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1
1 YHVH3068 talte til Måshe4872 etter at de to sønnene til Aharån175 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 
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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.     

2
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. 

Til toppen 

Kapittel 17 



1 YHVH talte til Måshe og sa: 2«Tal til Aharån, og til hans sønner og til alle Israels barn, og si 

til dem: Dette er hva YHVH har befalt og sagt: 3 Enhver av Israels hus som ofrer en okse eller 

et lam eller en geit i leiren, eller som ofrer den utenfor leiren, 4 og ikke fører den til døren til 

Åpenbaringsteltet for å komme fram med den som en offergave til YHVH foran YHVHs 

tabernakel, den mannen skal dette bli tilregnet som blodskyld. Han har utøst blod, og 

denne mannen skal utryddes fra sitt folk, 5 for at Israels barn skal føre fram slaktofrene sine, 

dem de ofrer på åpen mark, og føre dem fram til YHVH ved døren til Åpenbaringsteltet, til 

presten, og ofre dem som fredsoffer til YHVH. 6 Presten skal stenke blodet på YHVHs alter 

ved døren til Åpenbaringsteltet, og la fettet gå opp i røyk som en velbehagelig duft for 

YHVH. 7 Men de skal ikke lenger ofre ofrene sine til de demonbukkene som de har drevet 

hor med. Dette skal være en evig lov for dem, for hele etterslekten. 

3
8 Du skal også si til dem: Enhver av Israels hus eller av de fremmede som bor iblant dere, 

som ofrer et brennoffer eller slaktoffer, 9 og som ikke fører det fram til døren til 

Åpenbaringsteltet for å ofre det til YHVH, den mannen skal utryddes fra sitt folk. 10 Enhver 

av Israels hus eller av de fremmede som bor iblant dere, som eter noe blod, den sjel som 

eter blod, ham vil Jeg vende Mitt ansikt imot, og Jeg vil utrydde ham fra sitt folk. 11 For 

sjelen til kjøttet er i blodet, og Jeg har gitt det til dere på alteret, for å gjøre soning for deres 

sjeler. For det er blodet som gjør soning for sjelen. 12 Derfor sa Jeg til Israels barn: Ingen 

blant dere skal ete blod, heller ingen fremmed som bor iblant dere, skal ete blod. 

13 Enhver av Israels barn eller av de fremmede som bor iblant dere, som går på jakt og feller 

et vilt dyr eller en fugl for å ete den, han skal la blodet av den renne ut og dekke det med 

jord. 14 For sjelen til alt kjøtt er blodet; det er i sjelen. Derfor sa Jeg til Israels barn: Dere skal 

ikke ete blodet av noe kjøtt, for sjelen til alt kjøtt er blodet. Alle som eter det, skal utryddes. 

15 Ethvert menneske som eter et selvdødt dyr eller et ihjelrevet dyr, enten han er en innfødt 

eller en fremmed, han skal vaske klærne sine og bade seg i vann, og han skal være uren til 

kvelden. Så skal han være ren. 16 Men hvis han ikke vasker klærne sine eller bader kroppen, 

da skal han bære sin skyld.» 

Til toppen 

Kapittel 18 

1 Så talte YHVH til Måshe og sa: 2«Tal til Israels barn og si til dem: Jeg er YHVH deres 

Elåhim430. 3 De gjerningene som ble gjort i landet Egypt, der dere bodde, skal dere ikke gjøre 

etter. Og de gjerningene som blir gjort i Kanaans land, dit Jeg fører dere, skal dere ikke gjøre 

etter. Dere skal heller ikke følge skikkene deres. 4 Dere skal gjøre etter Mine dommer og 

holde Mine lover, så dere vandrer i dem. Jeg er YHVH deres Elåhim. 5 Derfor skal dere holde 

Mine lover og Mine dommer. Det menneske som gjør dem, skal leve ved dem. Jeg er YHVH. 

6 Ingen av dere må nærme seg noen han er i nær slekt med, så nakenheten blottes. Jeg er 

YHVH. 7 Verken din fars nakenhet eller din mors nakenhet skal du blotte. Hun er din mor. 

