
 

 

Avgudadyrkan, trolldom, svartkonst 
 

Israel togs ut ur ett avgudadyrkande folk och skulle bo mitt bland folk som var avgudadyrkare 

och bedrev svartkonst och trolldom. 

 

Du skall inte ge någon av dina avkomlingar till offer åt Molok. Du skall inte ohelga din Guds 

namn. Jag är HERREN. (Mos 18:21) 

 

Ni skall inte vända er till avgudar och inte göra er gjutna gudar. Jag är HERREN, er Gud. (3 

Mos 19:4) 

 

  9.  När du kommer in i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig, 

      skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. 

 10.  Hos dig må icke finnas någon som låter sin son eller dotter gå 

      genom eld, eller som befattar sig med trolldom eller 

      teckentydning eller svartkonst eller häxeri, 

 11.  ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar, 

      eller som är en spåman, eller som söker råd hos de döda. 

 12.  Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för 

      sådana styggelsers skull fördriver HERREN, din Gud, dem för dig. 

 13.  Du skall vara ostrafflig inför HERREN, din Gud. 

 14.  Hedningarna som du nu fördriver lyssna väl till sådana som öva 

      teckentydning och trolldom, men dig har HERREN, din Gud, icke 

      tillstatt sådant. (5 Mos 18:9-14) 

 

Ni skall inte befatta inte med spådom eller teckentyderi. (3 Mos 19:26) 

 

 

Tatuering 

 

Ni skall inte göra något märke på er kropp för någon död, ej heller bränna in skrifttecken på 

eder. (3 Mos 19:28) 

 

 

Spiritism 

 

Vänd er inte till andar som talar genom besvärjare. Att vända sig för att rådfråga ett medium 

var ingen mindre synd än att vara ett. 3 Mos 19:31 (NIV 3 Mos 20:6) 

 

 

Offra åt demoner 

 

De ska inte mer offra sina slaktoffer åt de onda andar (demoner) som de i trolös avfällighet 

löpa efter. (3 Mos 17:7) 
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Straff 
 

Offra barn åt Molok: Döden genom stening. Om folket i landet ser mellan fingrarna med den 

mannen när han giver en av sina avkomlingar åt Molok så att de inte döda honom då ska jag 

själv vända mitt ansikte mot honom och alla dem som i trolös avfällighet lupit efter Molok 

ska jag utrota ur deras folk. 

 

Om någon vänder sig till andar: samma sak 

 

2 Mos 22:18 En trollkvinna skall du inte låta leva 
 


