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15 Men de prestene av levittene, Sadoks sønner, som ivaretok tjenesten ved Min helligdom 

da Israels barn forvillet seg bort fra meg, de skal komme fram for Meg og gjøre tjeneste for 

Meg. De skal stå for Mitt ansikt for å komme fram med fettet og blodet til Meg, sier 

Adånay136 Yehåvi3069. 16 De skal komme inn i Min helligdom, og de skal komme fram til Mitt 

bord for å gjøre tjeneste for Meg. De skal ivareta tjenesten for Meg. 

17 Det skal skje: Hver gang de går inn gjennom portene til den indre forgården, skal de kle 

seg i linplagg. Det skal ikke være noe ull på dem når de gjør tjeneste innenfor portene til 

den indre forgården eller inne i huset. 18 De skal ha høye luer av lin på hodet og korte 

benklær av lin om livet. De skal ikke kle seg med noe som gjør at de svetter. 19 Når de går ut 

til den ytre forgården, til den ytre forgården, til folket, da skal de ta av de klærne de gjorde 

tjeneste i. De skal la dem ligge i de hellige rommene, og de skal ta på seg andre klær. De 

skal ikke hellige folket i sine hellige klær. 20 De skal heller ikke rake hodet eller la håret 

vokse fritt, men de skal klippe håret. 21 Ingen prest skal drikke vin når han går inn i den indre 

forgården. 22 De skal ikke ta en enke eller en fraskilt kvinne til kone, men bare jomfruer av 

slekten til Israels hus. En som er enke etter en prest, kan de ta til ekte. 

23 De skal lære Mitt folk å skille mellom det hellige og det vanhellige og lære dem å forstå 

forskjellen på det urene og det rene. 24 I en rettssak skal de stå og dømme, og de skal 

dømme i den etter Min rett. De skal holde Mine lover og Mine forskrifter for alle Mine 

fastsatte høytider, og de skal holde Mine sabbater hellig. 25 De skal ikke gjøre seg urene ved 

å komme nær et dødt menneske. Bare for far eller mor, for en sønn eller datter, for en bror 

eller for en ugift søster kan de gjøre seg urene. 26 Etter at han er blitt ren, skal de regne sju 

dager for ham. 27 På den dagen han går inn i den indre forgården til helligdommen for å 

gjøre tjeneste i helligdommen, skal han ofre sitt syndoffer, sier Adånay Yehåvi. 

28 Når det gjelder deres arv, skal det være slik: Jeg skal være deres arv. Dere skal ikke gi dem 

eiendom i Israel, for Jeg er deres eiendom. 29 De skal ete grødeofferet, syndofferet og 

skyldofferet. Alt som er innviet i Israel, skal være deres. 30 Det beste av all førstegrøden av 

alle slag, og hver gave av alle slag fra alle deres gaver, skal tilhøre prestene. Dere skal også 

gi presten det første melet dere maler, så det kan hvile velsignelse over ditt hus. 31 Noe som 

er selvdødt eller revet i hjel av villdyr, skal prestene ikke ete, verken av fugl eller dyr. 
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