Du skal ikke blotte hennes nakenhet. 8 Nakenheten til din fars kone skal du ikke blotte. Det 
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er din fars nakenhet. 9 Nakenheten til din søster, din fars datter eller din mors datter, enten 

hun er født hjemme eller andre steder, deres nakenhet skal du ikke blotte. 10 Nakenheten til 

din sønnedatter eller din datterdatter, deres nakenhet skal du ikke blotte, for deres 

nakenhet er din egen. 11 Nakenheten til datteren til din fars kone, unnfanget av din far – 

hun er din søster – hennes nakenhet skal du ikke blotte. 12 Nakenheten til din fars søster 

skal du ikke blotte. Hun er en nær slektning av din far. 13 Nakenheten til din mors søster skal 

du ikke blotte, for hun er en nær slektning av din mor. 14 Nakenheten til din fars bror skal du 

ikke blotte. Hans kone skal du ikke nærme deg. Hun er din tante. 15 Nakenheten til din 

svigerdatter skal du ikke blotte – hun er din sønns kone – hennes nakenhet skal du ikke 

blotte. 16 Nakenheten til din brors kone skal du ikke blotte. Det er din brors nakenhet. 

17 Nakenheten til en kvinne og hennes datter skal du ikke blotte. Hennes sønnedatter eller 

hennes datterdatter skal du heller ikke ta for å blotte deres nakenhet. De er hennes nære 

slektninger. Det er skamløshet. 18 Du skal heller ikke ta en kvinne til ekte som er din kones 

søster, og slik skape strid. Du skal ikke blotte hennes nakenhet mens den andre er i live.      
19 Du skal heller ikke nærme deg en kvinne så du blotter hennes nakenhet når hun er i sin 

vanlige urenhet. 20 Du skal heller ikke ha kjønnslig omgang med din nestes kone, så du blir 

uren ved henne. 

21 Og du skal ikke overgi noen av dine barn til Molok. Du skal heller ikke vanhellige din 

Elåhims navn. Jeg er YHVH. 

4
22 Med en mann skal du ikke ligge slik som du ligger med en kvinne. Det er avskyelig. 

23 Du skal heller ikke ha kjønnslig omgang med noe dyr så du blir uren ved det. Heller ikke 

skal en kvinne stille seg foran et dyr for å ligge med det. Det er skamløshet. 

24 Gjør dere ikke urene ved noe av alt dette! For ved alt slikt gjør hedningefolkene seg 

urene, de som Jeg driver ut rett foran ansiktet deres. 25 For landet er urent. Derfor vil Jeg 

hjemsøke det for sin misgjerning, og landet spyr ut sine innbyggere. 26 Derfor skal dere 

holde Mine lover og Mine dommer, og dere skal ikke gjøre noen av alle disse avskyelige 

tingene, verken den innfødte eller den fremmede som bor iblant dere – 27 for alle disse 

avskyelige tingene har folket i landet gjort, de som er der like foran ansiktet deres, og på 

den måten er landet blitt urent – 28 så landet ikke skal spy også dere ut når dere gjør det 

urent, slik det spyr ut hedningefolkene som er der like foran ansiktet deres. 29 For hver den 

som gjør noen av alle disse avskyelige tingene, de menneskene som gjør det, skal utryddes 

fra sitt folk. 30 Dere skal holde Mine forordninger, så dere ikke gjør etter noen av de 

avskyelige skikkene som blir holdt oppe like foran ansiktet deres, så dere gjør dere urene 

ved dem. Jeg er YHVH deres Elåhim.» 

Til toppen 

Parasha 30 Torah 

Tredje Mosebok /Leviticus / Vayikra 



Kapittel 19 

Kapittel 20 

Kapittel 19 

1 YHVH talte til Måshe og sa: 2 «Tal til hele menigheten av Israels barn og si til dem: Dere 

skal være hellige, for Jeg, YHVH deres Elåhim, er hellig. 

3 Enhver av dere skal ha ærefrykt for sin mor og sin far, og holde Mine sabbater. Jeg er 

YHVH deres Elåhim. 

4 Vend dere ikke til avguder, og lag dere heller ikke støpte guder! Jeg er YHVH deres Elåhim. 

5 Hvis dere ofrer fredsoffer til YHVH, skal dere ofre det slik at dere finner velbehag. 6 Samme 

dag som dere ofrer det, eller dagen etter, skal det etes. Hvis noe blir igjen til den tredje 

dagen, skal det brennes opp med ild. 7 Hvis det skulle skje at det etes på den tredje dagen, 

da er det urent. Da finner det ikke velbehag. 8 Derfor skal den som eter det, bære skyld, for 

han har vanhelliget YHVHs hellige offer. Dette menneske skal utryddes fra sitt folk. 

9 Når dere høster inn grøden i landet deres, skal du ikke høste helt ut til kanten av åkeren 

din. Du skal heller ikke samle inn det som er blitt stående igjen etter innhøstingen. 10 Du 

skal ikke holde etterhøst i vingården din, og du skal ikke samle inn nedfallsfrukten av 

druene i vingården din. Du skal la dem bli igjen til den fattige og den fremmede. Jeg er 

YHVH din Elåhim. 

