
 

 

Menstruation 

 
Blod är en av de bästa tillväxthärdarna för bakterier. Den orenhet som det handlar om här 

kräver inga blodsoffer bara tvagning i vatten och vänta tills orenhetsperioden är förbi.  

 

Oren i sju dagar 

 

 19.  Och när en kvinna har sin flytning, i det att blod avgår ur 

      hennes kött, skall hon vara oren i sju dagar, (3 Mos 15:19a) 

 

 

Den som rör vid henne - oren till aftonen 

 

och var och en som kommer vid henne skall vara oren ända till aftonen. (3 Mos 15:19b) 

 

 

Allt hon ligger på - orent 

 

 20.  Och allt varpå hon ligger under sin månadsrening bliver orent, 

      och allt varpå hon sitter bliver orent. (3 Mos 15:20) 

 

 

Den som rör det hon legat på - tvätta kläder och sig själv i vatten 

 

 21.  Och var och en som kommer vid det varpå hon har legat skall två 

      sina kläder och bada sig i vatten och vara oren ända till 

      aftonen. 

 22.  Och var och en som kommer vid något varpå hon har suttit skall 

      två sina kläder och bada sig i vatten och vara oren ända till 

      aftonen. 

 23.  Och om någon sak lägges på det varpå hon har legat eller suttit, 

      och någon då kommer vid denna sak, så skall han vara oren ända 

      till aftonen. (3 Mos 15:21-23) 

 

 

Kontakt vid samlag 
 

Oren i sju dagar 

 

 24.  Och om en man ligger hos henne, och något av hennes månadsflöde 

      kommer på honom, skall han vara oren i sju dagar, och allt varpå 

      han ligger bliver orent. (3 Mos 15:24) 

 

 

Onormalt blodflöde 
 

Samma som vid normal mensperiod 
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 25.  Och om en kvinna har blodflöde under en längre tid, utan att det 

      är hennes månadsrening, eller om hon har flöde utöver tiden för 

      sin månadsrening, så skall om henne, så länge hennes orena flöde 

      varar, gälla detsamma som under hennes månadsreningstid; hon är 

      oren. 

 26.  Om allt varpå hon ligger, så länge hennes flöde varar, skall 

      gälla detsamma som om det varpå hon ligger under sin 

      månadsrening; och allt varpå hon sitter bliver orent, likasom 

      under hennes månadsrening. 

 27.  Och var och en som kommer vid något av detta bliver oren; han 

      skall två sina kläder och bada sig i vatten och vara oren ända 

      till aftonen. (3 Mos 15:25-27) 

 

 

Reningsritual 
 

Räkna sju dagar 

 

 28.  Men om hon bliver ren från sitt flöde, skall hon räkna sju dagar 

      och sedan vara ren. (3 Mos 15:28) 

 

 

 

Två turturduvor till synd- och brännoffer 

 

 29.  Och på åttonde dagen skall hon taga sig två turturduvor eller 

      två unga duvor och bära dem till prästen, till 

      uppenbarelsetältets ingång. 

 30.  Och prästen skall offra den ena till syndoffer och den andra 

      till brännoffer; så skall prästen bringa försoning för henne 

      inför HERRENS ansikte, till rening från hennes orena flöde. 

 31.  Så skolen I bevara Israels barn från orenhet, på det att de icke 

      må dö i sin orenhet, om de orena mitt tabernakel, som står mitt 

      ibland dem. (3 Mos 15:29-31) 

 

 

 

 

 

 

 
 


