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Kapittel 16 

1
18 Du skal innsette dommere og oppsynsmenn i alle portene dine som YHVH din Gud gir 

deg, for hver av stammene dine. De skal dømme folket med rettferdig dom. 19 Du skal ikke 

forvrenge retten. Du skal ikke være partisk og ikke ta imot bestikkelse. For bestikkelse 

forblinder de vises øyne og forvrenger de rettferdiges ord. 20 Rettferdighet, ja, bare 

rettferdighet skal du jage etter, for at du kan få leve og ta i eie det landet som YHVH din 

Gud gir deg. 

21 Du skal ikke plante deg noe tre som en Asjerapæl, ved siden av alteret for YHVH din Gud, 

det du bygger deg. 22 Du skal ikke reise noen steinstøtte som YHVH din Gud hater. 

Til toppen 

Kapittel 17 

1 Du skal ikke ofre til YHVH din Gud noen okse eller sau som har noen feil eller noen 

skavank, for det er en styggedom for YHVH din Gud. 

2 Hvis det midt iblant deg, innenfor noen av portene dine som YHVH din Gud gir deg, finnes 

en mann eller en kvinne som gjør det som er ondt i YHVH din Guds øyne, så han bryter Hans 

pakt 3 og går bort og tjener andre guder og tilber dem, eller solen eller månen eller noe 

annet i hele himmelens hær, som jeg ikke har befalt, 4 og dette blir fortalt deg, og du hører 

om det, da skal du undersøke det nøye. Og se, hvis det blir bekreftet at det er sant at en slik 

styggedom er begått i Israel, 5 da skal du føre den mannen eller kvinnen som har gjort 

denne onde gjerningen, ut til portene dine. Den mannen eller kvinnen skal du steine til de 

dør. 6 På to eller tre vitners ord skal den dø som er skyldig til døden. Men han skal ikke dø 

bare på et ord fra ett vitne. 7 Vitnenes hånd skal være den første som løftes mot ham for å 

drepe ham, og så hele folkets hånd. Slik skal du rense det onde bort fra din midte. 

8 Hvis det er en sak som er for vanskelig for deg å dømme i, enten det gjelder fordeling av 

blodskyld, et tvistemål, legemsbeskadigelse eller et annet stridsspørsmål innenfor portene 

dine, da skal du bryte opp og gå til det stedet YHVH din Gud utvelger. 9 Du skal dra til 

prestene, levittene, og til den som er dommer på den tiden, og søke svar. De skal da 

kunngjøre deg rettskjennelsen. 10 Du skal gjøre etter kjennelsen som de kunngjør deg på det 

stedet YHVH utvelger. Du skal ta deg i vare så du gjør alt slik de rettleder deg. 11 Etter lovens 



ordlyd, som de rettleder deg i, etter den dommen som de uttaler for deg, skal du gjøre. Du 

skal ikke vike av verken til høyre eller til venstre fra den kjennelsen de kunngjør deg. 12 Men 

den mann som handler egenrådig og ikke vil lyde presten som står og gjør tjeneste for 

YHVH din Gud, eller lyde dommeren, den mannen skal dø. Slik skal du rense det onde bort 

fra Israel. 13 Hele folket skal høre det og frykte, og ikke lenger handle egenrådig. 

2
14 Når du kommer inn i det landet YHVH din Gud gir deg, og du tar det i eie og bosetter deg 

i det, og du sier: «Jeg vil sette en konge over meg, slik som alle folkeslagene omkring meg», 
15 da skal du sannelig sette en konge over deg, en som YHVH din Gud utvelger. En blant dine 

brødre skal du sette som konge over deg. Du kan ikke sette over deg en mann som er 

utlending, en som ikke er din bror. 16 Men han skal ikke skaffe seg mange hester, og han 

skal ikke få folket til å vende tilbake til Egypt for å skaffe seg mange hester. For YHVH har 

sagt til dere: «Dere skal aldri mer dra tilbake den veien.» 17 Han skal heller ikke ta seg 

mange koner, så ikke hans hjerte vender seg bort. Og han skal heller ikke samle seg store 

mengder sølv eller gull. 

