
 

 

Orena flytningar 
 

Hit räknas varande sår, menstruation eller andra blodflöden samt sädesuttömning. Alla tre är 

substanser som erbjuder en närande växtplats för bakterier och andra sjukdomsspridare. De 

föreskrifter som anges är utmärkta försiktighetsåtgärder för att hindra/begränsa spridningen 

av farliga smittor inom lägret/befolkningen.  

 

Sår som varas 
 

  3.  Om någon får flytning ur sitt kött, så är sådan flytning 

      oren. Och angående hans orenhet, medan flytningen varar, gäller 

      följande: Evad hans kött avsöndrar flytningen, eller det 

      tillsluter sig för flytningen, så är han oren. (3 Mos 15:3) 

 

 

Allt som ligger på blir orent 

 

  4.  Allt varpå den sjuke ligger bliver orent, och allt varpå han 

      sitter bliver orent. (3 Mos 15:4) 

 

 

Den som rör något orent 

 

  5.  Och den som kommer vid det varpå han har legat (3 Mos 15:5a) 

 

 

Skall tvätta sina kläder och vara oren till aftonen 

 

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

 

6.  Och den som sätter sig på något varpå den sjuke har suttit skall 

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

      aftonen. (3 Mos 15:5b-6) 

 

  7.  Och den som kommer vid den sjukes kropp skall två sina kläder 

      och bada sig i vatten och vara oren ända till aftonen. 

  8.  Och om den sjuke spottar på någon som är ren, skall denne två 

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

      aftonen. 

  9.  Och allt varpå den sjuke sitter när han färdas någonstädes, 

      bliver orent. 

 10.  Och var och en som kommer vid något, vad det vara må, som har 

      legat under honom skall vara oren ända till aftonen; och den som 

      bär bort något sådant skall två sina kläder och bada sig i 

      vatten och vara oren ända till aftonen. (3 Mos 15:5b-10) 
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Om inte den sjuke sköljt sina händer 

 

 11.  Och var och en som den sjuke kommer vid, utan att hava sköljt 

      sina händer i vatten, skall två sina kläder och bada sig i 

      vatten och vara oren ända till aftonen. (3 Mos 15:11) 

 

 

Ett lerkärl skall sönderslås 

 

 12.  Och ett lerkärl som den sjuke kommer vid skall sönderslås; (3 Mos 15:12a) 

 

 

Ett träkärl sköljs med vatten 

 

men är det ett träkärl, skall det sköljas med vatten.(3 Mos 15:12b)  

 

 

Reningsritual 
 

Räkna sju dagar, därefter tvätta kropp och kläder 

 

 13.  När den som har flytning bliver ren från sin flytning, skall 

      han, för att förklaras ren, räkna sju dagar och därefter två 

      sina kläder, och sedan skall han bada sin kropp i rinnande 

      vatten, så bliver han ren. (3 Mos 15:13) 

 

 

Offer - två turturduvor till synd- och brännoffer 

 

 14.  Och på åttonde dagen skall han taga sig två turturduvor eller 

      två unga duvor och komma inför HERRENS ansikte, till 

      uppenbarelsetältets ingång, och giva dem åt prästen. 

 15.  Och prästen skall offra dem, den ena till syndoffer och den 

      andra till brännoffer; så skall prästen bringa försoning för 

      honom inför HERRENS ansikte, till rening från hans flytning. (3 Mos 15:14-15) 

 
 


