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Kapittel 14 

1
1 Så talte YHVH til Moshe og sa: 2 «Dette skal være loven som gjelder på renselsesdagen for 

den som har en ondartet hudsykdom: Han skal føres fram for presten. 3 Presten skal gå 

utenfor leiren, og presten skal undersøke ham. Hvis hudsykdommen på den syke virkelig er 

legt, 4 da skal presten befale at det blir tatt to levende, rene fugler, sedertre, 

skarlagenfarget garn og isop for ham som skal renses. 5 Presten skal befale at den ene av 

fuglene blir slaktet over et leirkar med rennende vann. 6 Så skal han ta den levende fuglen, 

sedertreet, det skarlagenfargede garnet og isopen. Sammen med den levende fuglen skal 

han dyppe det i blodet fra fuglen som ble slaktet over rennende vann. 7 Sju ganger skal han 

stenke blodet på ham som skal renses fra hudsykdommen, og erklære ham for ren. Så skal 

han slippe den levende fuglen fri på åpen mark. 8 Han som skal renses, skal vaske klærne 

sine, rake av seg alt håret og bade seg i vann, så han blir ren. Etter det skal han komme inn i 

leiren, men han skal holde seg utenfor teltet sitt i sju dager. 9 På den sjuende dagen skal 

han rake av seg alt håret på hodet, skjegget og øyenbrynene sine, alt håret sitt skal han rake 

av seg. Han skal vaske klærne sine og bade kroppen sin i vann, og han skal være ren. 

10 På den åttende dagen skal han ta to værlam uten feil, ett årsgammelt hunnlam uten feil, 

som grødeoffer skal han ta tre tiendedeler av en efa fint mel blandet med olje, og han skal 

ta en log olje. 11 Så skal presten som foretar renselsen, stille mannen som skal renses og alt 

som hører med, fram for YHVHs ansikt ved døren til Åpenbaringsteltet. 12 Presten skal ta 

det ene værlammet og komme fram med det som skyldoffer. Sammen med den ene logen 

med olje skal han løfte alt som løfteoffer for YHVHs ansikt. 213 Så skal han slakte lammet på 

det stedet der han slakter syndofferet og brennofferet, på det hellige stedet. For på samme 

måten som det er med syndofferet, slik tilhører skyldofferet presten. Det er høyhellig. 14 

Presten skal ta noe av blodet fra skyldofferet, og presten skal stryke det på den høyre 

øreflippen til den som skal renses, på den høyre tommelfingeren hans og på den høyre 

stortåen hans. 15 Presten skal ta av den logen olje som hører til, og helle det i håndflaten på 

sin venstre hånd. 16 Så skal presten dyppe høyre pekefinger i oljen som er i den venstre 

hånden, og med fingeren skal han stenke av oljen sju ganger for YHVHs ansikt. 17 Av resten 

av oljen han har i hånden, skal presten stryke noe på den høyre øreflippen til den som skal 

renses, på den høyre tommelfingeren hans og på den høyre stortåen hans, oppå blodet fra 

skyldofferet. 18 Det som er til overs av oljen som presten har i hånden, skal han helle på 

hodet til ham som skal renses. Slik skal presten gjøre soning for ham for YHVHs ansikt. 19 

Deretter skal presten ofre syndofferet og gjøre soning for den som skal renses fra sin 

urenhet. Etterpå skal han slakte brennofferet. 20 Presten skal bære fram brennofferet og 

grødeofferet på alteret. Slik skal presten gjøre soning for ham, og han skal være ren. 
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21 Men dersom det er en fattig mann som ikke har råd til så mye, da skal han ta ett værlam 

til skyldoffer, til løfteoffer slik at det blir gjort soning for ham. Sammen med det skal han ta 

en tiendedel av en efa fint mel blandet med olje som grødeoffer, en log olje 22 og to 

turtelduer eller to unge duer, ettersom han har råd til. Den ene skal være et syndoffer og 

den andre et brennoffer. 23 Han skal komme til presten med alt dette på den åttende dagen 

av renselsen sin, til døren til Åpenbaringsteltet, for YHVHs ansikt. 24 Presten skal ta lammet 

til skyldofferet og logen olje som hører til, og presten skal løfte det som løfteoffer for 