18 Når han sitter på tronen i sitt kongerike, skal det skje: Han skal få en avskrift av denne 

loven for seg selv. Den skal skrives i en bokrull, etter den boken som ligger for prestenes 

ansikt, levittene. 19 Den skal være hos ham, og han skal lese den alle sine levedager, for at 

han kan lære å frykte YHVH sin Gud og ta seg i vare så han holder alle ordene i denne loven 

og i disse forskriftene, 20 så han ikke skal opphøye seg i sitt hjerte over sine brødre, og så 

han ikke skal vike av fra budet, verken til høyre eller til venstre, og for at han kan få mange 

dager over sitt kongerike, han og hans sønner, midt i Israel. 

Til toppen 

Kapittel 18 

3
1 Prestene, levittene, hele Levis stamme, skal ikke ha noen del eller arv sammen med 

Israel. YHVHs matoffer, Hans del, skal de ete. 2 Noen arv skal han ikke ha midt iblant sine 

brødre. YHVH er hans arv, slik Han sa til ham. 

3 Dette skal være prestenes rett fra folket, fra dem som ofrer et slaktoffer, enten det er 

okse eller en sau: De skal gi presten bogen, kjevene og magesekken. 4 Førstegrøden av ditt 

korn og din most og din olje og det første av ullen fra småfeet ditt skal du gi ham. 5 For 

YHVH din Gud har utvalgt ham av alle stammene dine for at han skal stå og gjøre tjeneste 

for YHVHs navn, han og hans sønner alle dager. 

4
6 Hvis en levitt kommer fra noen av portene dine, fra hvilket sted i hele Israel han enn bor, 

og han kommer av all sin sjels lyst til det stedet YHVH utvelger, 7 da kan han gjøre tjeneste i 

YHVH sin Guds navn, slik alle hans brødre levittene gjør, de som står der for YHVHs ansikt.    
8 De skal ha like stor del til underhold, i tillegg til det han har fått fra salget av fedrearven 

sin. 

9 Når du kommer inn i det landet som YHVH din Gud gir deg, skal du ikke lære å gjøre etter 

styggedommene til folkeslagene som er der. 10 Det må ikke finnes noen hos deg som lar sin 



sønn eller sin datter gå gjennom ilden, eller en som driver med spådom, eller en tegntyder 

eller en som tyder overnaturlige varsler, eller en trollmann 11 eller en som kaster 

besvergelser eller er et medium for åndemaning, eller en som driver med spiritisme, eller 

en som påkaller de døde. 12 For hver den som gjør dette, er en styggedom for YHVH. På 

grunn av disse styggedommene driver YHVH din Gud dem bort fra ditt ansikt. 13 Du skal 

være ulastelig for YHVH din Gud. 514 For disse folkeslagene som du skal drive bort, hører på 

tegntydere og spåmenn. Men for deg har YHVH din Gud ikke tillatt dette. 

15 En Profet som meg skal YHVH din Gud oppreise for deg fra din midte, fra dine brødre. 

Ham skal dere høre på. 16 Det var alt du ba YHVH din Gud om ved Horeb på 

sammenkomstens dag, da du sa: «La meg slippe å høre lenger på YHVH min Guds røst eller 

se denne mektige ilden, for da må jeg dø.» 17 Og YHVH sa til meg: «Det de har sagt er rett.  
18 En Profet som deg skal Jeg oppreise for dem blant deres brødre. Jeg skal legge Mine ord i 

Hans munn, og Han skal tale til dem alt det Jeg befaler Ham. 19 Da skal det skje: Hver den 

som ikke hører på Mine ord, som Han taler i Mitt navn, det vil Jeg kreve ham til regnskap 

for. 

20 Men den profet som egenrådig taler ord i Mitt navn, som Jeg ikke har befalt ham å tale, 

eller som taler i andre guders navn, den profeten skal dø.» 21 Hvis du sier i ditt hjerte: 

«Hvordan skal vi kjenne hvilket ord det ikke er YHVH som har talt?» 22 Hvis en profet taler i 

YHVHs navn og dette ordet ikke skjer eller inntreffer, da er det ikke et ord som YHVH har 

talt. Egenrådig har profeten selv talt det. Men du skal ikke frykte for ham. 

