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neo{er. Deµa är et o{er, som wäl luktar
för HERranom.
14. Wi\ han o% göra HERranom et
bränneo{er af foglar, så göre det af turturdufwor, e\er af unga dufwor.
15. Oc Pre#en ska\ hafwat fram til altaret, oc för# wrida thy halsen af, at det
må upbränna+ på altaret, oc låta utblöda
blodet på altaren+ wägg.
16. Oc deß kräfwo med fjädrarna ska\
man ka#a wid altaret ö#er ut på askohopen.
17. Oc ska\ bryta deß wingar sönder,
men i%e rifwa dem ifrå. Oc a\tså ska\
Pre#en upbränna det på altaret, på wedenom oc eldenom, til et bränneo{er. Deµa
är et o{er, som wäl luktar för HERranom.
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T r e d j e Bo k e n M o s e .
1. Capitlet.

Bränneo{er+ lag.
Oc HERren ka\ade Mose, oc talade med
honom utu wiµne+bördsen+ tabernakel, oc
sade:
2. Tala med Israel+ barn, oc säg til
dem: Hwilken ibland eder wi\ göra HERranom et o{er, han göre det af boskap; af fä
oc af får.
3. Wi\ han göra et bränneo{er af oxar,
så o{re en #utkalf, den ingen bri# hafwer,
inför dörene af wiµne+bördsen+ tabernakel,
at det ska\ warda HERranom ta%nämligit
af honom:
4. Oc lägge @na hand på bränneo{ret+
hufwud, så warder det ta%nämligit, oc försonar honom.
5. Oc ska\ ªagta den #uten för HERranom: Oc Pre#erne Aaron+ söner skola
bära blodet fram, oc #änka a\t omkring på
altaret, som är för dörene af wiµne+bördsen+ tabernakel.
6. Oc huden ska\ bränneo{rena a}aga+, oc det ska\ hugga+ i #y%en.
7. Oc Pre#en+ Aaron+ söner skola göra
en eld på altaret, oc lägga der wed uppå.
8. Oc skola lägga #y%en, nemliga, hufwudet oc kroppen uppå weden, som ligger
på eldenom på altaret.
9. Men inelfwerna oc föµerna ska\ man
twå med watn, oc Pre#en ska\ a\t deµa
upbränna på altaret til et bränneo{er. Detta är et o{er, som wäl luktar för HERranom.
10. Wi\ han göra bränneo{er af får
e\er geµer, så o{re det mankön är, det ingen
bri# hafwer.
11. Oc ska\ ªagta det utmed @done af
altaret, som norr ut är för HERranom.
Oc Pre#erne Aaron+ söner skola #änka deß
blod på altaret a\t omkring.
12. Oc man ska\ hugga det i #y%en.
Oc Pre#en ska\ lägga hufwudet oc kroppen på weden oc elden, som på altaret är.
13. Men inelfwerna oc föµerna ska\
man twå med watn. Oc Pre#en ska\ a\t
det o{ra oc upbränna på altaret til brän-

2. Capitlet.

Spi+o{er+ lag.
Wi\ en själ göra HERranom et spi+o{er,
så ska\ det wara af semlomjöl; oc ska\
gjuta der oljo uppå, oc lägga rökelse deruppå;
2. Oc bära det så ti\ Pre#erna Aaron+
söner. Då ska\ Pre#en taga @na hand fu\a
af det samma semlomjölet oc oljone, samt
med a\t rökelset, oc bränna det up på altaret til en åminnelse. Deµa är et o{er, som
wäl luktar för HERranom.
3. Det öfwer är af spi+o{ret ska\ höra
Aaron oc han+ söner til. Det ska\ wara det
aldrahelga#a af HERran+ o{er.
4. Men wi\ han göra et spi+o{er af det i
ugn baka+, så tage kakor af semlomjöl, osyrade, beblandade med oljo, oc osyrade tunkakor, smorda med oljo.
5. Men är diµ spi+o{er af något det som
bakadt är i panno, så ska\ det wara af osyradt semlomjöl, beblandadt med oljo.
6. Oc du skalt delat i #y%en, oc gjuta
der oljo uppå; så är det et spi+o{er.
7. Är o% diµ spi+o{er något det på hal#er bakadt är, så skalt du göra det af semlomjöl med oljo.
8. Oc det spi+o{er, som du af sådana
wilt göra HERranom, det skalt du bära ti\
Pre#en, han ska\ hafwa det fram til altaret.
9. Oc häfo{ra det samma spi+o{ret til
en åminnelse, oc bränna det up på altaret.
Det är et o{er, som wäl luktar för HERranom.
10. Det öfwer är ska\ höra Aaron oc
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han+ söner til. Det ska\ wara det aldrahelga#a af HERran+ o{er.
11. A\t spi+o{er, som I wiljen o{ra
HERranom, skolen I göra utan surdeg; ty
ingen surdeg e\er hannog ska\ der ibland
upbränd warda HERranom för o{er.
12. Men til en för#ling skolen I o{ra
dem HERRanom; men på intet altare skola
de komma til en söt lukt.
13. A\t diµ spi+o{er skalt du salta. Oc
diµ spi+o{er ska\ aldrig wara utan din+
Gud+ förbund+ salt; ty uti alt diµ o{er
skalt du o{ra salt.
14. Wilt du göra et spi+o{er HERranom af för#a frukterna, skalt du torka de
grona axen wid eld, oc #öta dem små, oc
så o{ra spi+o{er af dina för#a frukter.
15. Oc skalt låta der oljo uppå, oc lägga rökelse deruppå; så är det et spi+o{er.
16. Oc Pre#en ska\ taga af det #öµa,
oc af oljone med a\t rökelset, oc upbränna
det til en åminnelse. Det är HERranom et
o{er.

