke blotta edra hufvud, icke beller
bland det allralleligaste och han har
rifva edra kläder, att I icke dön och
gifvit eder det, på det att I skolen
hans vrede kommer öfver hela menigbära menighetens missgärningar och
lleten. Men edra bröder, hela Israels
försona dem inför Herrens ansikte?
hus, må gråta öf\·er denna brand, som
18. Si, dess blod har icke kommit
Herren har upptändt.
in i den inre helgedomen. I skullen
7· Och I skolen icke gå ut igenom hafva ätit det i helgedomen, såsom jag
~örren • till församlingshyddan, att I
3 Mos. 6: 26.
1cke matten dö, ty Herrens smörjelse- har budit.
19. Och Aron sade till Mose: Si, i
olja är på eder. Och de gjorde såd.ag hafva de offrat sitt syndoffer och
ilom Mose hade sagt.
s1tt brännoffer inför Herrens ansikte,
8. Och Herren talade till Aron och
och mig är sådant vederfaret! Om
sade:
i ag i dag hade ätit af syndoffret, skulle
9· Du och dina söner med dig skoväl det bafva varit godt i Herrens
len icke dricka vin eller starka drycker
ögon?
när I ?ån in uti församlingshyddan,
20. Och Mose hörde detta, och det
att I 1cke måtten dö. Det vare en
var godt i hans ögon.
evärdlig stadga för edra efterkommande, Hes. 44 : 21. , Tim. 3 : 3 . Tit. " 7.
10. på det att I måtten skilja emel1 1· Kapitlet.
lan heligt och oheligt och emellan
Om r eun och or~tta djur.
orent och rent,
I r. och att I måtten lära Israels
Herren talade till Mose ocll till
Aron och sade till dem:
barn alla de stadgar, som Herren har
2. Talen till Israels barn ocll sägen :
talat till eder genom 1\Iose.
12. Och
til~ E leasar

Q ch
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dessa äro de djur, som 1 fån äta ibland
20. Alla flygande krypfän, som gå
alla de fyrfota djur, som äro på jorden. på fyra fötter, vare eder en styggelse!
5 Mos. 14: 4• Ap. G. ro: 14.
21. Men af alla sådana flygande
3· Alla de fyliota djur, som hafva
klöfven helklufven, och som idisla, krypfän, som gå på fyra fötter, och
som utöh·er sina fötter hafva två ben
dem fån I äta.
att hoppa med på jorden,
4· Men dessa fån I icke äta af de
22. skolen I äta dessa: Arbe med
idislande djuren eller af dem som
hafva k.lufven k.löf: Kamelen, ty, ehuru dess arter och Soleam med uess arter
han idislar, hafver han icke klöfven och Hargol med dess arter och Hagab med dess arter. •
helklufven, och vare eder därföre oren!
23. Men alla andra flygande kryp5· Kaninen, ty, ehuru han idislar,
hafver han icke klufven klöf, och vare fän, som hafva fyra fötter, vare eder
en styggelse!
eder därföre oren!
24. Och I blifven orene genom dem.
6. Haren, ty, ehuru han idislar,
Hvar
och en, som kommer vid deras
hafver han icke klufven klöf, och vare
as, han vare oren ända till aftonen!
eder därföre oren!
3 ~1os. s: 2.
7· Svinet, ty, ehuru detta hafver
25. Och h var och en, som har huri t
klöfven helklufven, idislar det icke, deras as, han skall två sina kläder
och vare eder därföre orent!
och vara oren ända till aftonen.
2

1\lakk. 6: r8.

8. Af dessas kött skolen I icke äta
26. Alla de djur, som hafva klöfven
och icke komma vid deras as; de vare
k.lufven men icke helklufven och icke
eder orena!
idisla, vare eder orena! Hvar och
9· Dessa fån I äta af allt det som en, som kommer vid dem, han blifär i vattnet: allt som hafver fenor och ver oren.
fjäll i sjöar eller i strömmar, det fån
27. Och alla fyrfota djur, som hafva
tassar att gå på, vare eder oreua!
I äta.
5 Mo<. 14: 9•
ro. Men allt i sjöar eller strömmar, Hvar och en, som kommer vid deras
som icke hafver fenor och fjäll, bland as, han vare oren ända till aftonen!
allt det som krälar i vattnet och allt
28. Och den som har burit deras
det som lef-ver i vattnet, det vare eder as, han skall två sina kläder och vara
en styggelse!
oren ända till aftonen; de vare eder
II. En styggelse skola de vara för orena!
eder, af deras kött skolen I icke äta,
29. Och af de kräldjur, som kräla
och deras as skolen I styggas vid.
på jorden, vare dessa. eder orena:
12. Allt det i vattnet, som icke haf- mullvaden och råttan och ödlan med
ver fenor och fjäll, vare eder en styg- deras arter
gelse!
30. och flodödlan och grodan och
13. Och dessa ibland fåglarne sko- sköldpaddan och salamandern och kalen I styggas vid, de få icke ätas, det meleonten.
vare eder en styggelse: örnen och ben31. Dessa vare eder oreua ibland
brytaren och hafsörnen 5 Mos. r 4: r2. alla kräldjur! H var och en, som kom14. och gamen och gladan och de- mer vid dem, när de äro döda, han
ras arter,
vare oren ända till aftonen!
15. korpar af alla slag
32. Och allt det , hvarpå något af
r6. och strutsen och hornugglan dessa djur har fallit, sedan det blifvit
och fiskmåsen, höken och dess arter dödt, det vare orent, ehvad det är ett
17. och ugglan och störtpelikanen träkärl eller en kläduad eller en hud
eller en säck eller hvad persedel som
och bergufven
r8. och ibisfågeln och pelikanen helst, som användes till något behof.
I vatten skall det läggas och vara
och asgamen
19. och storken och hägern och orent ända till aftonen, så blifver
dess arter och härfågeln och läder- det rent.
lappen.
33· Och om något såolan t faller i
• Fyra slai af g-räshoppor.
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ett lerkärl, vare allt, solll däruti är,
orent, och kärlet skolen I slå sönuer.
34· All mat man äter, hvarpå. sådant vatten kommer, vare oren, och
all sådan dryck man dricker vare
orcn, i hvilket kärl som helst!
35. Och allt, hvarpå ett sådant as
faller, vare oren t! Ar det en ugn
eller en härd, skola dessa rifvas.
Orena äro de och orena skola de
vara för eder.
36. l\1en källa och brunn med rinnande 1·atten förblifva rena. Och
!war och en, som kommer vid sådana as, vare oren!
37· Och om ett sådant as har fallit
på något slags utsädeskorn, af ln·acl
slag som helst, så lir detta ren t.
38. 1\Ien om vatten har blifvit slaget på säden och sådant as sedan
faller däruppå, så vare den eder
oren!
39· Och om ett djur dör, som
får ätas af eller, så vare den solll
kommer vid aset oren ända till aftonen!
40. Och elen som äter ett sådant
as, han skall två sina kläder och
vara oren äulia till aftonen. Och
den som har burit ett sådaut as,
han skall två sina kläder och vara
oren ända till aftonen.
41. Och alla kräldjur, som kräla
på jorden, skola vara eder en styggelse och få icke ätas.
42. Intet af det som går på buken
och af det som går på fyra eller flere
fötter bland alla kräldjur, som kräla
på jordeu, skolen I äta, ty de äro
en s ty g gels e.
43· Gören eder icke själfva till
en styggelse för något krälande
djurs skull och oreuen eder icke därmed, så att I blih·en orene genom
dem!
44. Ty jag är Herren, eder Gud.
Och I skolen hålla eder helige och
vara helige, ty jag är helig; och I
skolen icke orena eder på uågot
kräldjur, som kryper på jorden.
45· Ty jag är Herreu, som har
fört eder ut ur Egyptens land, att
jag skall vara eder Gud. Och I
skolen vara helige, ty jag är helig.
3 :\fos. r•r

2.

20:

7·

I

Pctr.

1:

16.
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46. Detta är lagen om de fyrfot a
djuren och om fåglarne och om allehanda lcfvande djur, som kräla i
vattnet och om allehanda lefvancle
djur, som kräla på jorden,
47· att I måtten kunna skilja emellan de orena och de rena och emellan de djur, som få ätas, och de djur,
som icke få ätas.
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Kapitlet.

Om ba1'1uzfiiderskors

O chsa elHerren
e:

,·~uiug.

talade till l\1ose och

2. Tala till Israels haru och säg:
När en kvinna har fått barn och
fötlt gossebarn, skall hon vara oren
i sju dagar eller lika många dagar
som hon är oren för sin vanliga
månaJsreuing. 3 1\los. , 5, , 9 . Luk. 2: 22.
3· Och på åttonde dagen skall barnets förhud omskäras.

r Mos.

17 : 12.

Luk.

2: 21.

Joh.

7: 22·

4· Och llon skall stanna hem ma
trettiotre dagar för reningsflödets
skull. Intet heligt skall hon komma
vid, och till helgedomen får hon icke
komrna förrän hennes reningselagar
äro ute.
5· Och om hon har föd t flickebarn,
så skall hon vara oren i t vå veckor,
på samrna sätt som vid s in vanliga
måuadsrening, och skall stanna h em ma i sextiosex dagar för reniugsflödets skull.
6. Ocll när hennes reningsdagar
äro ute efter son eller efter dotter,
skall hon framföra ett årsgam m alt
lamm till l>räunoffer och en ung
dufva eller en turturdufva såsom
syndoffer, till ingången af församlingsllyddan, till prästen.
7. Och han skall offra dessa inför
Herrens ansikte och försona henn e,
så bliiver hon ren fråu sitt blodflöde.
Detta är lagen för kvinna, som har
födt gossebarn eller flickebarn .
8. Och om hon icke förrnår anskaffa ett får, så tage hon två turturdufvor eller två unga dufvor, den
ena till brännoffer och den andra
till syndoffer l och prästen skall fö rsona henne, så varder hon ren.
Lnk . 2'

24.
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13 Kapitlet.
Om sjeiälsl.-an.

O

ch H erren talade till Mose och
till Aron och s ad e :
2. Om n ågon p å sin kropps huc1
får en k n öl eller ett utslag eller en
hdt fläck, o ch d enna på hans kropps
hnd visar sig såsom en spetälskefläck,
sa skall h an föras till Aron, prästen,
eller till en af hans söner, p rästerna.
3· Och om präs ten, när han beser
fliteken på h uden, finner, att håret
1läruppå h ar blihit förvauclladt till
ln·itt, och a tt fläcken visar sig d.jupare
än den öfriga huden på kroppen, så
iir det en spetälskefläck; och prästen
,om h ar besett hon om skall för k l ara
honom oren.
4 Mos. u: xo.
4· Och om fläcken på hans kropps
hud är h vit, men icke visar sig vara
1ljupare ä n den öfriga h n den, och
håret däruppå icke har blifvit för,·anclladt t ill hvi tt, så skall prästen
stän ga elen sjuke inne i sju dagar.
5· Och p r ästen skall på den sju nde
1lagen b ese hon om; och om han finner fläcken vara oförändrad för sina
ögon, och att fläcken icke h ar gripit
Yidare omkring sig på huden, så skall
prästen fö r andra gången stänga honom in n e i sj u d agar.
6. Ocil när han beser h onom för
andra gången på elen sjunde dagen
och fi nn er, att fläck en är blek, m en
att fläcken icke h a r gripit vi d are
omkrin g sig p å huden, så skall prästen förkla ra hon om r en, t y det är
ett vanlig t ntslag; och han skall två
~iu a kläder, s å bliiver han ren .
7· M en om u tslaget griper vidare
omkrin g sig p å h uden, sedan han af
prästen blifvit b esedd och fö rklarad
ren, så skall h an för andr a gången
\-isa sig för prästen,
8. och seelan prästen h ar besett
honom o ch funnit, a t t utslaget har
gripit vidare omkring sig på huden,
så skall p r ästen förklara h o nom oren;
då är d et spetälska.
9· Och om en spetälskefläck visar
sig på n ågon, så skall han föras till
prästen.
ro. Och om prästen beser honom
och fi n ner en h vit knöl på hud en

och att håret bJif,,it förmndlaclt till
h vitt och att svallkött har slagit upp
i knölen,
r r. så är det en inrotad spetälska
på hans kropps hud, och prästen
skall förklara honom oren och icke
stänga h onom inne, ty han är oren.
12. Och om spetälskan slår fullt
ut på huden, så att den betäcker den
sjukes hela hud, ifrån hans hufvud
och t ill hans fötter, såvidt prästen
kan se,
13. och prästen, sedan han har
besett honom, finner, att spetälskan
betäcker hela hans kropp, så skall
han förklara den sjuke ren. Hela
hans kropp har blih·it hvit; han
är ren.
J4. l\Ien på elen dag svallkött visar
sig på l10nom, är han ox·en.
15. Och när prästen ser s,·allköttet,
skall han förklara honom oren . SnilJköttet är orent, det är spetälska.
16. l\1en om svallköttet förändrar
sig och fön·andlar sig till hvitt, så
skall han gå till prästen.
17. Och när prästen beser lwnom
och finner, att utslaget är förvandlmlt
till hvitt, skall han förklara den
sjuke ren; han är ren.

