
 

 

Översikt av vad som orsakar orenhet samt 

reningsföreskrifter 
 

Att äta eller röra orena djurs kroppar  

 

  8.  Av dessa (orena) djurs kött skolen I icke äta, ej heller skolen I komma 

      vid deras döda kroppar; de skola gälla för eder såsom orena. (3 Mos 11:8) 

 

3.  Du skall icke äta något som är en styggelse. (5 Mos 14:3) 

 

 

Att äta kött av ett självdött eller ihjälrivet rent djur  

 

 40.  Och den som äter kött av en sådan död kropp (av ett rent djur), han skall två sina 

      kläder och vara oren ända till aftonen. (3 Mos 11:40)   

 

  21.  I skolen icke äta något självdött; (5 Mos 14:21) 

 

15.  Och var och en som äter ett självdött eller ihjälrivet djur, 

      evad han är inföding eller främling, skall två sina kläder och 

      bada sig i vatten och vara oren ända till aftonen; då bliver han 

      ren. 

 16.  Men om han icke tvår sina kläder och icke badar sin kropp kommer 

      han att bära på missgärning. (3 Mos 17:15-16) 

 

 

Att bära bort ett dött rent djur  

 

 39.  Och om något fyrfotadjur som får ätas av eder dör, så skall den 

      som kommer vid dess döda kropp vara oren ända till aftonen. (3 Mos 11:39) 

 

 

Oren till aftonen 

 

24.  Genom följande djur ådragen I eder orenhet; var och en som 

      kommer vid deras döda kroppar skall vara oren ända till aftonen, (3 Mos 11:24 m.fl.) 

 

Rening  
 

3 Mos 11:32-40 anger vad man skall göra för att förhindra att föda och vattenförråd blir 

förorenade. Samma principer är än idag vägledande för den allmänna hälsovården. (Ill) 

 

 

Två sina kläder med vatten 

 

 25.  och var och en som har burit bort någon sådan död kropp (eller på annat sätt blivit oren 

p.g.a. djurs orenhet) skall två sina kläder och vara oren ända till aftonen: de skola gälla för 

eder såsom orena. (3 Mos 11:25,28) 
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Allt som ett dött orent djur vidrör blir orent 

 

 32.  Och allt varpå något sådant djur faller, sedan det är dött, 

      bliver orent, vare sig det är något slags träkärl, eller det är 

      kläder, eller något av skinn, eller en säck, eller vilken annan 

      sak det vara må, som användes till något behov. (3 Mos 11:32)   

 

 

Renas med vatten 

 

Man skall lägga det i vatten, och det skall vara orent ända till aftonen; så bliver det rent. (3 

Mos 11:32b) 

 

 

Skall slå sönder lerkärl 

 

 33.  Och om något sådant faller i något slags lerkärl, så bliver allt 

      som är i detta orent, och kärlet skolen I slå sönder. (3 Mos 11:33) 

 

All mat och dryck blir oren 

 

 34.  Allt slags mat däri, allt som man äter tillrett med vatten, det 

      bliver orent; och allt slags dryck i något slags kärl, allt som 

      man dricker, det bliver orent därav. (3 Mos 11:34) 

 

 

En ugn eller härd skall förstöras 

 

 35.  Och allt varpå någon sådan död kropp faller bliver orent.  Är det 

      en ugn eller en härd, skall den förstöras, ty den bliver 

      oren.  Och den skall gälla för eder såsom oren. (3 Mos 11:35) 

 

 

Följande förblir dock rent 
 

En källa eller en brunn  

 

 36.  Men en källa eller en brunn, en plats dit vatten samlar sig, 

      skall förbliva ren; men kommer någon vid själva den döda 

      kroppen, bliver han oren. (3 Mos 11:36) 

 

Utsädeskorn 

 

 37.  Och om en sådan död kropp faller på något slags utsädeskorn, 

      något man sår, då förbliver detta rent. (3 Mos 11:37) 

 

...om inte vatten kommit på det 

 

 38.  Men om vatten har kommit på säden och någon sådan död kropp 

      sedan faller därpå, så skall den gälla för eder såsom oren. (3 Mos 11:38) 