YHVHs ansikt. 25 Så skal han slakte lammet til skyldofferet, og presten skal ta av blodet fra 

skyldofferet og stryke det på den høyre øreflippen til den som skal renses, på den høyre 

tommelfingeren hans og på den høyre stortåen hans. 26 Presten skal helle noe av oljen i 

håndflaten på sin venstre hånd. 27 Med høyre finger skal presten ta av oljen i sin venstre 

hånd og stenke den sju ganger framfor YHVHs ansikt. 28 Noe av oljen han har i hånden, skal 

presten stryke på den høyre øreflippen til ham som skal renses, på den høyre 

tommelfingeren hans og på den høyre stortåen hans, på samme sted som blodet av 

skyldofferet er. 29 Det som er til overs av oljen som presten har i hånden, skal han helle på 

hodet til ham som skal renses, så det blir gjort soning for ham for YHVHs ansikt. 30 Så skal 

han ofre den ene av turtelduene eller de unge duene, ettersom han har råd til. 31 Etter hva 

han har råd til, skal den ene være til syndoffer og den andre til brennoffer, sammen med 

grødeofferet. For ham som skal renses, skal presten gjøre soning for YHVHs ansikt. 32 Dette 

er loven for den som hadde et sår av en ondartet hudsykdom, men som ikke har råd til den 

vanlige renselsen.» 
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33 YHVH talte til Moshe og Aron og sa: 34 «Når dere kommer inn i Kanaans land, som Jeg gir 

dere til eiendom, og Jeg lar det komme en smitte av sopp på et hus i det landet som er 

deres eiendom, 35 da skal den som eier huset, gå og fortelle det til presten og si: «For meg 

ser det ut som at det er en smitte i huset.» 36 Da skal presten befale at de tømmer huset før 

presten selv går inn i det for å undersøke soppen, så ikke alt som er i huset, skal bli urent. 

Etterpå skal presten gå inn for å undersøke huset. 37 Han skal undersøke smitten. Hvis 

smitten på veggene i huset viser seg som grønnlige eller rødlige merker og de ser ut til å gå 

dypt inn i veggen, 38 skal presten gå ut av huset og stille seg ved døren til huset, og han skal 

stenge huset i sju dager. 39 På den sjuende dagen skal presten komme tilbake for å 

undersøke. Hvis smitten da har spredd seg utover på veggene i huset, 40 skal presten befale 

at de river ut de steinene der smitten finnes, og de skal kaste steinene utenfor byen på et 

urent sted. 41 Så skal han la huset skrapes overalt innvendig. Støvet de skraper av, skal de 

kaste utenfor byen på et urent sted. 42 Så skal de ta andre steiner og sette dem inn i stedet 

for steinene som ble kastet, og han skal ta ny mørtel og stryke over huset med den. 43 Hvis 

smitten kommer tilbake og bryter ut på huset igjen, etter at han har revet ut steinene, og 

etter at han har skrapt huset, og etter at det er strøket over, 44 da skal presten komme og 

undersøke. Hvis smitten virkelig har spredd seg i huset, da er det en ødeleggende sopp i 

huset. Det er urent. 45 Han skal rive ned huset, steinene, tømmeret og alt mørtelet som ble 

strøket på huset, og han skal bære alt utenfor byen, til et urent sted. 46 Den som går inn i 

huset så lenge det er avstengt, skal være uren til kvelden. 47 Den som legger seg i huset, skal 



vaske klærne sine, og den som spiser i huset, skal vaske klærne sine. 48 Men hvis presten 

kommer inn og undersøker det, og smitten virkelig ikke har spredd seg i huset etter at huset 

ble strøket over, da skal presten erklære huset for rent, for da er smitten legt. 

49 Til rensingen av huset skal han ta to fugler, sedertre, skarlagenfarget garn og isop. 50 Så 

skal han slakte den ene fuglen i et leirkar over rennende vann. 51 Han skal ta sedertreet, 

isopen, det skarlagenfargede garnet og den levende fuglen, og dyppe alt sammen i blodet 

fra den fuglen som ble slaktet, og i det rennende vannet. Så skal han stenke det på huset sju 

ganger. 52 Han skal rense huset med blodet fra fuglen og det rennende vannet og med den 

levende fuglen, sammen med sedertreet, isopen og det skarlagenfargede garnet. 53 Så skal 

han slippe den levende fuglen fri på åpen mark utenfor byen. Slik er det gjort soning for 

huset. Og det skal være rent. 
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54 Dette er loven om ethvert sår av hudsykdommer og skurv, 55 om mugg på klesplagg og 

sopp på hus, 56 om misfarging og skabb og om lyse flekker, 57 så en kan avgjøre når noe er 

urent og når noe er rent. Dette er loven om hudsykdommer, mugg og sopp.» 