Om någon haft på s in hud en
som blifvit läkt,
och på samma ställe en hvit
eller en ln·itröd. fläck slår upp,
han Yisa sig för prästen.
20. Och om prästen beser honom
och finner, att stället visar sig djup are än den öfriga lmden och att
håret däruti är förvandlaclt till h vitt,
så skall prästen förklara honom oren.
D å är det spetälska, som har slagit
s ig uti bölden.
21. Men om prästen, när han beser
honom, finner, att håret däruti icke
är hvitt och att stället icke är lägre
än den öfriga huden, fastän blekt,
så skall prästen stänga honom inne
i sju dagar.
22. Och om såret griper omkring
sig vidare på huden, så skall prästen
förklara honom oren. Då är det
spetälska.
23. Men om den h vita fläcken står
stilla på samma ställe och icke har
gripit vidare omkring sig, så är den
r8.
böld,
19.
knöl
skall

6..

KAP. 13: 24.

MOSES TREDJE BOK.

126

el t ärr efter böhlen, och prästen skall
33· sä skall den sjuke raka sig,
förklara honom ren.
men skorffiäcken skall ban icke ruka,
och prästen skall för andra gången
24. Och om någon har haft ett stänga den sjuke inne i sju dagar.
brännsår på sin hud och märket
34· Och om prästen, sedan han på
efter brännsåret visar sig som en den sjunde dagen har besett den
h vitröd eller h vit fläck
sjuke, finner, att skarfven icke har
25. och prästen, sedan han besett gripit vidare omkring sig på huden,
den, finn~r, att håret i fläcken är och att skarffläcken icke visar sig
fön·andladt till hvitt och att den djupare än elen öfriga huden, så skall
visar sig djupare än den öfriga hu- prästen förklara honom ren, och han
den, så är det spetälska, som har ska11 två sina kläder; då är han ren.
slagit sig uti brännsåret, och prästen
35· Men om på någon skarfven
skall förklara den sjuke oren; då är skulle gripa vidare omkring sig p:1
det spetälska.
huden, sedan han blifvitförklararl ren,
26. 1\Ien om prästen beser honom
36. och prästen, sedan han har beoch finner, att håret i fläcken icke sett honom, fin ner, att skarfven har
har blifvit hvitt och att den icke är gripit vidare omkring sig på huden,
djupare än den öfriga huden, fastän så behöfver prästen icke fråga eftet
blek, så skall han stänga honom om håret har gulnat; han är oren.
inne i sju dagar
37· Men om skoriven för hans ögon
27. och på den sjunde dagen bese är oförändrad, och svart hår har
honom. Har då fläcken gripit vi- skjutit upr' däruti, då är skedven
dare omkring sig på huden, så skall läkt, och h an är ren, och prästen
prästen förklara honom oren; då är skall förklara honom ren.
det spetälska.
38. Och otn en man eller kvinna på
28. Men om den hvita fläcken står · k
h d h f• t t h •t n·· k
stilla på samma ställe och icke har stn ropps ::
ar a. vt a ac ar,
· ·t "d
k ·
·
åh d
39· och prasten, sedan han har llegnpt vt are om ·nng stg p
n en,
t d
r·
tt fl .. k
··
..
d
·· bl k • ·· d t
k .. se t
eru, 111ner, a
ac ante aro
f as t an
en ar e , sa ar e en ·no1 bl kh ·
• ·· d
1
bl k
efter brännsåret, och prästen skall
e vtte, sa .ar et :tt s ags. e ·so:,
förklara honom ren, ty det är ett ~om -~ar slagtt ut pa huden, en saärr efter brännsåret.
an ar ren.
29. Och om en man eller kvinna får
40. Och om på en mans hnfvurl
en fläck på hufvudet eller på hakan, håret faller af, så att han blir bak3D- och prästen, sedan han har be- skallig, är han ren.
sett fläcken, finner, att den visar sig
41. Och faller det framtill af hufdjupare än den öfriga huden, och vudet, så att han blir framskallig, är
att håret däruppå är gulaktigt och han ren.
tunt, så skall prästen förklara honom
42. Men uppstår någon hvitröd
oren. Då är det skorf eller spetälska fläck på det kala stället baktill eller
på hufvudet eller hakan.
framtill, är det spetälska, som har
31. Men om prästen, sedan han slagit ut på det kala stället baktill
har besett skorffläcken, finner, att eller framtill.
den icke visar sig djupare än den
43· Och om prästen, sedan han har
öfriga huden, men att håret där- besett honom, finner en hvitröd knöl
uppå icke är svart, skall han stänga på det kala stället baktill eller framden af skarfven angripne inne i sju till, af samma utseende som spetdagar.
älska på köttets hud,
32. Och om prästen, sedan han har
44· då är mannen spetälsk och
besett den sjuke, på den sjunde da- oren, och prästen skull förklara hogen finner, att skarfven icke har nom oren för hans utslag på hufgripit vidare omkring sig, och att vndet.
håret däruppå icke har gulnat, och
45· Och på en spetälsk, på hvilken
att skarffläcken icke visar sig dju- spetälska har slagit ut, skola kliipare än den öfriga huden,
derna rifvas, och hans hufvud skall
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blottas, och han skall skyla skägget
öfver munneD och ropa: Oren, oren!
46. Så länge hans utslag varar,
skall han vara oren. Oren vare han!
lf,lll skall bo för sig själf, utanför
lägret skall hans bostad vara.
< ~Ios. s: •· • Kon. 15: 5·

KAl?. H: 8.

56. Men om prästen set, att fläcke11
har bleknat, sedan den blef tvättad,
så skall han rifva elen bort ifrån
klädnaden eller fnb skinnet e il er
från ränningsgarnet eller från inslagsgarnet.
57· Men om den ännu en gång
visar sig slå upp på klädnaelen eller
på ränningsgarnet eller på inslagsgarnet eller på ln·ad skinnpersedel
det vara må, så skall du uppbränna
den angripna persedeln i eld.
58. Men den klädnad eller det r änningsgarn eller det inslagsgarn eller
hvad skinnpersedel det vara må, som
efter tvättning har mist sin fläck,
skall för andra gången tvättas; då
blifva de rena.
59· Detta är lagen om spetälskefläck på klädnad af ull eller på ränningsgarn eller på inslagsgam eller
på hvad skinnpersedel det vara må,
enligt h vilken de skola förklaras rena
eller orena.

47· Och om en spetälskefläck visar
sig på en klädnad, på klädnad af ull
eller på kliidnaJ af lin,
48. eller på riinningsgarn eller på
inslagsgarn af lin eller ull, eller på
skinn eller på något som är gjordt
af skinn,
49· och den fläcken är grönaktig
eller rödaktig, på klädnaden eller på
skinnet eller på ränningsgarnet eller
på inslagsgarnet eller på någon persedel af skinn, så är det en spetälskefläck, som skall visas för prästen,
so. och prästen skall bese fläcken
och inläsa den angripna persedeln i
sju dagar.
sr. Och om han på sjunde dagen
ser, att fläcken har gripi t vidare
14 Kapitlet.
omkring sig på klädnaden eller på
Om •·ming ifn!" spctälskmt.
ränningsgarnet eller på inslagsgarnet och Herren talade till Mose och
eller på skinnet eller på något som
sade:
är gjonlt af s~.inn, så är fläcken.. en
2 • Detta är lagen om den som har
elak~rtad ..spetalska, och det daraf l haft spetälska, när han skall renas:
angnpna ar orent.
Han skall föras till prästen·
52. Och han skall bränna upp klädMatt. 8: 4 . l\! ark. r: 44· Luk. s: r;. 17: 14.
naden eller ränningsgarnet eller in3· och prästen skall gå utanför
slagsgarnet af ull eller lin eller h varje lägret och bese honom, och finner
persedel af skinn, h varpå fläcken fin- han då, att spetälskeutslaget på den
nes; ty det är en elakartad spe t- spetälske är läkt,
älska; i eld skall allt sådant upp4· så skall han befalla, att man för
brännas.
den som skall renas tager två lef53· l\Ien om prästen ser, att fläcken vande rena fåglar och cederträ och
icke har gripit vidare omkring sig rosenrödt garn och isop,
på klädnaden eller på ränningsg-arnet
5· och prästen skall befalla, att
eller på inslagsgarnet eller på hvad man slaktar den ena fågeln uti ett
skinnpersedel det vara må,
lerkärl öfver friskt vatten.
54· så skall prästen befalla, att man
6. Och han skall taga denlefvande
skall två den angripna persedeln, och fågeln och cederträet och det rosenhan skall inläsa den för andra gången röda garnet och isopen och doppa
i sju dagar.
alltsamruans jämte den lefvande få55· Och om prästen, sedan den an- geln uti den fågelns blod, som blifgripna persedeln är tvättad, ser att vit slaktad öfver det friska vattnet,
fläcken icke har förändrat sitt ut7· och stänka sju gånger på den
seende, ehuru den icke har gripit som skall renas ifrån spetälskan och
Yidare omkring sig, så är persedeln rena honom och släppa den lefvande
oren, och du skall uppbränna den i fågeln ut öfver marken.
eld; det är en frätfläck på afvigan
8. Och den som renas skall två
eller på rätan.
sina kläder och afraka allt sitt hår
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och bada sig i vatten; då är han
ren. Och sedan skall han gå in i
lägret men stanna utanför sitt tält i
sju dagar.
4 Mos. u: 14.
9· Och på sjunde dagen skall han
afraka allt sitt hår, sitt hufvud och
sin haka och sina ögonbryn , och
allt hår på kroppen skall han afraka
och två sina kläder och bada sitt
kött i vatten; då är han ren.
10. Och på åttonde dagen skall
han taga två felfria gumslamm och
ett årsgammalt felfritt tacklamm och
tre tiondedels efa siktadt hvetemjöl
till spisoffer, begju te t med olja, och
ett logmått olja.
1 1. Och prästen, som verkställer
reningen, skall ställa den som skall
renas och detta alltsammans fram
inför Herrens ansikte, vid ingången
till församlingshyddan.
12. Och prästen skall taga det ena
gumslammet och offra det till ett
skuldoffer jämte logmåttet olja och
yefta alltsammans inför Herrens ansikte
• Mos. •9: •4·
13. och slakta lammet på samma
heliga rum, där man slaktar syndoffret och bräu n offret, ty såsom syndoffret, så hörer ock skuldoffret prästen till. Det räknas bland det allraheligaste.
3 Mos. 7: 7·
14. Och prästen skall taga af skuldoffrets blod och stryka på högra örtippen på den som skall renas och
på tummen af hans högra hand och
på stortån af hans högra fot.
r s. Och prästen skall taga olja af
logmåttet och slå i sin vänstra hand
16. och doppa med sitt högra pekfinger i den olja, som är i hans
yänstra hand, och stänka sju gånger
af oljan med sitt finger inför Herrens ansikte.
17. Och af det som blifver öfver
af oljan i hans hand skall prästen
stryka på högra örtippen på den
som skall renas och på tummen af
hans högra hand och på stortån af
hans högra fot, ofvanpå skuldoffersblodet.
18. Och det som är kvar af oljan
i hans hand skall han slå på dens
hufvud som skall renas; och prästen
skall försona honom inför Herrens
ansikte.
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19. Och prästen skall offra syndoffret och försona den som skall
renas från hans orenhet, och sedan
skall han slakta brännoffret.
20. Och prästen skall offra brännoffret på altaret tillika med spisoffret
och försona honom; då är· han ren.
21. Och om han är fa ttig och icke
har tillgång härtill, så skall han taga
och vefta ett gumslamm till sk nidoffer, för att försona sig, och en
tiondedels efa siktadt hvetemjöl, begjutet med olja, till spisoffer, och ett
logmått olja
22. och två turturdufvor eller två
unga dufvor, om han ha r tillgång
därtill, den ena till syndoffer, den
andra till brännoffer.
23. Och han skall bära allt detta
till prästen på den åttonde dagen af
sin rening, till ingången af fö-r amlingshyddan, inför Herrens ansikte.
24. Och prästen skall taga skuldofferslammet och logmåttet med olja
och vefta alltsammans inför Herrens
ansikte
25. och slakta skuldofferslammet,
och prästen skall taga af skuldoffrets
blod och stryka den som skall renas
på hans högra örtipp och på tummen af h ans högra hand och på stortån af hans högra fot,
26. och af oljan skall prästen slå
i sin vänstra hand
27. och stänka sju gånger med sitt
högra pekfinger af oljan, som är i
hans Yänstra hand, inför Herrens
ansikte.
28. Och prästen skall af oljan, som
är i itans hand, stryka på högra örtippen på den som s!;:all renas, ocb
på tummen af hans högra hand och
på stortån af hans högra fot, ofvanpå skuldoffersblodet.
29. Och det som är k var af oljan
i prästens band skall han stryka på
dens hufvud som skall renas, till
att försona honom inför Herrens
ansikte.
30. Och han skall offra den ena af
turturdufvorna eller af de unga d ufvorna, allt efter tillgång;
31. allt efter tillgång, den ena till
syndoffer och den andra till brännoffer tillika med spisoffret. Alltså
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skall prästen försona den som skall
rena inför Herrens ansikte.
32. Detta är lagen för den som
har haft spetälska och som icke har
tillgång till mer för sin rening.

