
Lesinger Yom kippur / soningsdagen formiddag 

 

Tredje mosebok 

Kapittel 16 

1 YHVH talte til Måshe etter at de to sønnene til Aharån var døde, de som kom fram for 

YHVHs ansikt, og døde. 2 YHVH sa til Måshe: «Si til din bror Aharån at han ikke når som helst 

kan komme inn i helligdommen innenfor forhenget, foran nådestolen som er oppå arken, så 

han ikke skal dø. For Jeg vil vise Meg i skyen over nådestolen. 

3 Slik skal Aharån komme inn i helligdommen: Han skal ha med en ung okse som syndoffer, 

og en vær som brennoffer. 4 Han skal ta på seg den hellige underkjortelen av lin og de korte 

benklærne av lin inntil kroppen. Han skal spenne om seg et belte av lin, og han skal iføre seg 

mitraen av lin. Dette er de hellige klærne. Derfor skal han bade kroppen sin i vann før han 

tar klærne på seg. 

5 Fra menigheten av Israels barn skal han få to geitebukker som syndoffer, og en vær som 

brennoffer. 6 Aharån skal komme fram med oksen som syndoffer for seg selv, og slik gjøre 

soning både for seg selv og for sitt hus. 7 Han skal ta de to geitebukkene og stille dem fram 

for YHVHs ansikt ved døren til Åpenbaringsteltet. 8 Så skal Aharån kaste lodd om de to 

geitebukkene, det ene loddet for YHVH, det andre loddet for syndebukken. 9 Aharån skal 

komme fram med bukken som YHVHs lodd falt på, og ofre den som et syndoffer. 10 Men 

den bukken loddet falt på for å være syndebukk, skal stilles levende fram for YHVHs ansikt. 

Det skal gjøres soning ved den, og så skal den sendes ut i ørkenen som syndebukk. 

11 Aharån skal komme fram med oksen som skal være til syndoffer for ham selv, og han skal 

gjøre soning for seg selv og sitt hus. Han skal da slakte oksen som er til syndoffer for seg 

selv. 12 Så skal han ta en ildpanne full av glødende kull fra alteret for YHVHs ansikt. Med 

hendene fulle av velduftende, finknust røkelse skal han føre det innenfor forhenget. 13 Han 

skal legge røkelsen på ilden for YHVHs ansikt, så skyen av røkelsen skjuler nådestolen som 

står oppå vitnesbyrdet, for at han ikke skal dø. 14 Han skal ta noe av blodet fra oksen og 

med fingeren skal han stenke det på østsiden av nådestolen. På forsiden av nådestolen skal 

han sju ganger stenke noe av blodet med fingeren. 

15 Så skal han slakte bukken til syndofferet for folket, føre blodet av den innenfor forhenget 

og gjøre med blodet av den på samme måte som han gjorde med blodet av oksen. Han skal 

stenke det på nådestolen og foran nådestolen. 16 Slik skal han gjøre soning for 

helligdommen, på grunn av Israels barns urenhet, og på grunn av deres overtredelser og 

alle deres synder. Og slik skal han gjøre for Åpenbaringsteltet som står hos dem, midt i 

deres urenhet. 17 Det skal ikke være noe menneske i Åpenbaringsteltet når han går inn i 

helligdommen for å gjøre soning og til han kommer ut igjen. På den måten skal han gjøre 

soning for seg selv, for sitt hus og for hele Israels forsamling. 18 Han skal gå ut til alteret som 

står for YHVHs ansikt, og gjøre soning for det. Han skal ta noe av blodet fra oksen og noe av 



blodet fra bukken og stryke det rundt på hornene på alteret. 19 Sju ganger skal han med 

fingeren stenke noe av blodet på det, rense det og hellige det fra Israels barns urenhet. 

20 Når han har fullført soningen for helligdommen, Åpenbaringsteltet og alteret, skal han 

komme fram med den levende bukken. 21 Aharån skal trykke begge hendene sine mot 

hodet til den levende bukken. Over den skal han bekjenne alle Israels barns misgjerninger 

og alle deres overtredelser og alle deres synder. Han skal legge dem på hodet til bukken, og 

så skal han sende den ut i ørkenen med en mann som står klar. 22 Alle misgjerningene deres 

skal bukken bære på seg selv til et avsondret land. Og han skal slippe bukken løs i ørkenen. 