Til toppen 

Kapittel 19 

1 Når YHVH din Gud har utryddet folkeslagene i det landet YHVH din Gud gir deg, og du 

driver dem ut og bosetter deg i byene og husene deres, 2 da skal du skille ut tre byer for 

deg, midt i landet ditt som YHVH din Gud gir deg til eiendom. 3 Du skal sette veien i stand 

for deg, og hele landområdet YHVH din Gud gir deg som arv, skal du dele inn i tre deler, så 

enhver drapsmann kan flykte dit. 4 Dette er ordet som gjelder drapsmannen som flykter dit, 

så han skal få leve: Den som uforvarende slår sin neste i hjel, og som ikke har hatet ham på 

forhånd, 5 som når en mann går ut i skogen sammen med sin neste for å hogge tømmer, og 

hånden hans svinger øksen for å felle treet, og øksehodet løsner fra skaftet og treffer 

nesten hans så han dør, da kan han flykte til en av disse byene og få leve. 6 Ellers kunne 

blodhevneren, mens han er brennende harm, forfølge drapsmannen og innhente ham, 

siden veien er for lang, og slå ham i hjel, enda han ikke fortjente noen dødsdom, siden han 

ikke hatet ham på forhånd. 7 Derfor befaler jeg deg og sier: Du skal skille ut tre byer for deg. 

8 Når da YHVH din Gud utvider grensene dine, slik Han sverget for dine fedre, og gir deg 

hele det landet Han lovte å gi til dine fedre, 9 og når du tar deg i vare så du holder hele 

dette budet som jeg befaler deg i dag, så du elsker YHVH din Gud og vandrer på Hans veier 

alle dager, da skal du legge til tre byer for deg utenom disse tre, 10 så ikke det skal bli utgytt 



uskyldig blod midt i det landet som YHVH din Gud gir deg som arv, og det kommer 

blodskyld over deg. 

11 Men dersom noen hater sin neste, legger seg i bakhold, reiser seg mot ham og gir ham et 

dødelig slag, så han dør, og han flykter til en av disse byene, 12 da skal de eldste i byen hans 

sende bud og hente ham derfra, og overgi ham i blodhevnerens hånd, så han må dø. 13 Ditt 

øye skal ikke se med barmhjertighet på ham, men skylden for uskyldig blod skal du rense fra 

Israel, så det kan gå deg vel. 

6
14 Du skal ikke flytte din nestes grensemerke. Med dem trekker overhodene opp grensene 

for din arv, den du skal arve i det landet som YHVH din Gud gir deg til eiendom. 

15 Bare ett vitne kan ikke stå fram mot en mann for en misgjerning eller en synd, hvilken 

synd han enn har gjort. På to eller tre vitners ord skal en sak stå fast. 

16 Hvis et ondsinnet vitne står fram mot en mann for å vitne mot ham om et lovbrudd, 17 da 

skal begge de to mennene som fører sak mot hverandre, stille seg fram for YHVHs ansikt, 

fram for prestenes og dommernes ansikt, for dem som gjør tjeneste i de dagene.                  
18 Dommerne skal undersøke det nøye. Og se, viser det seg at vitnet er et falskt vitne, som 

har vitnet falskt mot sin bror, 19 da skal dere gjøre med ham som han hadde planlagt å gjøre 

med sin bror. Slik skal du rense det onde bort fra din midte, 20 så de som blir igjen, skal høre 

det og frykte, og så de aldri mer skal gjøre en slik ond handling som dette i din midte. 21 Ditt 

øye skal ikke ha barmhjertighet: Liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for 

fot. 

Til toppen 

Kapittel 20 

1 Når du drar ut for å stride mot fiendene dine, og du ser hester og vogner og et folk som er 

større enn deg, da skal du ikke frykte for dem. For YHVH din Gud er med deg, Han som førte 

deg opp fra landet Egypt. 2 Idet dere skal rykke fram til strid, da skal det skje: Presten skal 

komme fram og tale til folket. 3 Han skal si til dem: «Hør, Israel! I dag skal dere rykke fram til 

strid mot fiendene deres. Bli bare ikke motløse i deres hjerter, frykt ikke og bli ikke oppjaget 

av angst eller skrekkslagne på grunn av dem. 4 For YHVH deres Gud, som selv går med dere, 

Han skal stride for dere mot fiendene deres så Han frelser dere.» 

5 Befalingsmennene skal tale til folket og si: «Er det noen mann som har bygd et nytt hus, 

og som ikke har innviet det? La ham gå og vende tilbake til huset sitt, så han ikke skal dø i 

striden og en annen mann innvie det. 

6 Og er det noen mann som har plantet en vingård, og ennå ikke fått spist av den? La ham 

gå og vende tilbake til huset sitt, så han ikke skal dø i slaget og en annen mann spise av den. 