KAP. 15: 3.

dess stenar och dess trävirke och allt
husets murbruk och föra det utanför
staden till något orent ställe.
46. Och den som bar gått in i
huset under någon af de dagar det
var stängdt, han skall vara oren ända
till aftonen.
47· Och den som har legat i huset
eller ätit i huset, ban skall två siDa
kläder.
48. Och om prästen, när han kommer för att bese huset, finner, att
fläcken icke har gripit vidare omkring sig på buset, sedan det blifvit
rappadt, så skall han förklara huset
rent, ty då är fläcken läkt.
49· Och han skall till husets rening
taga två fåglar och cederträ och rosenrödt garn och isop
so. och slakta den ena fågeln uti
ett lerkärl öfver friskt vatten.
5 r. Och han skall taga cederträet
och isopen och det rosenröda garnet
och den lefvande fågeln och doppa
alltsammans uti den slaktade fågelns
blod och i det friska vattnet och
stänka på huset sju gånger.
52. Och han skall rena huset med
fågelns blod och med det friska vattnet och med den lefvande fågeln och
med cederträet och med isopen och
med det rosenröda garnet.
53· Och han skall släppa elen lefvande fågeln utanför siaden ut öfver
marken och försona huset; då är
det rent.
54· Detta är lagen om all spetälskefläck och om skorf
55· och om spetälska på klädnad
och på bus
56. och om knölar och om utslag
och om hvita fläckar,
57· till undervisning om när något
är oren t eller ren t. Detta är lagen
om spetälska.

33· Och Herren talade till Mose
och till Aron och sade:
34· Tär I kommen in uti Kanaans
land, bvilket jag vill gifya eder till
besittnin g, och jag låter en spetälskefläck k omma på något hus i det
land I besitten,
35· så skall den, hvilken huset tillhöi·er, gå och tillkännagifya det för
prästen och säga: Något som liknar
spetälsk a har visat sig på mitt hus.
36. Och prästen skall befalla, att
man utrymmer huset, innan prästen
går för att bese fläcken, på det att
icke allt som är i h u set skall blifya
orent. Och därefter skall prästen gå
in för att bese buset.
37· Om han, efter att hafva besett
fläcken, finner, att på husets väggar
äro grönaktiga eller rödaktiga fördjupningar, som visa sig lägre än
den öfriga väggen,
38. så skall prästen gå ut ur huset
till porten och stänga huset för sju
dagar.
39· Och när prästen kommer igen
på den sjunde dagen och beser det
och finner, att fläcken har gripit
vidare omkring sig på husets väggar,
40. så skall prästen befalla dem att
bryta ut de stenar, som äro angripne,
och kasta dem utanför staden på något orent ställe.
41. Och huset skall man skrapa
innantill öfverallt och kasta det afskrapade murbruket utauför staden
på något oreut ställe
42. och taga andra stenar och sätta
dem i de förres ställe och taga annat
murbruk och rappa huset med.
43· Och om fläcken ännu en gång
15 Kapitlet.
slår ut på huset, sedan man har
Om sädesflöde och blodflöde.
brutit ut stenarne och skrapat huset
och sedan det blifvit rappadt,
ch Herren talade till Mose och
till Ar on och sade:
44· så skall prästen gå och bese
det, och finner han då, att fläcken
2. Talen till Israels barn och sägen
har gripit vidare omkring sig på till dem: När någon man får flytning
huset, så är det en elakartad spet- utur sitt kött, så är han oren.
älska på huset; då är det orent.
3· Och genom denna flytning blif45· Och man skall rif1•a ned buset, ver han oren; e h vad h a n s kött af-
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söndrar flödet eller flytningen hämmas,
17. Och all klädnad och allt skinn,
är hans orenhet densamma.
hvarpå sådan säd har fallit, skall tvås
2 Sam. 3: 29.
med vatten och vara orent ända till
4. H varje säng, på hvilken den flödes- aftonen.
sj uke ligger, skall vara oren, och hvatje
18. Och när en man har legat när
säte, h varpå han sitter, skall vara orent. en kvinna, och sädesutgjutning har
5· Och den som kom mer vid hans skett, skola de båda bada sig i vatten
~äng skall två sina kläder och bada sig och vara orena ända till aftonen.
i vatten och vara oren ända till aftonen.
3 Mos. 18: '9· 20: t8. Hes. 18: 6.
6. Och den som sätter sig på något,
Ig.
Och när en kvinna är flödessjuk
hvamppå den flödessjuke har suttit,
skall två sina kläder och bada sig i och har haft blodflöde ur sitt kött,
vatten och vara oren ända till aftonen. skall hon vara oren i sju dagar, och
7· Och den som kommer vid den hvar och en, som kommer vid henne,
flödessjukes kropp skall två sina kläder skall vara oren ända till aftonen.
20. Och allt, hvarpå hon ligger unoch bada sig i vatten och vara oren
der sin reningstid, skall vara orent, och
ända till aftonen.
8. Och om den flödessjuke har spottat allt, hvarpå hon sitter, skall vara oren t
21. Och hvar och en, som kommer
på den som är ren, skall denne två
sina kläder och bada sig i vatten och vid hennes säng, skall två sina kläder
och bada sig i vatten och vara oren
vara oren ända till aftonen.
g. Och allt färdredskap, hvarpå den ända till aftonen.
22. Och hvar och en, som kommer
flödessjuke har färdats, skall vara orent.
ro. Och hvar och en som har kom- vid något, hvamppå hon har suti:it,
mit vid något, som har legat under skall två sina kläder och bada sig i
honom, skall vara oren ända till af- vatten och vara oren ända till aftonen .
23. Och om blodet har kommit på
tonen; och den som har bulit sådant
skall två sina kläder och bada sig i sängen eller på det hvaruppå hon har
vatten och vara oren ända till aftonen. suttit, och någon kommer därvid, skall
rr. Och hvar och en, hvilken den han vara oren ända till aftonen.
24. Och om en man ligger när henne
flödessjuke har kommit vid, utan att
hafva sköljt sina händer i vatten, han och hennes flöde kommer på honom,
skall två sina kläder och bada sig i skall han vara oren i sju dagar, och
vatten och Yara oren ända till aftonen. hvarje säng, hvamppå h an ligger, skall
12. Och det lerkärl, hvilket den flö- vara oren.
dessjuke har kommit vid, skall sönder25. Och om en kvinna hafver sitt
slås, och hvatje träkärl skall sköljas blodflöde i flere dagar, på annan tiu än
med vatten.
hennes reningsticl, eller om hon har
13. Och när den flödessjuke har blif- haft flöde u töfver sin reningstid, så
vit ren af sitt flöde, skall han räkna skall hon vara oren så länge flödet
sju dagar sedan han vardt ren och två varar; hon skall vara oren, såsom hon
sina kläder och bada sin kropp uti är under sin rätta reningstid.
fliskt vatten; då är han ren.
26. All säng, hvamppå hon ligger,
14. Och på den åttonde dagen skall så länge hennes flöde varar, skall för
han taga sig två turturdufvor eller två henne vara såsom den säng, på h vilken
unga dufvor och gå inför Herrens an- hon ligger under sin rätta reningstid,
sikte till ingången af församlingshyddan och allt det, hvaruppå hon sitter, skall
och lämna dem åt prästen.
vara orent, såsom det är orent under
15. Och prästen skall offra dem, den hennes rätta reningstid,
ena till syndoffer och den andra till
27. och hvar och en, som kommer
brännoffer och försona honom inför vid något däraf, han skall vara oren
Herrens ansikte ifrån hans flöde.
och skall två sina kläder och bada sig
r6. Och när en man har haft sädes- i vatten och vara oren ända till aftonen.
28. Och när hon blifver ren af sitt
utgjutning, så skall han bada hela sin
kropp i vatten och vara oren ämla till flöde, så skall hon räkna sju c1agnr,
och serlan skall hon vara ren.
aftonen.
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29. Ocb på <len åttomle <lagen skall
hon taga sig två turtur<l ufvor eller två
unga dnfvor och bära dem till prästen,
till ingången af församlingshyddan.
30. Och prästen skall offra den ena
till syndoffer och den andra till brännoffer och försona heune inför Herrens
ansikte, till rening från hennes orena
flö<le.

:;r. Och I skolen fön·ara Israels barn
för deras orenhet, så att de icke måtte
dö uti sin orenbet genom att orena
mitt tabernakel, som är ibland e<ler.
4 Mos. s: 2 1 3 ·
32. Detta är lagen om den flödessjuke, både om man, från hvilken sädesflöde har utgitt, så att han därigenom
har blifvit oren,
33· och om kvinna, som haft sin
yanliga rening, och om den som haft
något flöde, hvad det är man eller
kvinna, och om en man, som ligger
när en oren kvinna.

r6 Kapitlet.
Om deu, stora försoni1tgsdag-~n.

talade till 1\Iose, sedan
Ochde Hen-en
två af Arans söner voro döde,
hvilka dogo, när de framträdde inför
Herrens ansikte.
3 Mos. ro: •·
2. Och Herren sade till 1\Iose: Säg
åt din broder Aron, att han icke på
h\'ilken tid som llelst får ingå uti den
innersta helgedomen innanför förlåten
framför nådastolen, som är på vittnesbördets ark, att han icke må dö; ty
jag ,.iiJ uppenbara mig i molnet på
nådastolen.
2 Mos. 3o: to.
3· Med detta skall han ingå i belgedomen: med eu ung stu t till syndoffer
och med en vädur till brännoffer.
4· Han skall ikläda sig en helig !ifrock af linne, och benkläder af linnetyg skola betäcka hans blygd, och han
skall omgjorda sig med ett linnebälte
och binda en bindd af linne 0111 sitt
hufyud. Dessa äro de heliga kläderna.
Och sedan han har badat sin kropp
i vatten, skall han ikläda sig dem.
5· Och af Israels barns menighet
skall han taga två getabockar till syndoffer och en vädur till brännoffer.
clen del

KAP. 16: l7.

6. Och Aron skall framföra sin syndoffersstut och försona sig och sitt hus.
7· Och han &kall taga de två bockarue
och ställa dem inför Herrens ansikte,
vid ingången till församlingshyddan.
8. Och Aron skall draga lott om de
två bockarue. På en lott skall stå: åt
Herren, och på en lott: åt AsaseL
9· Och Aron skall taga den bocken,
på 11\-ilken lotten »åt Herren» faller,
och offra elen till syndoffer.
ro. Men den bocke1., på hvilken
lotten >åt Asaseh faller, skall stä.llas
lefvande inför Herrens ansikte, att han
må försona genom honom och släppa
houom fri ut till Asasel i öknen.
I r. Och Aron skall framföra sin
syndoffersstut och försona sig och sitt
hus och slakta sin syndoffersstut
12. och taga ett fyrfat, fullt med
glöd från altaret, som står inför Ilerrens ansikte, och fylla sina händer med
stött rökverk och bära det inför förlåten,
• Mos. 3o: 34, 35·
13. och rökverket skall ban lägga på
el<len inför Herrens ansikte, så att ett
moln af rökverk skyler nådastolen,
som är på vittnesbördets ark, att han
icke må dö.
14. Och han skall taga af stutens
blod och stänka med sitt pekfinger
uppåt nåtlastolen mot öster, och sju
gånger skall han stänka af blodet framför nådastolen med sitt finger.
r s. Och han skall slakta folkets syndoffersbock och bära hans blod innanför förlåten och göra med hans blod
såsom han gjorde med stutens blod
och stäuka dänned på nådastolen och
framför nådastolen.
3 ~Ios. 4: 6.

Ebr. 9: 13.

to: 4·

16. Och han skall försona belgedomen * ifrån Israels barns orenheter
och ifrån deras öfverträdelser i alla
deras synder. Och på samma sätt skall
han göra med församlingshycldau, som
bafver sin plats hos dern midt ibland
deras orenheter.
17. Och ingen skall vara inne i församlingshyddan när han, för att försona, ingår i helgedomen, till dess han
har kommit ut; och han skall försona sig och sitt hus och Isn~.els hela
menighet.
Luk. x: xo. Ehr. 9: 7·

• 1\fed »};el~edom,.:n~ me,laS i detta kapitel det allrahcliga'ite och nl'.!c.l :..f6rsamli:1ghydcbz•,
tahcraaklct, som eljest kallas hcigcciomen o !J låg 11tanfiir det :dlr.~lH!IIgaste,

a(

KAP. 16: 18.

r8. Ocll när han har kommit ut till
altaret, som står inför Herrens ansikte,
skall han försona det och taga af stutens
blod och af bockens blod och stryka
på altarets horn rnndt omkling
19. ocll stänka af blodet sju gånger
däruppå med sitt pekfinger och r eua
och helga det från Israels barns orenheter.
20. Och när han har fullbordat helgedornens och församlingshyddans och
allarets försoning, skall han framföra
den leh·ande bocken,
21. och Aran skall lägga båda sina
händer på den lefvande bockens hufvud och bekänna öfver honom alla
Israels barns missgämingar och alla
deras öfverträdelser i alla deras syuder
och lägga dem på bockens hufvnd och
genom någon man, som är till hands,
släppa honom fri ut i öknen.
22. Och bocken skall på sig bära alla
deras missgän1ingar ut i ödemarken,
när man släpper ut honom i öknen.
23. Och Aron
ling~hyddan och

skall gå in i försarnafkläda sig de linnekläder, som han hade iklädt sig, då
han hrick in i helgedomen; och han
skall lägga dem där.
24. Och han skall bada sin kropp i
vatten på heligt rum och ikläda sig
sina vanliga kUlder och gå ut och offra
sitt brännoffer och folkets brännoffer
och försona både sig och folket.
25. Och han skall bränna upp fettet
af syndoffret på altaret.
26. Och den som släppte bocken ut
till Asasel skall två sina kläder och
bada sin kropp i vatten, och därefter
må han gå in i lägret.
27. Och syndoffersstuten och syndoffersbocken, hvilkas blod blef till försoning inburet i helgedomen, skallman
föra utom lägret och uppbränna i eld
både deras hud och deras kött och
deras orenlighet.
3 :\Ios. 6: 30.
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Hes. 43:

2r.