11 Dere skal ikke stjele, og dere skal ikke lyve. Dere skal heller ikke fare med svik mot 

hverandre. 12 Og dere skal ikke sverge falskt ved Mitt navn, og dere skal ikke vanhellige din 

Elåhims navn. Jeg er YHVH. 13 Du skal ikke ta noe fra din neste ved utpressing eller rane 

ham. Du skal ikke holde lønnen igjen til neste morgen for en leid dagarbeider. 

14 Du skal ikke forbanne den døve, og du skal ikke legge en snublestein i veien for den 

blinde, men du skal frykte din Elåhim. Jeg er YHVH. 

5
15 Dere skal ikke begå urett i dommen. Du skal ikke favorisere den fattige, og du skal ikke 

vise den mektige ære. I rettferdighet skal du dømme din neste. 

16 Du skal ikke fare omkring med slarv blant ditt folk. Du skal ikke være blodtørstig overfor 

din neste. Jeg er YHVH. 

17 Du skal ikke hate din bror i ditt hjerte. Du skal sannelig refse din neste og ikke ta del i 

hans synd. 18 Du skal ikke ta hevn, og du skal ikke bære nag til ditt folks barn. Men du skal 

elske din neste som deg selv. Jeg er YHVH. 

19 Dere skal holde Mine lover. Du skal ikke la noe dyr på marken din pare seg med et dyr av 

et annet slag. Du skal ikke så to slag såkorn i åkeren din. Du skal heller ikke ha på deg klær 

som er en blanding av to slags garn. 

20 Den som ligger med en kvinne og har kjønnslig omgang med henne, og hun er en 

tjenestepike som er festet til en annen mann, men i det hele tatt ikke er blitt frikjøpt eller 



gitt fri, da skal det være straff for det. Men de skal ikke dø, for hun var ennå ikke frigitt.       
21 Han skal føre sitt skyldoffer fram til YHVH, til døren til Åpenbaringsteltet, en vær som 

skyldoffer. 22 Med væren skal presten gjøre soning for ham. Den skal være et skyldoffer for 

YHVHs ansikt for den synd han har gjort. Og den synd han har gjort, skal bli tilgitt ham. 

23 Når dere kommer inn i landet og har plantet alle slags frukttrær for å ha til mat, da skal 

dere regne frukten deres som uomskåret. I tre år skal den være som uomskåret for dere. 

Den skal ikke etes. 24 Men i det fjerde året skal all frukten på det være en hellig lovprisning 

til YHVH. 25 I det femte året kan dere ete av avlingen fra det. Slik skal det gi dere enda større 

avling. Jeg er YHVH deres Elåhim. 

26 Dere skal ikke ete noe med blodet i, og dere skal ikke søke overnaturlige varsler eller 

drive med spådomskunst. 27 Dere skal ikke runde av håret på sidene på hodet, og du skal 

ikke skamklippe kanten på skjegget ditt. 28 Dere skal ikke skjære merker på kroppen i sorg 

over en avdød, og dere skal ikke prege inn tegn på dere. Jeg er YHVH. 

29 Du skal ikke skjende din datter ved å la henne bli en prostituert, for at ikke landet skal 

utleveres til hor og bli fullt av skamløshet. 

30 Dere skal holde Mine sabbater og ha ærefrykt for Min helligdom. Jeg er YHVH. 

31 Vend dere ikke til åndemanere og dem som driver med spiritisme. Søk dem ikke, så dere 

ikke blir urene ved dem. Jeg er YHVH deres Elåhim. 

32 Du skal reise deg for de grå hår og vise en gammel mann ære. Frykt din Elåhim! Jeg er 

YHVH. 

6
33 Hvis en fremmed bor sammen med dere i landet, da skal dere ikke undertrykke ham.       

34 Den fremmede som bor blant dere, skal regnes som en innfødt, og du skal elske ham som 

deg selv. For dere var selv fremmede i landet Egypt. Jeg er YHVH deres Elåhim. 

35 Dere skal ikke gjøre noen urett i dommen, i lengdemål, vekt eller hulmål. 36 Dere skal ha 

rette vekter, rette vektlodd, rett efa og rett hin. Jeg er YHVH deres Elåhim, som førte dere 

ut av landet Egypt. 37 Derfor skal dere holde alle Mine lover og alle Mine dommer, og gjøre 

etter dem. Jeg er YHVH.» 