23 Så skal Aharån komme inn i Åpenbaringsteltet. Han skal ta av seg linklærne som han tok 

på seg da han gikk inn i helligdommen, og han skal la dem bli igjen der. 24 Han skal bade 

kroppen sin i vann på et hellig sted, ta på seg klærne sine og komme ut og ofre sitt eget 

brennoffer og brennofferet for folket. Slik skal han gjøre soning for seg selv og for folket.     
25 Fettet fra syndofferet skal han la gå opp i røyk på alteret. 

26 Han som sendte bukken bort som syndebukk, skal vaske klærne sine og bade kroppen sin 

i vann. Etterpå kan han komme inn i leiren. 

27 Oksen til syndofferet og bukken til syndofferet – blodet av dem ble jo båret inn for å gjøre 

soning i helligdommen – skal føres utenfor leiren. Og de skal brenne huden av dem, kjøttet 

deres og tarminnholdet deres på ilden. 28 Så skal den som brente det opp, vaske klærne sine 

og bade kroppen sin i vann. Etterpå kan han komme inn i leiren. 

29 Dette skal være en evig lov for dere: I den sjuende måneden, på den tiende dagen i 

måneden, skal dere ydmyke deres sjeler. Da skal dere ikke gjøre noe som helst arbeid, 

verken den innfødte eller den fremmede som bor blant dere. 30 For på den dagen skal det 

gjøres soning for dere, så dere blir renset fra alle deres synder og dere kan være rene for 

YHVHs ansikt. 31 Det er en fullstendig sabbatshvile for dere, og dere skal ydmyke deres 

sjeler. Det er en evig lov. 

32 Presten som er salvet og innviet til å gjøre tjeneste som prest i sin fars sted, skal gjøre 

soning og ta på seg linklærne, de hellige klærne. 33 Så skal han gjøre soning for Det Aller 

Helligste og for Åpenbaringsteltet, og han skal gjøre soning for alteret, og for prestene og 

for hele folket i forsamlingen skal han gjøre soning. 34 Dette skal være en evig lov for dere, 

slik at det blir gjort soning for Israels barn, for alle deres synder, én gang i året.» Og han 

gjorde som YHVH hadde befalt Måshe. 

Fjerde Mosebok 

Kapittel 29 

7 På den tiende dagen i denne sjuende måneden skal dere holde en hellig samling. Da skal 

dere ydmyke dere i deres sjeler. Dere skal ikke gjøre noe arbeid. 8 Dere skal komme fram 

med et brennoffer til YHVH, til en velbehagelig duft: en ung okse, en vær og sju årsgamle 

lam. De skal være uten feil. 9 Grødeofrene som hører med, skal være av fint mel blandet 



med olje, tre tiendedeler av en efa for oksen, to tiendedeler for den ene væren 10 og en 

tiendedel for hvert av de sju lammene. 11 Dere skal også komme fram med en geitebukk 

som syndoffer, foruten syndofferet til soning, det vedvarende brennofferet med 

grødeofferet og drikkofrene som hører til.  

Jesaja / Yeshayaho 

Kapittel 57 

14 Han sier: «Bygg! Bygg! Gjør veien klar! Ta snublesteinen bort fra veien for Mitt folk.»       
15 For så sier Den Høye og Opphøyde, Han som troner for evig, Han som har navnet Hellig: I 

det høye og hellige bor Jeg, og hos den som har en sønderknust og ydmyk ånd, for å 

gjenopplive de ydmykes ånd, og for å gjøre de sønderknustes hjerte levende. 16 For Jeg 

anklager ikke for evig, Jeg er ikke alltid vred. Da ville ånden svikte framfor Mitt ansikt, ja, de 

livsånder Jeg har dannet. 17 På grunn av hans grådige misgjerning ble Jeg vred og slo ham. 

Jeg skjulte meg og var vred, men han gikk bare videre bort på sitt hjertes vei. 18 Jeg har sett 

hans veier, og Jeg vil lege ham. Jeg skal lede ham og igjen la ham og hans sørgende få trøst. 
19 «Jeg skaper leppenes frukt: Fred, fred til den som er langt borte og til den som er nær 

ved,» sier YHVH. «Jeg leger ham.» 

20 Men de ugudelige er som det opprørte havet når det ikke kan være stille, og bølgene 

rører opp gjørme og skitt. 21 Det er ingen fred for de ugudelige, sier min Elåhim (Gud). 