Ebr. 13: u.

28. Och den som uppbränner detta
skall två sina kläder och bada sin kropp
i vatten, och därefter må han gå in i
lägret.

infödingen eller den främling, som bor
ibland eder.
4 l\los. 29: 7·
30. Ty på den dagen sker ed er försoning, så att I blifven renade. Ifrån
alla edra synder blifven I renade inför
Herrens ansikte.
3 Mos .• 3: • 7.
3I. En sabbats- och hvilodag skall
den vara för eder, och I sk o len då
späka edra kroppar. D et vare en evänllig stadga!
32. Och denna försoning skall den
prästen göra, hvilken man har smort
och invigt t ill att vara präst, son efter
fader ; och han skall ikläda sig linnekläderna, de heliga kläderna,
33· och försona helgedomen och församlingshyddan och •altaret och p rästerna och allt det församlade folket.
34· Och detta skall vara eder en
evärdlig stadga, att I sraels barn skola
försonas ifrån alla d ras synder, en
gång om året. Och Aron gjorde såsom Herren hade budit Mose.
2 1\los. 30: to.

r 7 Kapitlet.
Om slaJdning af djur u1lder ökenvandriuge/t.
För6u.d att lita blod etter as.

talade iilllVIose och sad e :
O ch Herren
Tala till Aron och till hans
2.

söner och till alla Israels barn och säg
till dem : detta är det oru H erren h ar
b udit, sägande :
3· H vilken det vara rnå af Israels hus,
som i lägret eller utanför lägret slakt ar
ett fäkreatur eller ett lamm eller en get
4· och icke fram.förer djuret till ingången till församlingshydelan för att
offra däraf offer åt Herren inför Herrens tabernakel, honom skall blodsskuld tillräknas. Blod h ar han utgju tit,
och den mannen skall utrotas u tur
sitt folk·
5· på 'det att Israels barn må tte föra
sina slaktdjur, hvilka de pläga slakta
ute på fria fältet, fram till H erren, till
ingången till församlingshyddan, till
prästen, och där slakta dem såsom
tackoffer åt Herren.
6. Och prästen skall stänka blodet
på Herrens altare vid ingång en till församlingshyddan och bränna upp fettet,
Herren till välbehaglig lukt.

29. Och detta skall varda eder till
evärdlig stadga: På den tionde dagen
2 Mos. 29: 18. 3 Mos. 4: 31.
i den sjunde månaden skolen I sp:.ika
7· Och de skola icke hädanefter offra
t:der ocll intet arbete göra, h \"arken sina offer ål de onda amlarne, mecl
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hvilka de h or bedrifv a. Detta skall
vara en evärdlig stadga för dem och
deras efterkommande.
s :Mos . 32: 1 7. 1 Kor. xo: 20.
8. Och dn sk all säga till dem: Hvilkeu det vara må af Israels hus eller
af främlingan1c ibland eder, som offrar
ett brännoffer eller ett slaktoffer
9· och icke framförer det till ingången
till församligshyddan för att offra det
åt Herren, den mannen skall utrotas
utur sitt folk.
ro. Och om någon af I sraels hus
eller af de främlin gar, som bo ibland
eder, äter n ågot blod, så vill jag vända
mitt ansikte em ot h onom, som äter
blodet, och honom vill jag utrota utur
hans folk .
3 1\fos . 3: I7· 7: 26.
5 Mos. 1 2: x6. A p. G. x s: 20, 29·
II . 1'y kroppens lif är i blodet, och
jag Ilar gifvit eder det att stryka på
altaret, att edra lif därmed måtte varda
förso nade, ty blodet förson ar genom
det lif, som däruti är.
Ebr. 9 : 22.
1 2. Därföre h ar j ag sagt till Israels
barn : In gen ibland eder skall äta blod,
och den främlin g, som bor ibland eder,
skall icke äta blod.
13. Och hvilken det vara må af Israels hus eller af främlingarne ibland
eder, som fångar ett villebråd lefvande
eller en fågel, som får ätas, han skall
utgj uta dess blod och öfvertäcka det
med jord.
3 Mos. n: I3.
14. Ty allt kötts !if är i dess blod,
och det utgör dess lif, och jag har sagt
till Israels barn : I ntet kötts blod skolen
I äta, ty allt kötts 1if är i dess blod.
Hvar och en, som äter det, han skall
utrotas.
I Mos. 9 : 4 .
rs. Och h var och en, som äter ett
as eller det som är ritvet af vilddjur,
vare sig han är en inföding eller en
främling, han skall två sina kläder och
bada sig i vatten och vara oren ända
till aftonen; då biliver han ren.
2

l\'los.

22: 31.

KAP. 18: 17

3· I skolen icke göra såsom man gör
i Egyptens land, där l hafven bott,
och I skolen icke göra såsom man gör
i Kanaans land, dit jag skall föra eder,
och I skolen icke vandra efter deras
stadgar.
4· Mina rätter skolen I göra, och
mina stadgar skolen I hålla, så att I
vandren efter dem. Jag är Herren,
eder Gud.
S· Och I skolen hålla mina stadgar
och mina rätter, hYill.;:a äro sådana,
att den som gör dem, han skall lefva
genom dem. Jag är Herren.
Hes.

2o: II.

Rom. ro: 5·

Gal. 3:

~~

6. In gen skall ligga när sin närmaste blodsfränka till alt blotta hennes
blygd. Jag är Herren.
7· Du skall icke blotta din faders
och din moders blygd. Din moder är
hon; du skall icke blotta hennes blygd.
3 :Mos.

20: 1 1.

s 1\fos.
r Kor.

27: 20.

Hes.

22: 10.

s: r.
8. Du skall icke blotta din styfmoders blygd, det är din faders blygd.
9· Din systers, din faders eller din
moders dotters blygd skall du icke
blotta, e h vad hon är född hemma eller
2 Sam. '3' '4·
född ute.
ro. Du skall icke blotta din sondotters eller din dotterdotters blygd,
ty de äro din egen blygd.
r r. Dn skall icke blotta din faders
hustrus dotters blygd; hon är din faders bam och är din syster.
I 2. Du skall icke blotta din faders
systers blygd; hon är din faders kött.
3 Mos.

20:

I9·

13. Du skall icke blotta din moders
systers blygd, ty hon är din moders
kött.
14. Du skall icke blotta din faders
broders blygd, du skall icke ligga när
hans hustrn; hon är din faster.
15. Du skall icke blotta din svärdotters blygd; hon är din sons hustru,
dn skall icke blotta hennes blygd.

r 6. Och om han icke tvår sina kläder
I 1\Ios. 38: I6.
3 Mos. 2o: 12.
och icke badar sin kropp, skall han
r6. Du skall icke blotta din broders
bära sin missgärning.
hustrus blygd; det är din broders blygd.

18 Kapitlet.

3 Mos.

20:

:n.

Mark. 6: 18.

17. Du skall icke blotta en kvinnas
011t /öroud1la leder oclt blodskam.
och hennes dotters blygd, ej heller taga
ch Herren talade till Mose och sade: hennes sondotter eller dotterdotter till
2. Tala till Israels barn och säg att blotta deras blygd; de äro samma
kött, det är blodskam.
till dem: J ag är H erren, eder Gud.

O
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18. Och en kvinna jämte hennes
syster skall du icke taga i samgifte till
att blotta den enas blygd jämte den
andras, medan denna lefver.
I9. Du skall icke ligga när en kvinna
under hennes reningstid till att blotta
hennes blygd.
3 Mos. •o: .s.
20. Och med din nästas hustru skall
du icke hafva samlag, så att du varder
oren genom henne.
2 Sam. n: 4.
21. Och du skall icke gifva någon
af dina barn till eldsoffer åt l\Iolek,
att du icke ohelgar din Guds namn.
Jag är Herren.
3 l\Ios. 2o: 2. 2 Kon. 23: :ro, Jer. 32: 35·
22. Och du skall icke ligga när en
man såsom när en kvinna; det är en
styggelse.
3 Mos. 2o: , 3. Rom. "27.
23. Du skall icke beblanda dig med
något djur, att du därmed orenar dig,
och ingen kvinna skall hafva att skaffa
med något djur; det är en skändlighet.
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vara helige, ty jag, Herren eucr Gud,
är helig.
3 ~los. u: 44·
3· I skolen vörda, hvar och en sin
moder och sin fader, och mina sabbater
skolen I hålla. Jag är Herren, eder
Gud.
2 Mos. 2o: 12.
4· I skolen icke vända eder till afgudarue och icke göra eder gjutna
gudar. J ag är Herren, eder Gud.
21\Ios. 31: '3·

34: '7·

5· Och när I viljen offra tackoffer åt
Herren, skolen I offra det så, att I
täckens honom.
3 Mos. 7 : ' "
6. Det skall ätas på san11na dag då
I offren det, och på den andra dagen,
men det som blifver kvar till den tredje
dagen skall uppbrännas i eld.
3 Mos. 7: 16.

7· Och om det ätes på den tredje

dagen, så är köttet skätndt och varder
icke tacknämligt.
3 Mos. 7: .a.
8. Och den som har ätit däraf skall
2 1\ios. 23: to. 3 Mos. 20: 15. 5 IVIos. 27: 21.
bät·a sin missgät·ning, att han har
24. 1 skolen med intet af allt detta ohelgat Herrens helgedom, och hans
orena eder, ty med allt detta hafva de lif skall utrotas utur hans folk.
folk orenat sig, h vilka jag vill utdrifva
9· Och när i uppskären skörden af
undan för eder.
25. Och landet blef orenadt, och jag edert land, skall du icke skära intill
hemsökte det för dess missgärning, och yttersta kanten af din åker, och någon
axplockning efter din skörd skall du
landet utspydde sina inbyggare.
3 Mos. 23: 22. s Mos. 24: '9·
26. Hållen mina stadgar och rätter icke göra.
ro. Och du skall icke hålla efterskörd
och gören ingen af alla dessa st-yggelser, hvarken I infödingar, ej heller i din vingård, och affallet i din vingårc.l
skall du icke plocka upp; du skalllämna
främlingen, som bor ibland eder!
27. Ty alla sådana styggelser hafva detta kvar åt den fattige och åt frfunlandets inbyggare, som äro före eder, lingen. J ag är Herren, eder Gud.
gjort, och landet har blifvit orenadt.
I r. I skolen icke stjäla och icke ljuga
28. På det att landet icke måtte ut- och icke handla falskeligen, den ene
tipy eder, då I orenen det, liksom meJ den andre. 2 Mos. 2o: 'S· , Tess. 4:6.
clet har utspytt det folk, som är före
I 2. Och I skolen icke svfuja falskt
eder.
vid mitt namn, och du skall icke ohelga
29. Ty alla de som göra någon af din Guds namn. Jag är Herren.
alla dessa styggelser, deras lif skola
2 Mos. 2o: 7• s Mos. s: u. Matt. s: 33, 34 •
Ja1.:. s: 12.
utrotas utur deras folk.
13. Du skall icke med orätt taga
30. Hållen därföre mina stadgar, så
att I icke öfven någon af de styggliga något af din nästa och icke röfva något
seuer, som blifvit öfvade före eder, att ifrån honom. Dagakarlens lön skall
I icke därmed orene varden! Jag är icke blifva nät· dig öfver natten till
morgouen. s Mos. 21: •5· Tob. 4: ,s. Jak. s: 4•
Herren, eder Gud.
14. Du skall icke banna en uöf, och
för en blind skall du icke lägga något,
19 Kapitlet.
h varpå han kan stöta si g, utan d u skall
frukta din Gud. J ag är Herren.
Sedereglor.
s ~los. 27: 18.
IS. I skolen icke handla orätt i
ch Herren talade till Mose och sade:
2. 1'ala till Israels barns hela domen, och du skall icke vara parmenighet och sfig till dem: I skolen tisk för den ringe och icke gyuua

O
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den mäktige; du skall döma din nästa
rätt. 2 Mos. 23: 3· s Mos. x: '7· x6: '9· Jak. 2: 9·
r6. Du skall icke öfva förtal ibland
ditt folk, och du skall icke stå efter
rlin nästas blod. J ag är Herren.
r 7. Du skall icke hata din broder i
ditt hjärta, men du skall tillrättavisa
din nästa, på det du icke måtte ådraga
dig synd för hans skull.
Syr. 19: '3· Matt. s:

22.

r Joh. 2: g, u

t8: IS· Luk. 17: 3·
3: 15.

r8. Du skall icke hämnas och icke
hysa agg emot ditt folks barn, och du
skall älska din nästa såsom dig själf.
Jag är Herren.
~blt. s: 43, H·
I

Rom. I2: rg. I Tess. s: 15·
39· '3' 9· Gal. s: '4·
Pelr. 3: 9· Jak. 2: 8.
22:

KAl>. 20: 3.