Til toppen 

Kapittel 20 

1 Så talte YHVH til Måshe og sa: 2 «Du skal si til Israels barn: Hver den av Israels barn eller av 

de fremmede som bor i Israel, som gir noen av sine barn til Molok, skal sannelig dø. Folket i 

landet skal steine ham. 3 Jeg vil vende Mitt ansikt mot den mannen, og Jeg vil utrydde ham 

fra hans folk. For han har gitt av sine barn til Molok for å gjøre Min helligdom uren og 

vanhellige Mitt hellige navn. 4 Hvis folket i landet på noen måte lukker øynene for den 

mannen som gir av sine barn til Molok, så de ikke dreper ham, 5 da skal Jeg vende Mitt 

ansikt både mot mannen og mot hans slekt. Jeg vil utrydde ham fra hans folk, både ham og 

alle som drev hor sammen med ham ved å drive hor med Molok. 



6 Den som vender seg til åndemanere og dem som driver med spiritisme, for å drive hor 

med dem, mot ham vil Jeg vende Mitt ansikt og utrydde ham fra hans folk. 7 Hellige dere og 

vær hellige, for Jeg er YHVH deres Elåhim. 78 Dere skal holde Mine lover og gjøre etter dem. 

Jeg er YHVH, som helliger dere. 

9 For hver den som forbanner sin far eller sin mor, skal sannelig dø. Han har forbannet sin 

far eller sin mor. Hans blod skal komme over ham. 

10 Den som begår ekteskapsbrudd med en annen manns kone, den som begår 

ekteskapsbrudd med sin nestes kone, skal sannelig dø, ekteskapsbryteren sammen med 

ekteskapsbrytersken. 11 Den som ligger med sin fars kone, har blottet sin fars nakenhet. 

Sannelig, de skal begge dø. Deres blod skal komme over dem. 12 Hvis en mann ligger med 

sin svigerdatter, da skal begge sannelig dø. De har gjort en skammelig gjerning. Deres blod 

skal komme over dem. 13 Hvis en mann ligger med en mann slik som han ligger med en 

kvinne, har de begge gjort noe avskyelig. De skal sannelig dø. Deres blod skal komme over 

dem. 14 Hvis en mann tar både en datter og hennes mor til ekte, er det en skamløs gjerning. 

De skal brenne på ilden, både han og de, for at det ikke skal være skamløshet blant dere.    
15 Hvis en mann har kjønnslig omgang med et dyr, skal han sannelig dø, og dyret skal dere 

drepe. 16 Hvis en kvinne nærmer seg noe som helst dyr for å ligge med det, skal du drepe 

både kvinnen og dyret. De skal sannelig dø. Deres blod skal komme over dem. 17 Hvis en 

mann tar sin søster, sin fars datter eller sin mors datter til ekte, og ser hennes nakenhet, og 

hun ser hans nakenhet, er det en skam. De skal utryddes foran øynene på sitt folk. Han har 

blottet sin søsters nakenhet. Han skal bære sin skyld. 18 Hvis en mann ligger med en kvinne 

som er uvel under sin månedlige blødning, og han blotter hennes nakenhet, da har han 

også blottet hennes utflod. Og hun har blottet sin utflod av blod. De skal begge utryddes fra 

sitt folk. 19 Nakenheten til din mors søster eller din fars søster skal du ikke blotte, for da 

blotter han sine nærmeste slektninger. De skal bære sin skyld. 20 Hvis en mann ligger med 

sin onkels kone, har han blottet sin onkels nakenhet. De skal bære sin synd. De skal dø 

barnløse. 21 Hvis en mann tar sin brors kone til ekte, er det en uren gjerning. Han har blottet 

sin brors nakenhet. De skal være barnløse. 

22 Derfor skal dere holde alle Mine lover og alle Mine dommer og gjøre etter dem, for at 

landet ikke skal spy dere ut, det landet Jeg fører dere til for å bo i. 23 Dere skal ikke følge 

skikkene til det folkeslaget Jeg driver ut rett foran ansiktet deres. For de gjør alle disse 

tingene, og derfor vemmes Jeg ved dem. 24 Men Jeg har sagt til dere: Dere skal arve jorden 

deres, og Jeg vil gi dere det som arv, et land som flyter med melk og honning. Jeg er YHVH 

deres Elåhim, som har skilt dere ut fra folkeslagene. Maftir
25 Derfor skal dere skille mellom de 

rene og de urene dyrene, mellom de urene og de rene fuglene, og dere skal ikke gjøre dere 

selv avskyelige ved dyr eller fugler, eller ved noe som kryper på jorden, som Jeg har skilt ut 

som urene for dere. 26 Dere skal være hellige for Meg, for Jeg, YHVH, er hellig, og Jeg har 

skilt dere ut fra folkeslagene, for å være Mine. 

27 En mann eller en kvinne som er et medium for åndemaning eller som driver med 

spiritisme, skal sannelig dø. De skal steine dem. Deres blod skal komme over dem.» 



Til toppen 

 

 

 