Til toppen 

Kapittel 15 

1 YHVH talte til Moshe og Aron, og sa: 2 «Tal til Israels barn og si til dem: Når en mann har 

en utflod fra kroppen, da er utfloden hans uren. 3 Slik skal det være med urenheten hans 

når det gjelder utfloden, enten det flyter utflod fra kroppen hans, eller kroppen hans 

stopper utfloden, så er det urenhet fra ham. 4 Hvert leie der den med utflod ligger, er urent, 

og alle ting han sitter på, skal være urene. 5 Den som rører ved leiet hans, skal vaske klærne 

sine og bade seg i vann og være uren til kvelden. 6 Den som sitter på noe som den med 

utflod har sittet på, skal vaske klærne sine og bade seg i vann og være uren til kvelden. 7 

Den som rører ved kroppen til den med utflod, skal vaske klærne sine og bade seg i vann og 

være uren til kvelden. 8 Hvis den med utflod spytter på en som er ren, da skal han vaske 

klærne sine og bade seg i vann og være uren til kvelden. 9 Enhver sadel som den med utflod 

rir på, skal være uren. 10 Enhver som rører ved noe som var under ham, skal være uren til 

kvelden. Den som bærer noen av disse tingene, skal vaske klærne sine og bade seg i vann 

og være uren til kvelden. 11 Enhver som han med utflod rører ved, uten at han har skylt 

hendene sine i vann, han skal vaske klærne sine og bade seg i vann og være uren til 

kvelden.      12 Ethvert leirkar han med utflod rører, skal knuses, og ethvert kar av tre skal 

skylles i vann. 

13 Når den med utflod er renset for utfloden sin, skal han regne sju dager for renselsen. Han 

skal vaske klærne sine og bade kroppen sin i rennende vann. Så skal han være ren. 14 På den 

åttende dagen skal han ta to turtelduer eller to unge duer. Han skal komme fram for YHVHs 

ansikt ved døren til Åpenbaringsteltet og gi dem til presten. 15 Så skal presten ofre dem, den 

ene som syndoffer og den andre som brennoffer. Slik skal presten gjøre soning for ham for 

YHVHs ansikt, på grunn av utfloden hans. 
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16 Hvis en mann får sædutløsning, skal han bade hele kroppen i vann og være uren til 

kvelden. 17 Ethvert plagg og alt av skinn som det kommer sæd på, skal vaskes med vann og 

være urent til kvelden. 18 Også når en mann ligger med en kvinne og mannen får 

sædutløsning, da skal de begge bade seg i vann og være urene til kvelden. 

19 Hvis en kvinne har utflod og utfloden fra kroppen hennes er blod, da forblir hun i urenhet 

i sju dager. Den som rører ved henne, skal være uren til kvelden. 20 Alt det hun ligger på i 

tiden hun er uren, skal være urent. Også alt det hun sitter på, skal være urent. 21 Enhver 

som rører ved leiet hennes, skal vaske klærne sine og bade seg i vann og være uren til 

kvelden. 22 Enhver som rører noe hun har sittet på, skal vaske klærne sine og bade seg i 

vann og være uren til kvelden. 23 Hvis det er noen som rører ved noe på leiet hennes eller 

ved noe hun sitter på, da skal han være uren til kvelden. 24 Hvis en mann skulle ligge med 

henne, slik at urenheten hennes kommer på ham, da skal han være uren i sju dager. Og 

hvert leie han ligger på, skal være urent. 

25 Hvis en kvinne har en utflod av blod i mange dager, utenom tiden for den vanlige 

urenheten hennes, eller om tiden går utover den vanlige tiden for urenheten hennes, da 

skal tallet på dager for den urene utfloden være det samme som for den vanlige urenheten 

hennes. Hun skal være uren. 26 Ethvert leie hun ligger på alle dagene hun har utflod, skal 

være for henne som leiet hennes under urenheten hennes. Uansett hva hun sitter på skal 

være urent, slik det er urent under urenheten hennes. 27 Enhver som rører ved noe av 

dette, skal være uren. Han skal vaske klærne sine og bade seg i vann og være uren til 

kvelden. 

28 Men når hun blir renset fra utfloden sin, da skal hun regne sju dager fram, og etter det 

skal hun være ren. 729 På den åttende dagen skal hun ta to turtelduer eller to unge duer, og 

føre dem fram for presten ved døren til Åpenbaringsteltet. 30 Så skal presten ofre den ene 

som syndoffer og den andre som brennoffer, og presten skal gjøre soning for henne for 

YHVHs ansikt, for den utfloden som gjorde henne uren. 

Maftir
31 Slik skal dere holde Israels barn atskilt fra sin urenhet, for at de ikke skal dø i sin 

urenhet når de gjør Mitt tabernakel urent, det som er midt iblant dem. 

32 Dette er loven for den som har utflod, og for den som har sædutløsning og blir uren ved 

det, 33 og for henne som er uvel på grunn av sin vanlige urenhet, og for en som har utflod, 

enten mann eller kvinne, og for en mann som ligger med henne som er uren.» 

Til toppen 

 