27. l skolen icke randklippa kanten

af edert huh-ndhår, och kanten af ditt
skägg skall du icke fördärfva.
3

~Ios. 21:

5·

28. Och inskärning för en död skolen
I icke göra på eder kropp, och någon
inbränd skrift skolen I icke anbringa
på eder. J ag är Herren. 5 Mos. 1 4 : x.
29. Dn skall icke vanära din dotter
och göra henne till sköka, på det att
landet icke må bedrifva otukt och
blifva uppfylldt med blodskam.
30. Mina sabbater skolen I hålla och
ft1J.k.ta tt.liu b..~l~~lQn.\... J'2..% ~ 1:~. .~.:';l1i.:'<.~.
3 I. I skolen icke vända eder till andebesvärjare och till teckentydare. Frågen
dem icke, så att I varden orene genom
dem! Jag är Herren, eder Gud.

19. Mina stadgar skolen I hålla: Du
3 Nios. 20: 6, 27. I Sam. 28: 7·
skall icke låta din boskap para sig med
32. För grått hår skall du stiga upp,
djur af annat slag, din åker skall du
icke beså med blandad säd, och klädnad och den ganlie skall du ära, och du
af olika garn, både af lin och ull, får skall frukta din Gud. Jag är Herren.
Syr. 8: 7·
icke komma på dig. 5 Mos. 22: 9 - u .
33· Om en främling bor när dig i
20. Om en man ligger när en kvinna edert land, så skolen I icke förtrycka
och beblandar sig med henne, och hon honom.
o :.los. 20: 21. 23: 9·
är en trälinna, en annans frilla, som
34· Främlingen, som bor när eder,
icke har blifvit lösköpt eller fått sin skall anses såsom en inföding ibland
frihet, då skola de gisslas, men icke eder, och du skall älska honom såsom
dödas, ty hon har icke varit fri,
dig själf, ty I hafven var-it främlingar i
2 I. u ta n han skall för sin skuld Egyptens land. J ag är Herren, eder Gud.
frambära åt Herren en vädur såsom
35- I skolen ingen orätt göra i doskuldoffer, till ingången till försam- men, i mått, i vikt eller i mål.
lingshyddan.
sl\Ios. 25: lJ · Ords. It: r. t6: u . 20: lOo
22. Och prästen skall försona honom
36. Riktiga vågskålar, riktiga vikter,
medelst skuldoffrets vädur inför Her- riktig efa, riktigt hinmått skolen I
rens ansikte för den synd, hvarmed hafva. Jag är Herren, eder Gud, som
han har försyndat sig; och så skall har fört eder utur Egyptens land,
den synd, hvarmed han har försyndat
3 7. att I skolen akta på alla mina
sig, varda honom förlåten.
stadgar och alla mina rätter och hålla
dem. J ag är Herren.
23. Och när i kommen in i landet
och planteren allehanda b·äd, hvaraf
20 Kapitlet.
man äter, så skolen I anse deras frukt
såsom deras förhud. I tre år skolen I
Stra.ffbe.)tämmdur för hvrvie!tn1lda synder.
anse dem såsom oomskurna; I skolen
ch Herren talade till Mose och sade:
icke äta däraf.
2. Säg till Israels barn : H vilken
24. Men i fjärde året skall all deras
det vara må af Israels barn eller af
frukt vara helgad till Herrens lof.
25. Och i femte året skolen I äta främlingar, som bo i Israel, som gifver
deras frukt och upplägga åt eder de- någon af sin säd åt Molek, han skall
ras afkastning. Jag är Herren, eder dödas. Folket i landet skall stena
honom.
3 Mos. 18: 21. Ps. w6: 37·
Gud.
3· Och jag skall vända mitt ansikte
26. I skolen icke äta något med blod
uti. I skolen icke befatta eder med emot en sådan man, och jag skall utspådom och signeri. 3 ~los. 3 : , 7. '7' xo. t·ota honom utur hatts folk, emedan
han har gifvit någon af sin sä<l åt
s il! os. '2: 16. Ap. G. xs: oo.

O
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Molek och orenat min helgedom och
oh elgat mitt heliga namn.
4· Och om folket i landet sluter sina
ögon till för den mannen, som gifver
någon af sin säd åt Molek, så att de
icke dräpa honom,
5· så vill jag vända mitt ansikte
emot den mannen och emot hans
släkt och utrota honom och alla dem,
som efter honom hafva bedrifvit horeri med l\lolek, utur deras folk.
6. Och om någon vänder sig till
andebesvärjarne och till teckentydarue för att i horeri löpa efter dem,
så vill jag vända mitt ansikte emot
en sådan och utrota honom utur
hans folk.
3 ~Ios. , 9 : 3 ,. 5 Mos. 18: "·
7· Och I skolen helga eder och vara
helige, ty jag är Herren, eder Gud.
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med ett dj ur, så skall h a n dödas,
o h dj uret skolen I dräpa.
3 Mos. 18:23.

16. Och om en kvinna hafver att
skaffa rued ett djur, så skall du dräpa
både kvinnan och djuret. De skola
dödas. Deras blod vare öfver dem!
17. Och om en man tager s in syster,
sin faders dotter eller sin moders
dotter, och skådar hennes blygd och
hon skådar bans blygd, är det en
skam, och de skola utrotas i sitt
folks barns åsyn. Han har blottat
sin systers blygd; han skall bära sin
ll1issgärning.
18. Och om en man ligger när en
kvinna under hennes renin g och
blottar hennes blygd, så aftäcker han
hennes brunn, och hon blottar sitt
blods brunn, och de skola båda utrotas u tur sitt folk.
3 Mos. n: 44• 19: 2. :r Pctr. r: 16.
19. Och din moders systers och
8. Och I skolen hålla mina stadgar och göra dem. Jag är Herren, din faders systers blygd skall du icke
blotta, ty en sådan aftäcker sitt eget
som helgar eder.
kött; de skola bär a sin m issgärning.
9· Om någon ban nar sin fader eller
31\l os. 18: 12, r3.
sin moder, skall han dödas. Sin
20. Och om nåO'Oil ligger när sin
fader och sin moder har han bannat. faster, han blottar sin farbroders
Hans blod vare öfver honom!
blygel; de skola bära sin synd. Ba rn2 Mos. 21: 17.
5 1\los. 27: 1:6. Ords. 20: 20.
lösa skola de dö.
3 Mos. 18: , 4 •
1\Iatt. '5' 4·
21. Och om någon tager sin broro. Och om någon bedrifver hor
med en annans hustru, skall han, ders hustru, så är det en orenh et.
äfvensom kvinnan, för sitt hor dö- Han blottar sin broders blygd. Barndas, emedan han har bedrifvit hor lösa skola de förblir va. 3 Mos. rS: r6.
med sin nästas hustru.
22 . Och I skolen hålla alla mina
lllatc. s: •7· ]oh. 8: 4, 5·
stadgar och alla mina rätter och göra
I I. Och om någon ligger när sin
dem, på det att det land icke måtte
faders hustru och blottar sin faders
blygd, skola de båda dödas. Deras utspy eder, dit jag vill införa eder
till att där bo.
3 Mos. 18: 25, .s.
blod vare öfver dem!
23. Och I skolen icke vandr a efter
3 lllos. '8: 8. 5 Mos. 27: 20.
12. Och om någon ligger när sin det folks stadgar, som jag vill utsvärdotter, skola de båda dödas. De drifva undan för eder, ty allt sådant
hafva gjort en skändlighet. Deras hafva de gjort, och jag är vorden
led vid dem.
blod vare öfver dem!
3 Mos. 18: , 5 .
24. Och jag har sagt till eder: I
13. Och om någon ligger när en
man såsom när en kvinna, så hafva skolen besitta deras land, och jag
de båda gjort en styggelse; de skola skall gifva eder det till besittn ing,
dödas. Deras blod vare öfver dem! ett land, som flyter af mjölk och
honung. Jag är Herren, eder Gud,
3 :i\fos. :r B: 22.
14. Och om någon till hustru tager som har skilt eder från andra folk.
25. Och I skolen göra skillnad
en kvinna och hennes moder därjämte, så har han gjort blodskam. emellan rena och orena fyrfotadju r
Man skall uppbränna både honom och emellan rena och orena fåglar
och dem i eld, att blodskam icke och icke orena eder på fyrfotadjur
måtte finnas ibland eder. 3 Mos. 18: , 7. eller på fåglar eller på något som
15. Och om någon beblandar sig kryper på jorden, hvilket jag har

MOSES TREDJE BOK.

1 37

afskilt för eder, att I skolen anse
det för orent. 3 Mos. u: •· 5 Mos. , 4, 4.
26. Och I skolen vara mig helige,
ty jag, Herren, är helig, och jag har
afskilt eder ifrån andra folk, att I
skolen höra mig t ill.
27. Och man eller kvinna, som befattar sig med andebesvärjning eller
teckentydning, skall dödas. Man
skall stena dem. Deras blod vare
öfver dem!
5 Mos. rS: ro. 1 Sam. 2 g, 7.
2 I

Kapitlet.

Stadg·ar för prästerna.

sade till Mose: Tala
O chtillHerren
prästerna, Arons söner, och
säg till dem : En präst får icke orena
sig på någon död* af sitt folk,
2. med undan tag af hans närmaste
blodsförvanter, hans moder, hans fader, hans son, hans dotter, hans
broder,
4 Mos. 6: 6 f.
3· och äfven hans syster, om hon
har varit jungfru och bott hos honom och icke tillhört någon man;
på h enne må han orena sig.
4· Han skall icke orena sig genom
sitt gifte bland sitt folk, så att han
gör sig ohelig.
5· De skola icke raka sina hnfvucl
skrtlliga eller afklippa kanten af sitt
skägg eller göra någon inskärning på
sina kroppar. 3 Mos. r g: 27. Hes. 44: 20.
6. De skola vara helgade åt sin
Gud och icke ohelga sin Guds namn,
ty Herrens eldsoffer, sin Guds spis,
skola de frambära, och helige skola
de vara.
7· D e skola icke taga till hustru
en sköka eller en kvinna, s om är
vanärad eller förskjuten af sin man,
ty han** är helgad åt sin Gud.
8. Och du skall akta honom helig,
ty din Guds spis skall han frambära.
Han skall vara dig helig, ty jag ä r
h elig, Herren, som helgar eder.
9· Och om en prästs dotter begynn er bedrifva hor, så ohelgar hon sin
fader; hon skall uppbrännas i eld.
ro. Och den som är öfverstepräst
ibland sina bröder, på hvilkens hufvud smörjelseoljan är utgju ten, och
som har blifvit invigd till att bära
* D.

KAP. 2 1: 21.

skruden, han skall icke blotta sitt
hufvud och icke rifva sina kläder;
3 Mos.

10:

6.

r r. och han skall icke ingå till
liket efter någon död och icke orena
sig, hvarken på sin fader eller sin
moder,
12. och ur helgedomen skall han
icke utgå, att han icke ohelgar sin
Guds helgedom, t y Guds smörjelseolja, hvarmed han har blifvit invigd,
är uppå honom. Jag är Herren.
13. Och en jungfru skall han taga
sig till hustru.
Hes. 4 4 : n
14. En änka eller en förskjuten
hustru eiler en vanärad sköka, sådana får han icke taga, utan en
jungfru af sitt folk skall han taga
till h u s tru;
r s. på det att han icke skall ohelga
sin säd ibland sitt folk, ty jag är
Herren, som helgar honom.
r6. Och Herren talade till l\Iose
och sade:
I 7. Tala till A ron och säg: Ingen
af din säd i kommande släkter, som
hafver något lyte, skall träda fram
att offra sin Guds spis.
rS. Ty ingen, som hafver något
lyte, skall träda fram, vare sig blind
eller halt eller med platt näsa eller
med någon lem för lång,
19. eller någon, som har brutit sin
fot eller siu hand,
20. eller som är puckelryggig eller
tvinsjuk, eller någon med fläck på
ögat, eller som hafver skabb eller
annat utslag eller stympad lem.
21. Ingen af prästen Arons säd,
som hafver ett lyte, skall träda fram
att offra Herrens eldsoffer; han hafver ett lyte, han skall icke träda
fram att offra sin Guds spis.
22. Sin Guds spis må han äta, både
af de offer, som räknas bland de allraheligaste och af dem, som äro heliga.
4 i\Ios. rR: 8-:rg.

23. Men till förlåten skall han icke
ingå, ej heller träda fram till altaret,
ty han hafver lyte, att han icke må
ohelga mina helgedomar, ty jag är
Herren, som helgar <lem.
24. Och Mose sade detta till Aron
och till hans söner och till alla Is·
raels barn.