Jesaja / Yeshayaho 

Kapittel 58 

1 Rop av full hals, hold ikke igjen! Løft din røst som en basun! Forkynn Mitt folk deres 

overtredelse, og Yaakåvs hus deres synder! 

2 Likevel søker de Meg dag etter dag, de ønsker å få kjennskap til Mine veier, som om de var 

et folkeslag som har gjort rettferdighet og ikke forlatt sin Elåhims rette dommer. De spør 

Meg om rettferdige dommer. De vil gjerne være i Elåhims nærhet. 3 «Hvorfor har Du ikke 

sett at vi har fastet? Hvorfor legger Du ikke merke til at vi har plaget vår sjel?»  

Se, på den dagen dere faster, lever dere i egen vellyst, dere utnytter alle deres arbeidere.    
4 Sannelig, dere faster i strid og trette, mens dere slår med neven i ondskap. Dere kan ikke 

faste slik dere gjør i dag hvis dere vil at deres røst skal høres i Det høye. 

5 Er dette en faste Jeg har innsatt, en dag da et menneske plager sin sjel, det å bøye sitt 

hode som et sivaks, og å bre ut sekkestrie og aske. Kaller du dette en faste og en dag som er 

til velbehag for YHVH? 

6 Er ikke dette den fasten Jeg har innsatt: Å løse ugudelighetens bånd, å sette fri fra åkets 

tvang, å la den undertrykte slippe fri, så dere bryter hvert et åk? 7 Er det ikke dette å dele 

ditt brød med den som sulter, så du leder de omflakkende fattige til ditt hus. Når du ser den 

nakne, så lar du ham få klær. Du trekker deg ikke unna dem som er av ditt eget kjød. 



8 Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, din legedom skal snart springe ut, og din 

rettferdighet skal gå framfor ditt ansikt. YHVHs herlighet skal følge etter deg. 9 Da skal du 

påkalle, og YHVH skal svare. Du skal rope, og Han vil svare: «Her er Jeg.» Hvis du tar åket 

bort fra din midte, slutter å peke finger og å tale ondt, 10 hvis du åpner din sjel for den 

sultne og metter den ydmykede sjel, da skal ditt lys renne i mørket, og ditt mørke skal bli 

som høylys dag. 11 YHVH skal alltid lede deg. På tørre steder skal Han mette din sjel, og Han 

skal styrke dine bein. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell, der vannet aldri 

svikter. 12 De som kommer fra deg, skal bygge opp igjen de gamle, ødelagte stedene. Du 

skal reise opp igjen de grunnvollene som har tilhørt slekt etter slekt. Du skal kalles den som 

setter bruddet i stand, den som bygger veiene opp igjen så det blir mulig å bo der. 

13 Hvis du vender din fot bort fra sabbaten, så du ikke gjør etter ditt eget velbehag på Min 

hellige dag, men hvis du kaller sabbaten en stor glede, YHVHs hellige dag for ærefull, hvis 

du vil ære den, så du ikke følger dine egne veier, og ikke gjør det som er etter ditt eget 

velbehag, og ikke taler dine egne ord, 14 da skal du ha stor glede i YHVH. Jeg skal la deg ri på 

høydene i landet og mette deg med arven fra din far Yaakåv. YHVHs munn har talt. 

Jesaja / Yeshayaho 

Kapittel 52 

13 Se, Min Tjener skal gå fram i visdom. Han skal opphøyes, bli oppløftet og være meget høy. 
14 På samme måten som mange ble forferdet over deg – for Han var mishandlet så Han ikke 

var som en mann å se til, av skikkelse var Han ikke lik andre menneskebarn. 15 Slik skal Han 

bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for Ham. For det som ikke var fortalt 

dem, det får de se. Det de ikke hadde hørt, forstår de nå. 

Jesaja / Yeshayaho 

Kapittel 53 

1 Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble YHVHs arm åpenbart? 2 For Han skjøt 

opp som en spire for Hans ansikt, som et rotskudd ut av tørr jord. Han hadde ingen vakker 

skikkelse og ingen herlighet. Når vi så Ham, fikk vi ingen glede i synet av Ham. 3 Han var 

foraktet og forkastet av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte 

sitt ansikt for Ham. Han var foraktet, og vi regnet Ham for intet. 

4 Sannelig, det var våre sykdommer Han tok på seg, det var våre smerter Han bar, mens vi 

regnet Ham som rammet, slått av Elåhim og gjort elendig. 5 Men Han ble såret for våre 

overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet 

Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom. 6 Vi fór alle vill som får. Vi vendte oss hver til sin 

vei. Misgjerningen vi alle var skyld i, la YHVH på Ham. 