7 Og er det noen mann som er forlovet med en kvinne, men ennå ikke har tatt henne til seg 

som kone? La ham gå og vende tilbake til huset sitt, så han ikke skal dø i striden og en 

annen mann tar henne til seg som kone.» 



8 Videre skal befalingsmennene tale til folket og si: «Er det noen mann som frykter og er 

motløs i sitt hjerte? La ham gå og vende tilbake til huset sitt så ikke hans brødres hjerter 

også begynner å vakle, slik som hans eget hjerte.» 9 Når befalingsmennene er ferdige med å 

tale til folket, skal det skje at de skal innsette førere for hærene til å være overhoder for 

folket. 

7
10 Når du nærmer deg en by for å stride mot den, da skal du rope ut tilbud om fred for den. 

11 Hvis den svarer deg med fred og åpner opp for deg, da skal det skje at hele det folket som 

finnes i den, skal gjøre tvangsarbeid for deg og tjene deg. 12 Men hvis byen ikke vil slutte 

fred med deg, men fører strid mot deg, da skal du beleire den. 13 Når YHVH din Gud overgir 

den i din hånd, da skal du slå ned alle av hankjønn med sverdets egg. 14 Men kvinnene, 

barna, buskapen og alt som ellers er i byen, alt hærfanget der, det skal du selv ta som bytte. 

Du skal gjøre deg nytte av byttet fra fiendene dine, det som YHVH din Gud skal gi deg. 15 Slik 

skal du gjøre med alle byene som ligger på fjern avstand fra deg, og som ikke er blant byene 

til disse folkeslagene. 

16 Men i byene til disse folkene, dem som YHVH din Gud gir deg som arv, der skal du ikke la 

noe som puster, bli igjen i live. 17 Men du skal sannelig lyse dem i bann: hetittene, 

amorittene, kanaaneerne, perisittene, hevittene og jebusittene, slik YHVH din Gud har 

befalt deg, 18 for at de ikke skal lære dere å gjøre etter alle styggedommene deres, som de 

gjør for sine guder, så dere synder mot YHVH deres Gud. 

19 Når du beleirer en by i lang tid, mens du strider mot dem for å besette den, da skal du 

ikke ødelegge trærne der ved å svinge øksen mot dem. Hvis du kan spise av dem, skal du 

ikke hogge dem ned for å legge dem foran deg i beleiringen, for er treet på marken et 

menneske som du skal beleire? 20 Bare de trærne du vet ikke er frukttrær, kan du ødelegge 

og hogge ned. Med dem kan du bygge bolverk mot byen som fører strid mot deg, inntil den 

må bøye seg. 

Til toppen 

Kapittel 21 

1 Hvis noen blir funnet liggende drept på marken i det landet som YHVH din Gud gir deg til 

eiendom, og det ikke er kjent hvem som slo ham i hjel, 2 da skal de eldste og dommerne hos 

deg gå ut og måle avstanden fra den drepte mannen til byene omkring. 3 Da skal dette skje: 

I den byen som er nærmest den drepte mannen, skal de eldste i byen ta en kvige som aldri 

har vært brukt til arbeid og som aldri har dratt med åk. 4 De eldste i byen skal føre kvigen 

ned til en dal hvor det alltid er rennende vann, en dal som verken er pløyd eller tilsådd, og 

der skal de brekke nakken på kvigen. 5 Så skal prestene, Levis sønner, komme fram, for 

YHVH din Gud har utvalgt dem til å gjøre tjeneste for Ham, og til å velsigne i YHVHs navn. 

Etter deres ord skal ethvert tvistemål og enhver legemsbeskadigelse bli avgjort. 6 Alle de 

eldste i den byen som er nærmest den drepte mannen, skal vaske hendene over kvigen som 

de brakk nakken på i dalen. Maftir
7 Så skal de ta til orde og si: «Våre hender har ikke utøst 

dette blodet, og våre øyne har heller ikke sett det. 8 Gi soning for Ditt folk Israel, som Du har 



forløst, Herre, og legg ikke uskyldig utøst blod på Ditt folk, Israel!» Så skal det bli gitt soning 

for blodet på deres vegne. 9 Slik skal du rense bort skylden for uskyldig blod fra din midte, 

når du gjør det som er rett i YHVHs øyne. 

Til toppen 

 