ä leonuna vid dess lik eller bevista dess likbcgängcls . -

•
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13. Men prästclotter, som har blif22 Kapitlet.
vit änka eller blifvit förskjuten och
J ·ttl'1·li'gare fih·eskn".fter för prästerna och om är barnlös och som återkommer till
djurl'ffer.
sin faders hus såsom i sin ungdom,
ch Herren talade till Mose o ch m å äta af sin faders bröd, men ingen
sade:
främmande skall äta därutaf.
3 :M os. ro: 14.
2. Säg Aron och hans söner när
14. Och h var och en, som ovetauc1e
de skola afhålla sig ifrån Israels barns
heliga offer, hYilka dessa offra åt har ätit något som är heligt, skall
mig, så att de i cke ohelga mitt he- lägga femtedelen därtill och ersätta
det heliga åt prästen.
3 Mos. s: 16.
liga namn. J ag är Herren.
15. Och man skall icke ohelga Is3· Säg till dem: H var och en af
eder säd i kommande tider, som, raels barns heliga offergåfvor, som
medan han är oren, nalkas de heliga de bafva offrat åt Herren,
16. och man skall låta dem som
offren, hvilka Israels barn helga åt
Herren, hans lif skall utrotas ntur så göra bära sin missgärning, hvartill de hafva gjort sig skyld i e därmin åsyn. Jag är Herren.
4· Hvilken det vara må af Arons igenom att de hafva ä tit af deras
säd, som är spetälsk eller hafver flyt- heliga offer; ty jag är Herren, som
ning, han skall icke äta af de heliga llelgar d em.
offren förrän han blifver ren; och
17. Och Herren talade till Mose
den som kommer vid något som är och sade:
orenadt af lik, eller man, som hafver
18. Tala till Aron och till han s
sädesutgjutning,
3 Mo>. •s: 3, 16.
söner och till alla Israels b arn och
5· eller den som kommit vid något säg till dem: Om någon af Israels
slags kräk, hvarigenom han blifver hus eller af främlingarne i Israel vill
oren, eller vid en människa, hvari- göra sitt offer, vare sig llet är ett
genom han blifver oren, på hvad löftesoffer eller ett frivilieoffer, som
sätt det må hafva skett,
de vilja offra åt Herren såsom bränn6. hvar och en som har kommit offer,
vid något sådant, han är oren ända
19. så måste det, för att vara vältill aftonen och skall icke äta af de behagligt, vara en felfri hane, af fäheliga offren förrän han har badat kreat uren, af fåren eller af getterna.
sin kropp i vatten.
20. Intet, som bafver något lyte,
7· Och när solen har gått ned, är skolen I offra, ty sådant varder icke
han ren, och sedan må han äta af tacknämligt.
s Mos. •s: 2r. , 7 : r .
de heliga offren, ty bans spis äro de.
2r. Och om någon vill göra ett
8. Själfdödt och det som är rifvet tackoffer åt Herren, för att betala
af vilddjur skall han icke äta, att ett löfte, eller ett friviljeoffer af fliban icke blifver oren därutaf. J ag kreaturen eller af fåren, så skall det
är Herren.
Hes. 44 : 3 ,.
vara felfritt, för att vara tacknäm9· Och de skola hålla mina stad- ligt; intet lyte får därpå finnas.
gar, att de icke ådraga sig synd och
Mat. I: 8, '3·
dö därigenom att de ohelga dem.
22. Det som är blindt eller brutet
Jag är Herren, som helgar dem.
eller stympadt eller sargadt eller
Io. Och ingen främmande skall äta skodYigt eller skabbigt, sådant skoaf det h eliga. H varken prästens hus- len I icke offra åt Herren, och eldsman eller någon hans daglönare skall offer af sådant skolen I icke lägga
äta af det heliga.
på altaret åt Herren.
Syr. 3 s: 10,
II. Men bar präst köpt en träl för
23. Men fäkreatur eller får, som
penningar, må denne äta därutaf, llafver en lem för lång, eller en lem
och den träl, som är föcl<l i bans för kort, må du v>il offra såsom frih u s, han må äta af hans spis.
viljeoffer, men såsom löftesoffer var12. Om en prästs dotter blifver der det icke tacknämliet.
främmande mans hustru, skall hon
24. Och I skolen icke offra åt Hericke äta af de heliga offergåh·orna. ren något, som Llifvit stympadt ge-
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nom kliimning eller krossning eller
slittiing eller utsk8rning; sådant skolen I icke göra i edert land.
25. Af\·en af en utländings hand
skolen I icke emottaga sådana djur
till eder Guds spis; ty deras stympning är deras lyte, de varda icke
tacknämliga.

2

23 Kapitlet.
Stad.:;·ar .för hd,:; tiderna.

talade till Mos e och

'fala till Israels b~.rn och säg
till dem: Herrens högtider, h vilka I
skolen utlysa såsom heliga sammankomster, äro dessa. Dessa äro mina
högtider:
3· I sex dagar må arbete göras,
men på elen sjnncle Jagen, som är
ca sabbats- och hYilodag, en helig
sammankomstdag, skolen I intet arhete göra; det är Herrens sabl>at,
ln·arhelst I bon.
2 ~los. 2o: g. 23: 12 . 5 ~los. s: ro. Lok.13: 14 .
4· Dessa äro II<:rrens högtider, hcliga sammankomsl•' r, hYilka I skolen utlysa på <letas bestlimda i.ic1~r:
2.

~los.

r z: x8. 23: 15. 4 Mos. 28: r6. 5 .1\Ios. r6: r.

6. Och på den femtonde dagen i
sarrnna månad är Herrens osyrade
bröds högtid. I sju dagar skolen I
äta h vad osyrad t är.
7· På den första dagen skall helig
sammankomst hållas af eder. Då
skolen I icke förrätta någon arbetssyssla.
8. Och I skolen offra åt Herren
eldsoffer i sju dagar. På den sjunde
dagen skall helig sammankomst hallas. Ingen arbetssyssla skolen I då
göra.

26. Och Herren talade till Mose
och sade:
27. Kalfeller får eller get, som blifYit född, skall stanna hos sin moder
i ><ju dagar. Men ifrån elen åttonde
dagen och därefter äro de tacknämliga såsom eldsoffer åt Herren.
28. Och fäkreatur eller får och dess
foster . kolen I icke slakta på samma
dag.
s Mos. 22: 6.
29. D1 I viljen göra ett lofoffer
f• t Herren, skolen I offra det så, att
det .-arcler tacknämligt.
30. Det skall uppätas på samma
clag, och I skolen icke lämna något
diiraf b· ar till morgondagen. J ag
ii r Herren.
3 ~ros. 7 : 15.
31. Och I skolen hålla mina bud
och göra dem. Jag är Herren.
32. Och I skolen icke ohelga mitt
heliga nawn, att jag måtte varda
helgad ibland Israels barn. Jag är
Herren son1 helgar eder, 3 i\los. ro: 3 .
33· som har utfört eder utur J~gyp
tcns land, att jag skulle vara eder
Gml. J ag är Herren.

Herren
Ochsade:

KAI'. 23: 16.

5· På fjortonde llagcn i första månaden, emellan de båda aftonstunderna, är Herrens påska.

l

9· Och Herren talade till :\Iose och
sade:
ro. 'fala till Israels barn och säg
till dem: ?\är I inkommen i det lanc1,
hvilket jag yiJl gifva eder, och I
skörden dess skörd, så skolen I bära
till prästen elen kiirfve, som är försllingen af eder skörd.
r r. Och den kärfven skall han yefta
iuför Herrens ansikte, att det må
varda tacknämligt; dagen efter sabbaten skall prästen vefta honom.
1 2. Och I
skolen på elen dagen,
då han veftar kärfven, offra ett felfritt ttrsgannnalt lamm till brännoffer
åt Herren,
13. och såsom spisoffer därti 11 t\·å
tiondedels efa siktadt lwetemjöl, hegjntet med olja till ett elclsoffer, Herren till välbehaglig lukt, och såsom
drickoffer därtill en fjärdedel af ett
hinmått vin.
r 4· Och I skolen in te t äta af det
nya, ll\·arken bröd eller rostade ax
eller grönskuren säd, förrän på elen
niimnda dagen, då I hafven fram burit eder Guds offergåfva. Det skall
vara en e\·ärdlig stadga för edra efterkommande, livarhelst I bon.

I 5. Och I skolen räkna ifrån den
dagen, s om kommer efter den sabbaten, eller ifrån den dageu, då I
hafveu framburit .-eftningskärh-en,
sju hela Yeckor.
s Mos. 16: 16.
16. Ända till dagen efter elen sjunde
veckan skolen I räkna femtio dagar,
och då sk olen I offra åt Herren nytt
J spi:,off<.!r.

KAP. 23: 17.
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17. Ifrån edra boningar skolen I
frambära två bröd till veftning, bakade med surdeg, af två tiondedels
efa siktadt h vetemjöl; det är ett förstlingsoffer åt Herren.
18. Och I skolen framföra jämte
brödet sju årsgamla felfria lamm och
en ung stut och två v ädurar. De
skola vara brännoffer åt Herren, med
därtill höraude spisoffer och drickoffer; det är ett eldsoffer, Herren till
välbehaglig lukt.
19. I skolen ock offra en getabock
till syndoffer och h·å årsgamla lamm
till tackoffer.
20. Och prästen skall vefta dem
jämte förstlingsbröden inför Herrens
ausikte, tillika med de båda lammen;
de skola vara helgade åt Herren och
tillhöra prästen.
21. Och på samma dag skolen I
utlysa helig sammankomst att hållas
af eder. Ingen arbetssyssla skolen I
då göra. En e.-äJ:dlig stadga skall
L1etta vara för edra efterkommande
hvarhelst I bon.
22. Och uär I uppskären skörden
af edert land, skall du icke skä1·a intill yttersta kanten af din åker, och
någon axplockning efter din skörd
skall du icke göra, utan du skall
lämna detta kvar åt den fattige och
åt främlingen. J ag är Herren, eder
Gud.
3 Mos. xg: 9· 5 Mos. 24: xg.
23. Och Herren talade till Mose
och sade:
24. Tala till Israels barn och Räg:
På första dagen i sjunde månaden
skolen I hålla sabbat, en basunfest,
en helig sammankomst. 4 Mos. 29: x.
25. Ingen arbetssyssla skolen I då
göra, men offra eldsoffer åt Herren.

z6. O ch Herren talade till Mose och
sade:
27. Men på tionde dagen i denna
sjunde månaden är försoningsdagen,
då helig sammankomst skall llållas
af eder; då skolen I späka edra kroppar och offra eldsoffer åt Herren.
3 Mos. x6: 30.

4 1\Ios. 29: 7.

28. Och I skolen intet arbete göra
på denna dagen, ty det är en försoningsdag, till att försona eder inför
Herrens, eder Guds, ansikte.
29. Ty hvar ocll en som icke spä-

HO

ker sin kropp p å den d agen, han
skall utro tas utur sitt folk.
30. Och h var och en som g ör något
arbete på denna dagen, h onom sl a ll
jag förgöra utur hans folk.
31. Intet arbete skolen I då göra.
Detta skall vara en evärdlig stadga
för edra efterkommande, h varhelst
I bon.
32. En sabbats- och h vilodag skall
den var a ibla n d eder, och I skolen
då späka edra kroppar. P å ni onde
dagen i månaelen om aftonen skolea
I hålla denna eder sabbat, ifrån afton
till afton.
33· Och H erren tala de till Mose
och sade:
34· Tala till Israels barn och säg:
På femtonde dagen i samma sj unde
månad är löfhyddol!ögticl i sj u d agar
åt Herren.
4 Mos. og: 12. J oh. 7: 2, 37 .
35· På den första dagen sk all helig
sammankomst hållas. Ingen arbetssyssla skolen I då g öra.
36. I sju dagar skolen I offra eldsoffer åt Herren. P å den åttonde d agen skall helig samm ankomst af eder
hållas, och I skolen offra eldsoffer å t
Herren. Då är slutfest. Ingen arbetssyssla skolen I då g ö ra.
37· Dessa äro Herrens h ögtider,
h vilka I skolen utlysa såsom h eliga
sammankomster, t ill att offra eldsoffer åt Herren, brännoffer, spisoffer,
slaktoffer och drickoffer, allt på sin
bestämda dag,
38. förutom H errens sabbater och
förutom edra öfriga offergåtvor och
förutom alla edra löftesoffer och förutom alla edra friviljeoffer, hvilka I
g ifven åt H erren.
39· 1\leu på den fem t on de dagen i
den sjunde månaden, n är I h afven
insamlat afkastuin gen af landet, skolen I hålla Herrens högtid i sj u dagar.
På första dagen är sabbat, och p å
åttonde dagen är sabbat.
40. Och I skolen på förs t a dagen
taga frukt af ädla träd, k vistar af
palmer ocl! g renar af lummiga t räd
och af pilträd och glädja eder i sju
dagar inför H errens, eder Guds, a nsikte.
Neh. 8: '~·
4r. Och I skolen fira denna h ögtid
såsom en högtid åt H erren sju dagar
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om året. D elta skall vara en evärdlig
stadga för edra eftBrkommande; i
sjund e månaden skolen I fira den.
42. Sju dagar skolen I bo i löfhyddor. Alla de som äro infödingar
i Israel skola bo i löfhyddor,
43· att edra efterkommande skola
vet a, h uru jag har låtit Israels barn
bo i löfhyddor, då jag förde dem utur
Egypt en s land. J ag är Herren, eder
Gud.
44· Och Mose talade till Israels
barn om dessa Herrens högtider.