7 Han ble mishandlet og fornedret, likevel åpnet Han ikke sin munn. Lik et lam ble Han ledet 

bort for å slaktes. Slik en sau tier for den som klipper den, slik åpnet Han ikke sin munn.        
8 Ved trengsel og dom ble Han tatt bort. Men da Han ble revet bort fra de levendes land, 



hvem i Hans slektsledd var det som aktet på at Han ble rammet for Mitt folks overtredelses 

skyld? 9 Han ga Ham Hans grav blant ugudelige, men hos en rik var Han i sin død, for Han 

hadde ikke gjort noen voldsgjerning og det var ikke svik i Hans munn. 

10 Men det var etter YHVHs velbehag å knuse Ham. Han slo Ham med sykdom. Ved at Du 

gjorde Hans sjel til skyldoffer, skal Han få se slekten, og Han får mange dager. Det YHVH har 

velbehag i, har framgang i Hans hånd. 11 Fordi Hans sjel har hatt møye skal, Han se det og 

mettes. Ved at de kjenner Ham, skal Min rettferdige Tjener rettferdiggjøre mange, for Han 

har båret deres misgjerninger. 12 Derfor skal Jeg gi Ham de mange til del, og Han skal få de 

sterke som bytte, fordi Han utøste sin sjel like til døden, og Han ble regnet blant 

overtredere. Han bar manges synd, og gikk i forbønn for overtredere. 

Romerne 

Kapittel 3 

21 Men nå er Elåhims rettferdighet blitt åpenbart uten noen tårah (lov), den rettferdighet 

som er bevitnet av hatårah (loven) og profetene. 22 Det er Elåhims rettferdighet ved tro på 

Yeshua haMashitach, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, 23 for alle har 

syndet og mangler Elåhims ære. 24 Men de blir rettferdiggjort ufortjent av Hans nåde ved 

forløsningen, den som er i Yeshua haMashitach. 25 Ham stilte Elåhim fram som nådestol, 

ved troen, i Hans blod, for å vise sin rettferdighet, fordi Elåhim i sin tålmodighet hadde 

båret over med de synder som var gjort tidligere. 26 Slik ville Han vise sin rettferdighet i den 

tiden som er nå, så Han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på 

Mesteren Yeshua haMashitach. 

Hebreerne 

Kapittel 7 

1 For denne Melkisedek, konge i Salem, prest for Den Høyeste Elåhim, møtte Avraham da 

han kom tilbake etter å ha nedkjempet kongene, og han velsignet ham. 2 Til ham ga også 

Avraham tiende av alt.  

Navnet hans kan for det første forklares som «rettferdighetens konge», og dessuten også 

som «Salems konge», som betyr «fredens konge». 3 Han var uten far, uten mor og uten 

slektstavle. Hans dager hadde ingen begynnelse, og hans liv hadde ingen avslutning, men 

han er gjort lik Elåhims Sønn, som alltid er prest. 

4 Se nå hvor stor han er, han som selv patriarken Avraham ga tiende av det beste 

krigsbyttet. 5 Også de som er av Levis sønner og som får prestetjeneste, har et bud om å ta 

imot tiende fra folket etter loven, det vil si fra sine søsken, selv om de er kommet fra 

Avrahams lend. 6 Men han som ikke stammer fra dem, tok imot tiende fra Avraham og 

velsignet ham som hadde løftene. 7 Uten noen innvending må det innrømmes at den lavere 

blir velsignet av den høyere. 



8 Her er det dødelige mennesker som tar imot tiende, men der tar Han imot tiende, Ham 

det blir vitnet om at Han lever.  

9 Og, så å si, gjennom Avraham har også Levi, han som tar imot tiende, blitt ilagt tiende.      
10 For han var fremdeles i sin fars lend da Melkisedek møtte ham. 

11 Hvis det da var mulig å oppnå fullkommenhet ved det levittiske prestedømme – for ved 

dette fikk folket loven – hvilket behov var det så fremdeles for at en annen prest skulle stå 

fram etter Melkisedeks ordning og ikke bli kalt prest etter Aharåns ordning? 12 For når 

prestedømmet blir forandret, skjer det med nødvendighet også en forandring av loven.      
13 For Han som dette blir sagt om, tilhører en annen stamme. Fra den har ingen mann gjort 

tjeneste ved alteret. 14 For det er kjent at vår Mester er oppstått i Juda, og til denne 

stammen sa ikke Måshe noe om et prestedømme. 