24 Kapitlet.
Stadg-ar om den. l:eli'g-a ljusstn.kcu oclt om skllde.
brödcJL. Ats!.:illi'g a strafflagar.

Ochsade:Herren

talade till Mose och

KAP. 25: 2.

en Egyptisk man, gick n l ibland Israels barn, och den Israelitiska kvinnans son och en I sraelitisk man
tvistade med hvaranclra i lägret.
r L Och elen Israelitiska kvin nans
son smädade Herrens namn och hädade. Och de förde honom fram till
Mose. Och hans moder hette Selomit, dotter till Dibri af Dans stam.
12. Och de satte honom i fön·ar,
för att få hans dom bestämd efter
Herrens mun.
4 Mos. xs: 34 .
13. Och Herren talade till Mose och
sade:
14. För ut hädaren utanför lägret!
och må alla som hörde det lägga sina
bänder på h ans hufvucl och hela menigheten stena honom,
5 Mos. x 7 : 7•
15. och till Israels barn skall du
tala och säga: Hvar och en som hädar sin Gud skall bära sin synd.
r6. Och den som smädar Herrens
namn skall dödas. Hela menigheten
skall stena honom. Såviil främling
som inföding, som smädar Herrens
namn, skall dödas.
17. Och hvar och en som slår il~äl
en människa skall dödas. • Mos. ot: 12 •
18. Och den som slår ihjäl ett huseljur skall ersätta det, lif för lif.
19. Och hvar och en som tillfogar
sin nästa ett lyte, honom skall man
göra såsom han har gjort,

2. Bj u d Israels barn att de bära till
dig ren olja, pressad af oliv er, till
lyshållningen, till att därmed ständigt
unelerhålla lamporna!
• Mos. o 7: oo.
3· Utanför förlåten, framför arken
i församlingshydclan, skallAron ständigt sköta dem från aftonen till morgonen inför Herrens ansikte. Detta
skall vara en evärdlig stadga för edra
efterkommande.
• Mos .• 7: ••·
4· På den gyllene ljusstaken skall
han ständi gt sköta lamporna inför
Herren s ansikte.
2 :\fos. ::n: 24 .
5 Mos. 19: 21.
5· Och du skall taga siktaclt hvete20. benbrott för benbrott, öga för
mjöl och bak a däraf tolf kakor. Hvmje
öga, tand för tand. Samma lyte h an
kaka sk all hälla två tiondedels efa.
har gifvit en annan skall gifvas åt
2 1\fos . 25: 30. ~latt. 12: 4·
6. Och du skall upplägga dem i två honom själf.
Matt. 5 : 3 s.
rader, med sex i hvarje rad, på det
2 L Och elen som slår ihjäl ett husgylleue bordet inför H errens ansikte. eljur skall betala det, men den som
7· Och på hvarje rad skall du lägga slår ihjiil en människa skall clörla~.
ren rök else, att den på bröden skall
22. En och samma lag skall vara
vara ett minnesoffer, ett eldsoffer åt för eder, för främlingen som för infödingen, ty jag är Herren, eder Gud.
Herren.
2 :Mos. 12: 49·
8. P å hvarje sabbatsdag skall man
23. Och Mose sade detta till Israels
ständ igt upplägga dem inför Herrens
barn;
och
de
utförde hädaren utanför
ansikte: af Israels barn ett evigt förlägret och stenade honom; och Israels
bund.
9· Och de skola tillhöra Aron och barn gjorde såsom Herren hade buclit
hans söner, att dessa må äta dem på Mos e.
llcligt rum; ty de räknas bland det
25 Kapitlet.
allraheligaste och äro för honom en
Om sab6ats&r oc!t jubd&r.
evärdlig rättighet af Herrens eldsoffer.
2 ~los. 29: 32. 3 1\los. 8: 31. I Sam. 2 x: 6.
ch Herren talade till 1\fose p å Sinais berg och sade:
10. Och en man, som var en Israelitisk kvinnas son men tillika son af
2 . Tala till Israels barn och säg till
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16. Efter årens stöne antal skall du
dem: När I kommen in i det land,
som j ag vill gifva eder, skall j ordeu för honom höja priset, och efter årens
mindre antal skall du för honom sänka
hålla sabbat, en sabbat åt Henen.
2 1\Ios. 23: 10, II.
priset, ty ett visst antal grödor är det
3· I sex år skall du så din mark han säljer till dig.
och i sex år skära din vingård och
17. Och I skolen icke preja den ene
insamla dess afkastning,
den andre, och du skall frukta din
4· men på det sjunde året skalljorden Gud, ty jag är Herreu, eder Gud..
hafva sitt sabbats- och h viloår, ett Her18. Och I skoh:n göra efter mma
rens sabbatsår; din mark skall du icke stadgar och hålla mina rälter och göra
så och din vingård skall du icke skära. dem, att I mågen bo trygge i laudet,
5· Och det som har uppvuxit fråu
19. och att landet må gifva eder sin
spillsäden efter din skörd skall du icke frukt och I mån hafva nog till att äta
skörda; och de drufvor, som hafva vuxit och bo trygge däruti.
på den vinstock Ju icke skurit, ska11
20. Och om I sägen: H vad skola vi
du icke bärga. Det ska11 vara ett sab- äta på det sjunde året, då vi icke få
batsår för jorden.
så och icke få iusamla vår gröda?
6. Och det som jorden afkastar un2 x. så vill jag bjuda eder min välder sabbatsåret skall vara till föda åt signelse under det sjette året, så att
dig och åt din 1jänare och åt din 1jäna- det skall gifva eder sin afkastniug för
rinna och åt din daglönare och åt din tre år.
husman, hvilka bo hos dig.
22. Och när I sån på det åttonde
7. Och all jordens afkastning må året, skolen I hafva att äta af den
1jäna till föda åt din boskap och åt gamla grödan ända till det nionde året;
de vilda djuren i ditt land.
till dess att dess gröda har ingått, sko8. Och du skall räkna sju årsveckor len I hafva gammalt att äta.
eller sju gånger sju år, så att tiden för
23. Och jord skall icke säljas, så att
de sju årsveckorna blifver fyratiouio år. den för all tid afträdes, ty landet är
9· Och du skall låta blåsa i larm- mitt, och I ären främlingar och gäster
basunen på tionde dagen i sjunde må- hos mig.
naden; på försoningsdagen skolen I
24. Ocl1 i hela det land I besitten
blåsa i basun öfver hela edert land.
skolen I tillåta lösning af jorden.
3 ~los. 23: 27.
25. När din broder råkar i armod
ro. Och I skolen helga det femtionde
och säljer något af sina ägor, så kall
året och utlysa frihet i Jandet för alla
hans närmaste skyldeman gå och lösa
dem som bo där; det skall vara ett
jubelår för eder, då h var och en af eder det hans broder har försålt. Rut 4 : '·
26. Och om någon icke hafver någon
får återgå till sina ägor och hvar och lösare, men han sjiilf får råd att eren af eder får återgå till sin släkt
lägga fulla lösesumman,
r r. Det femtionde året skall vara
27. så skall han afrälma de år som
eder ett jubelår. I skolen icke så, och
hafva fölflutit sedan han sålde och
I skolen icl{e skörda h vad då af spillåterställa lösen för de återstående åren
säd har uppvuxit, och I skolen icke
bärga de vinstockar I icke hafven skurit. åt den man, till hvilken han sålde, och
så gå tillbaka till sin egendom.
12. Ty ett jubelår är det, ett heligt
28. Men om han icke har råd att
år skall det vara för eder. Från marken
återställa hela lösesumman, så skall det
skolen I äta dess afkaslning.
som han har "sålt fö1·blifva i köparens
r3. På sådant jubelår må enhvar
hand intill jubelåret. Men på jub låtergå till sina ägor.
året skall det frånträdas och återgå i
14. Och när I säljen en egendom åt
eder nästa eller köpen en sådan af eder hans ägo.
nästa, skolen I icke preja den ene den
andre.
, Tess. 4: 6.
15. Efter antalet år från jubelåret
skall du köpa af din niista, och efter
antalet årsgrödor ska11 han sälja åt dig.

29. Hvar och en som säljer ett boningshus i en stad, som är kringbyggd
med mur, han hafve ett helt års f1~st
till att lösa det! Ett år skall lösningsrätt därtill stå öppen.
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30. Och om det icke löses innan hela

året blifvit fullt, så skall sådant hus i
stad, som är kringbyggd med mur,
tillfalla köparen och hans efterkommande utan afträdesskyldighet. På
jubelåret skall det icke frånträdas.
31. Men hus i sådana byar, som icke
hafva mur omkring sig, skola räknas
\ika med gård på landet; detskallkunna
lösas och på jubelår frånträdas.
32. Och hvad Levitemas städer angår, skola Leviterna hafva beständig
lösningsrätt till de hus, som ligga inom
deras städers områden.
33· Och om någon har köpt ett hus
af en Levit i den stad, där denne hafver sin besittning, så skall det sålda
huset frånträdas på jubelåret, ty husen
i Leviternas städer äro deras besittning
ibland Israels barn.
34· Men utmarken kring deras städer
får icke säljas, ty den är deras evärdliga besittning.
• Mos. 35 : 2.
35· Och om din broder råkar i armod
och kommer på obestånd, så skall du
taga honom till dig såsom en främling eller husman, att han må lefva
hos dig.
36. Du skall icke af honom taga
ränta eller öfverbetalning, utan du skall
frukta din Gud, så att din broder må
lefva hos dig. 2 1\Ios. 20: 25. s l\fos. 23: '9·
Ords. 28: 8.

Hes. 18: 8.

22: 12.

37· Du skall icke lämna honom dina
penningar på ränta, och du skall icke
gifva honom din mat mot öfverbetalnlng.

38. Jag är Herren, eder Gud, som
liar fört eder utur Egyptens land, att
jag skulle gifva eder landet Kanaan
och vara eder Gud.

39· Och om din broder råkar i amwd
hos dig och säljer sig åt dig, skall du
icke låta honom göra en triils arbete,
2 Mos. 2t: 2. slllos.

'5' 12. J er. 34' I4·

40. utan han skall vara hos dig så-

som en daglönare och en husman och
tjäna dig intill jubelåret.
41. Då skall han gå fri ut ifrån dig,
ocl! hans barn med )lonom, och han
skall återgå till sin släkt och till sina
fäders ägor,
42. ty de äro mina tjänare, hvilka
jag har fört utur Egyptens land; de
skola icke säljas såsom en träl säljes.

KAP. 25:
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43· Och du skall icke med hårdhet
råda öfver dem, utan frukta din Gud.
Ef. 6: 9·

44·
skola
köpa
rundt

Kol. 4:

1.

Men tjänare och tjänarinna, som
höra dig till, sådana skolen I
ibland de hedningar, som bo
omkring eder.
45· Och äfven mån I köpa sådana
ibland barnen till de husmän, som bo
hos eder, och bland barnen af deras
släkt, som bo hos eder, dem hvilka de
hafva föd t i edert land; och dessa
skola förblifva eder egendom.
46. Och dem mån I gifva såsom arf
åt edra barn efter eder till att äga och
besitta. Dem kunnen I hafva till beständiga tjänare; men ibland edra bröder, Israels barn, skall ingen med hårdhet råda öfver den andre.
47· Och om en främling eller en
husman hos dig kommer till välstånd
och din broder råkar i armod hos honom och säljer sig åt en främling, som
bor inhyses hos dig, eller åt någon,
som härstammar från en främlings släkt,
48. så skall han, sedan han är såld,
hafva rätt att blifva löst; och någon
af hans fränder må lösa honom ;
49· antingen hans farbroder eller farbroders son eller någon hans nära
skyldeman af hans släkt skalllösa honom; eller, om han l!afver tillgång
därtill, må han lösa sig själf.
so. Och han skall uppgöra räkning
meu den som har köpt honom, ifrån
det året då han sålde sig, intill jubelåret; och det pris, för hvilket han
såldes, skall jämkas efter antalet af
h ans tjänsteår; efter en daglönares aflöning skall hans tjänstetid beräknas.
5 r. Om ännu många år stå kvar, så
skall han såsom lösen för sig betala
i förhållande till de penningar, för
hvillca han sålde sig.
52. Och om blott få å:: återstå till
jubelåret, så skall han uppgöra räkningen därefter; i mån af sina tjänsteår
skall han betala lösen för sig.
53· Som en daglönare, lejd för år,
skall man behandla honom, man skall
icke med hårdhet råda öfver honom
inför dina ögon.
54· Och om han icke blifver löst på
något af de nänmda sätten, så skall
han på jubel:ll-et utgå fri, han och hans
barn m~d honom.

KAP. 25: 55.
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55· Ty Israels barn äro mina ljä- e d er, och j ag vill vara eder G ud, och
nare; mina tjänare äro de, h vilka jag I skolen vara mitt folk. 2 Kor. 6: x6.
13. Jag är Herren, eder Gud, som
har utiört utur Egyptens land. Jag är
har utfört eder utur Egyptens l and,
Herren, eder Gud.
där I voren trälar; och jag har sönderbrutit edert oks band och låtit
26 Kapitlet.
eder gå upprätt.
Ujpmatdng-- till gudsfruktan oclz. laglydnad.

J skolen
icke göra eder några afgudar
ej heller något beläte eller uppresa

14. Men om I i cke h ö r en mig och
icke gören alla dessa bud,

någon stod å t eder eller uppsätta
någon sten med bildskrift uti edert
land, för att vid dem tillbedja, ty jag
är Herren, eder Gud.
• Mos. 2o: 4 .
s Mos. s: S. x6: 22. Ps. Sx: xo. 97: 7·
2. Mina sabbater skolen I hålla,
och min helgedom skolen I ära. Jag
är Herren.
3 M os. xg: 30·
3· Om I vandren i mina stadgar
och hållen mina bud och gören dem,
s Mos. 2S : x.
4· så skall jag gifva eder regn i
sinom tid, och jorden skall gifva sin
a fkomst, och träden på marken skola
gifva sin frukt,
5· och tröskningstiden skall räcka
intill vinanden, och vinanden skall
räcka intill såningstiden, och I skolen hafva bröd nog till att äta och
bo t rygge i edert land.
6. Och jag skall gifva frid i landet,
och I skolen hvila, utan att n ågon
st örer eder; och jag skall göra slut
på de vilda djuren i edert land, o ch
intet svärd skall gå fram genom
edert land.
7· Och I skolen förfölja edra fiender, och de skola falla för eder genom svärd.
8. Och fem af eder skola förfölj a
h u ndra, och hundra af eder skola
förfölja tio tusen, och edra fiender
skola- falla för eder genom svärd.

15. uta n förak t en mina s tadgar,
och edra själar fö rkast a mina r ätter,
så att I icke g ören alla mina b u d
o ch bry ten mitt förbund, Mal . .: •·
16. så skall jag också göra eder
detta: Jag skall hemsöka eder med
fö rskräckelse, med tvinsot och med
feber, att edra ögon blifva skumm a
och eder lifskraft försinar; och fåfängt skolen I så eder säd, ty edra
fiender skola uppäta den.
17. Och jag skall vända mitt ansikte emot eder, och I skolen varda
slagne af edra fiender ; och de som
hata eder skola råda öfver eder, och
I skolen fly utan a tt någon förfölj er
eder.
3 Mos. x7: xo.

Jos. 23: to.

9· Och jag s all vända mig till
eder, och ja.,. skall föröka eder och
låta eder växa till, och jag skall upprätthålla mitt förbund med eder.
Hes. 37: 26.

ro. Och I skolen hafva att äta
gammal säd, som länge legat inne,
och I skolen skaffa den gamla undan
för den nya.
II. Och j ag skall uppslå min boning ibland eder, och min själ skall
icke förkasta eder.
J 2. Och jag skall vandra ibland

5 Mos. 28: IS.

J oh 36:

u.

Es. x:

Klag. 2: 17.

20.

Ords. oS:

t.

r8. Och om I, detta oaktadt, icke
hören mig, så skall jag sjufaldt värre
tukta eder för edra synders skull.
19. Och jag skall bryt a eder t fräcka
hög m od , och jag skall gör a eder
himmel såsom järn o ch ed er jord
såsom koppar.
20. Och eder kraft skall vara alldeles förspilld, och eder jonl skall
icke gifva sin gröda och träden på
marken skola icke gifva sin frukt.
21. Och om I ändock vand ren emot
mig och icke viljen höra mig, så skall
jag slå eder sjufaldt värre, såsom
edra synder förtjäna.
22. Och jag sk all skicka vilddjur
emot eder, som skola göra eder barnlösa och fördärfva eder b oskap o ch
minska edert antal, o ch edra vä g ar
skola blifva öde.
23. Och om I, det oaktaclt, icke
låten rätta eder af mig u t an vanclre1•
emot m ig,
24. så sk all äfven jag vandra emot
eder och slå eder sjufaldt för edra
synders skull 2 s~m. 22: 27. Ps. xS: 26.
25. och låta öfver eder komma
svärd, som skall hiimnas mitt för-
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hund; och I skolen församla eder i edra
städer, och jag skall sända pest ibland
eder och gifva eder i fiendehand.
26. Brödets staf skall jag sönderhryta för eder, så att tio kvinnor
skola baka edert bröd i samma ugn,
och edert bröd skall man utväga med
vikt, och när I äten, skolen I icke
blifvn mätte.
27. Och om I, det oaktadt, icke
hören mig, utan vandren emot mig,
28. så skall äfven jag i vrede vandra
emot eder och sjufaldt tukta eder för
edra synders skull.
29. Och I skolen äta köttet af edra
söner, och köttet af edra döttrar
skolen I äta.
s ~!os. 28: 53· 2 Kon. 6: 29. Klag. 4: to.
30. Och jag skall rifva ned edra
offerhöjder och göra slut på edra solstoder; och jag skall kasta edra lik
på edra afgudars lik, och min själ
skall förkasta eder.
2 Krön. 34 : 7 •
3r. Och jag skall ötlelägga edra
städer och förstöra edra helgedomar
och icke med välbehag mottaga lukten af edra offer.
Es. " , 3 .
32. Och jag skall ödelägga landet,
så att edra fiender, som bo däruti,
skola häpna däröfver.
2 Krön. 36: 19.

KAP. 27: :l.
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J er. 19: 8. 25: 9·

33· Och eder skall jag förskingra
bland hedningarne och draga ut
svärdet efter eder, och edert l and
skall blifva öde, och edra städer skola
ödeläggas.
Jer. 15: 7•
34· Då skall landet blifva godtgjordt för sina sabbatsår, så länge
det ligger öde och I ären i edra fienders land. Då skall landet hafva
sabbat och blifva godtgjorclt för sina
sabbatsår.
35· Så länge det ligger öde, skall
det hålla sin sabbat, hvilken det ej
fick hålla på edra sabbatsår, medan
I bodden däri.
36. Och åt de öfrigblifna af eder
skall jag gifva ett bäfvande hjärta
uti deras fienders land, så att ljudet
af ett skakadt löf skall förfölja dem,
och de skola fly, såsom flydde de för
svärd, och falla, utan att någon är
som förföljer dem.
Es. 3o: , 7 .
37· Och den ene skall stupa på den
andre, likasom för syärcl, utan att någon

är som förföljer dem, och I skoleu icke
töras resa eder upp för edra fiender.
38. Och I skolen förglis ibland lledningarne, och enra fienders land skall
förtära eder.
39· Och de som blifva öfrige ibland
CLler skola försmäkta för sina synder
uti fiendeland, ocll äfven för sina fäders
synder dätjämte skola de försmäkta.
40. Då skola de bekänna sina synder
och siua fäders synder, hvarmed de
hah·a förbrutit sig emot mig, och att
de hafva vandrat emot mig.
4!. Därföre skall jag ock vandra
emot dem ocll låta dem komma i sina
fienders land. Men om deras oomskuma hjärta ödmjul~ar sig och de då
erkänna sina synder,
42. så vill jag ihågkomma mitt förbund med Jakob och mitt förbund
med Isak, och äh·en mitt förbund med
Abraham vill jag ihågkomma, och jag
vill ihågkomma landet.
43· Och landet skall af dem varda
öfvergifvet, så att det skall blifva godtgjord t för sina sabbatsår, när det af dem
skall blifva öde lämnach och de erkänna
sin synd, alldenstund de hafva föraktat
mina rätter och förkastat mina stadgar.
44· Men detta oaktadt vill jag, ännu
medan de äro i sina fienders land, icke
förskjuta dem och icke förkasta dem,
så att jag alldeles gör slut på dem och
bryter mitt förbund med dem, ty jag
är Herren, deras Gud.
5 Mos. 4: 30, 31.

Rom. t t: 26, 27.

45· Och jag skall för dem ihågkomma
mitt förbund med deras förfäder, h vilka
jag har utfört utur Egyptens land, inför hedningarnes ögon, att jag skulle
vara deras Gud, jag Herren.
46. Dessa äro de stadgar och rätter
och lagar, hvilka Herren fastställde
emellan sig och Israels barn på Sinais
berg genom Mose.

27 Kapitlet.
Om löJteslöu1t.

talade till Mose och sade:
O ch Herren
Tala till Israels barn och säg
2.

till dem: Om någon har gjott ett heligt löfte, så skall du bestämma lösningspriset åt Herren för hvar person.
3· Om dn skall sätta lösningspris för
en man, så skall ditt lösningspris, ifrån
'j

:KAP. 21: 4.
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tjugu l1rs ålder till sextio år, vara femtio silfversiklar, efter helgedomssikeln.
4· Är det en kvinna, skall ditt lösningspris vara trettio siklar.
5· Och ifrån fem år till tjugu år
skall ditt lösningspris vara, för man
tjugu siklar, och för kvinna tio siklar.
6. Och ifrån en månad till fem års
ålder skall ditt lösningspris vara, för
man fem silfyersiklar, och för kvinna
tre silfversiklar.
7· Och ifrån sextio års ålder och
därutöfver skall ditt lösningspris vara,
för man femton siklar, och för kvinna
tio siklar.
8. Och om någon är för arm för
detta ditt lösningspris, så skall han
framställas inför prästen, och prästen
skall bestämma lösningspriset för honom. I förhållande till dens tillgångar,
som har gjort löftet, skull prästen bestämma lösningspriset
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sädet, så att hvalje utsådt horuermått
beräknas till femtio silfverSiklar.
17. Och om han har helgat sin åker
ända ifrån jubelåret, så skall ditt lösulligspris bestå.
18. Men har han helgat sin åker
efter jubelåret, så skall prästen beräkna
penningame åt honom efter de år, som
återstå llitill jubelåret, och afdrag göras
ifrån ditt lösnlligspris.
19. Och om den som har helgat
åkern villlösa honom, så skall han därtill lägga femtedelen af ditt lösningspris i siliver; då får han behålla den.
20. Och om han icke har löst åkern,
utan säljer den åt en annan, så får den
icke sedan lösas,
21. utan samma åker, när den frånträdes i jubelåret, skall vara helig åt
Henen, såsom en spillgliven mark, och
skall tillfalla prästen såsom hans egendom.
22. Och om någon helgar åt Herren
en åker, som han har köpt och som
icke tillhörer hans ägor,
23. så skall prästen åt honom beräkna lösningspriset till jubelåret; och
han skall på saunna dag erlägga det
af dig bestämda lösniugspriset, såsoru
helgadt åt Herren.
24. På jubelåret skall åkern atergå
till deu, af hvilkcu den blifvit köpt, och
till hvilkens jordegendom den hörer.
25. Och h vruje ditt lösulligspris skall
utgå efter helgedomssikehr, sikeln räkuad till 1jugu gera.

9· Och är det fråga om boskap, sådan som man kan offra åt Henen, så
skall allt sådan t, som man gifver åt
Herren, vara heligt.
10. Man skall icke utväxla eller utbyta det, ett bättre mot ett sämre eller
ett sämre mot ett bättre. Och om någon utbyter ett djur mot ett annat,
så skall både det förra och det som
är lämnadt i utbyte vara heligt.
r 1. Och är det något orent djur, sådant som man icke får offra åt Herren,
så skallman framföra djuret till prästen.
12. Och prästen skall bestämma löso Mos. 3o: '3· 4 f\Ios. 3: 47· Hes. 45: 12.
ulligspriset därför efter medelvärdet;
26. Blott det förstfödt är af boskap,
efter det lösningspris du såsom präst
hvilket såsom förstiödt hörer Herren
bestämmer skall det blifva.
13. Och om någon vill lösa djuret, till, skall ingen helga, det vare fäkreatur
s~all h~n lägga femtedelen till ditt lös- eller får, ty det är Henens.
!2 Mos. 13: 2.
4 ~los. 3: 13. Luk. 2: 23.
nmgspns.
27. Om det är ett orent djur, så
14. Och om någon vill helga sitt skall mau lösa det efter ditt lösningshus, så att det skall vara heligt åt pris och gifva en femtedel därutöfver.
Herren, så skall prästen bestämma lös- Och löses det icke, så skall det säljas
ulligspriset efter medelvärdet. Efter- efter det pris du bestämmer.
28. Blott det som är spillgifvet, som
som prästen bestämmer det, så skall
det blifva.
någon har spillgifvit åt Henen, af allt
15. Men om den som har helgat det det han äger, det vare människa eller
\;u lösa det, så skall han lägga därtill boskap eller jordegendom, får h varken
femtedelen af ditt lösningspris i silfver, säljas eller lösas; ty allt spillgirvet är
och så blifver det hans.
högheligt Herrauom.
Jos. 6: 18, xg.
r6. Och om någon helgar åt Herren
29. Ingen människa, som blifvit spillett stycke åker af sina ägor, så skall gifven, får f1iköpas, utan en sådan skall
nu bestämma lösningspl;set eflcr ut- dödas.
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30. Och all tionde i landet, af landets säd och af trädens frukt, till!Jörer
Herren och skall vara heligt H erranom.
3r. Och \'111 någon lösa något af
sin tionde, så skall han gifva en femtedel därntöfver.
32. Och all tionde af fäkreatur och
af får och af allt det som går under
käppen skall vara, hvart tionde djur,
!Jeligt Herranom.

KAP. J : 22.

33· Man skall icke fråga efter, om
det är bättre eller sämre, oc!J man får
icke utbyta det; och om någon utbyter det, så skall håde det förra och
det som är liimnadt i utbyte vara heligt och får icke }ösas.
34· Dessa äro de bud, som Herren
böd Mose till Israels barn på Sinais
berg.