15 Og det blir enda mer overveldende tydelig hvis det oppstår En annen Prest i likhet med 

Melkisedek, 16 og det er En som ikke er kommet etter noen lov om kjødelig avstamning, 

men etter kraften av et uforgjengelig liv. 17 For Han vitner: «Du er prest til evig tid etter 

Melkisedeks ordning.» 18 For på den ene siden skjer det en opphevelse av det tidligere 

budet på grunn av dets skrøpelighet og ubrukelighet. 19 For loven førte ikke noen ting til 

fullkommenhet. Men et bedre håp føres inn, og ved dette kan vi komme nær Elåhim. 

20 Og ettersom Han ikke ble gjort til prest uten ed – 21 for de andre er blitt prester uten ed, 

men Han er blitt det med ed ved Ham som sier til Ham: «Herren YHVH har sverget og vil 

ikke lyve: Du er Prest til evig tid etter Melkisedeks ordning.» 

22 Ifølge dette er Yeshua blitt borgsmann for en bedre pakt. 

23 Av de andre var det også mange prester siden de ved døden ble hindret i å fortsette.       
24 Men fordi Han forblir til evig tid, har Han et uforgjengelig prestedømme. 25 Derfor har 

Han også makt til fullkomment å frelse dem som kommer til Elåhim ved Ham, ettersom Han 

alltid lever for å gå i forbønn for dem. 

26 For en slik Øversteprest var vel skikket for oss, En som er hellig, uskyldig, ubesmittet, skilt 

fra syndere og som er blitt opphøyet over himlene. 27 Han trenger ikke å bære fram offer 

daglig, slik som de andre øversteprestene, først for sine egne synder og så for folkets. For 

dette gjorde Han én gang for alle, da Han ofret seg selv. 28 For hatårah (loven) innsetter 

mennesker med skrøpelighet til øversteprester. Men edens ord, det som kom etter hatårah 

(loven), innsetter Sønnen, Han som er blitt fullendt til evig tid. 

Hebreerne 

Kapittel 8 

1 Dette er hovedsaken i det vi sier her: Vi har en slik Øversteprest som satte seg ved høyre 

side av Majestetens trone i Himlene, 2 en Prest i helligdommen og i det sanne Tabernaklet 

som Elåhim har reist, og ikke et menneske. 



3 For enhver øversteprest innsettes til å bære fram både gaver og offer. Derfor er det 

nødvendig at Denne Ene også har noe å bære fram. 4 For hvis Han hadde vært her på 

jorden, ville Han ikke vært prest. For her er det andre prester som bærer fram gaver etter 

hatårah (loven). 5 De tjener etter avbildet og skyggen av de himmelske ting, slik Måshe fikk 

guddommelig befaling om da han skulle til å oppføre tabernaklet. For Han sa: «Se til at du 

lager alle ting etter det forbildet som ble vist deg på fjellet.» 

6 Men nå har Yeshua haMashiyach fått en mye høyere prestetjeneste, ettersom Han også er 

Mellommann for en bedre pakt, en som ble grunnlagt på bedre løfter. 7 For om den første 

pakten hadde vært feilfri, da ville det ikke blitt søkt rom for en annen i stedet. 8 For Han 

klandrer dem når Han sier til dem: «Se, de dager kommer, sier Herren YHVH, da Jeg vil 

opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus – 9 ikke som den pakten som Jeg 

opprettet med deres fedre på den dag da Jeg tok dem ved hånden for å lede dem ut av 

landet Egypt. For de ble ikke værende i Min pakt, og Jeg brydde Meg ikke om dem, sier 

Herren YHVH. 

10 For dette er pakten Jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren YHVH. Jeg 

vil legge Mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerter. Og Jeg vil være deres 

Elåhim, og de skal være Mitt folk. 

11 Ingen av dem skal lenger lære sin neste, og heller ikke sin bror, og si: Kjenn Herren YHVH! 

For alle skal kjenne Meg, fra den minste til den største av dem. 12 For Jeg vil være nådig 

overfor deres urett, og deres synder og deres lovbrudd skal Jeg aldri minnes mer.» 13 Idet 

Han sier «en ny pakt,» har Han gjort den første foreldet. Det som er i ferd med å bli foreldet 

og gammelt, er nær ved å bli borte. 

 

 

 

 