9. Oc a\tså o{ra HERranom af ta%offrena, nemliga, deß feta; hela #jerten med
ryggenom, det feta som är öfwer inelfwen,
samt med a\t det feta som inwärte+ är:
10. Oc båda njurarna med a\t det feta
som derpå är wid länderna, oc det nätet om
lefrena med njurarna.
11. Oc Pre#en ska\ upbränna det på altaret, til o{ren+ spi+ HERranom.
12. Är han+ o{er en get, oc bär henne
fram för HERran:
13. Ska\ han lägga @na hand på henne+
hufwud, oc ªagta henne för wiµne+bördsen+ tabernakel. Oc Aaron+ söner skola
#änka henne+ blod på altaret a\t omkring.
14. Oc ska\ deraf o{ra et o{er HERranom, nemliga, det feta som är omkring inelfwerna, oc a\t det feta som inwärte+ är:
15. Båda njurarna oc det feta som derpå
är wid länderna, oc nätet öfwer lefrena
med njurarna.
16. Oc Pre#en ska\ upbrännat på altaret til o{ren+ spi+, til en söt lukt. A\t det feta hörer HERranom til.
17. Det ware en ewig sed med edra e}erkommande uti a\a edra boningar, at I intet feµ e\er blod äten.

3. Capitlet.

Ta%o{er+ lag.
Om han+ o{er är et ta%o{er, af fä, antingen oxe e\er ko, ska\ han o{ra för HERranom det utan wank är.
2. Oc ska\ lägga @na hand på deß hufwud, oc ªagta det för dörene af wiµne+bördsen+ tabernakel. Oc Pre#erne Aaron+
söner skola #änka blodet på altaret a\t omkring.
3. Oc ska\ o{ra af det ta%o{ret HERranom, nemliga, a\t det feta på inelfwerna:
4. Oc båda njurarna med det feta som
der på är wid länderna, oc det nätet öfwer
lefrena med njurarna.
5. Oc Aaron+ söner skola det upbränna
på altaret för et bränneo{er på wedenom,
som ligger på eldenom. Det är et o{er, som
wäl luktar för HERranom.
6. Men wi\ han göra HERranom et
ta%o{er af små boskap, antingen gummar
e\er gymmer, så ska\ det wara utan a\
wank.
7. Är det et lamb, så ska\ han hafwa det
fram för HERran.
8. Oc ska\ lägga @na hand på deß
hufwud, oc ªagta det inför wiµne+bördsen+ tabernakel. Oc Aaron+ söner skola
#änka deß blod på altaret a\t omkring:

4. Capitlet.

Syndo{er+ lag.
Oc HERren talade med Mose, oc sade:
2. Tala med Israel+ barn, oc säg: Om
en själ syndar af owetenhet emot något
HERran+ bud, som hon i%e göra sku\e:
3. Nemliga, om en Pre#er, som smord
är, syndar, så at han förargar folket, han
ska\ för @na synd, som han gjort hafwer,
bära fram en ung #ut, den utan wank är,
HERranom til et syndo{er.
4. Oc ska\ hafwa #uten fram för
HERran inför dörene af wiµne+bördsen+
tabernakel, oc lägga @na hand på han+
hufwud, oc ªagta honom för HERranom.
5. Oc Pre#en, som smord är, ska\ taga
af han+ blod, oc bära in uti wiµne+bördsen+ tabernakel.
6. Oc ska\ doppa @µ µnger uti blodet,
oc #änka dermed sju resor för HERranom
inför förloµen i det helga.
7. Oc ska\ af samma blod #ryka på hornen af rökaltaret, som #år för HERranom
in uti wiµne+bördsen+ tabernakel, oc gjuta
a\t blodet på boµnen af bränneo{ren+ alta-
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re, som #år för dörene til wiµne+bördsen+
tabernakel.
8. Oc a\t det feta af syndo{ret ska\ han
häfo{ra: Nemliga, det feta som är öfwer inelfwerna, oc a\t det feta som inwärte+ är:
9. Båda njurarna med det feta som
derpå är wid länderna, oc det nätet öfwer
lefrena med njurarna:
10. Såsom man häfo{rar i ta%o{ret af
oxanom; oc ska\ upbrännat på bränneoffren+ altare;
11. Men hudena af #uten med a\t köµet,
samt med hufwudet, oc föµerna, oc inelfwerna, oc goret;
12. Det ska\ han a\t utföra utu lägret,
på et rent rum, dit man ªår askona, oc ska\
upbrännat på wed i elde.
13. Om en hel menighet i Israel försåge
@g, oc gerningen wore fördold för dera+
ögon, så at de gjort hade emot något HERran+ bud, det de i%e göra sku\e, oc wordo
så brot+lige:
14. Oc förnummo så sedan @na synd,
som de gjort hade; så skola de hafwa en ung
#ut fram til syndo{er, oc #ä\a honom för
dörene af wiµne+bördsen+ tabernakel:
15. Oc de äld#e af menighetene skola
lägga dera+ händer på han+ hufwud för
HERranom, oc ªagta den #uten för
HERranom.
16. Oc Pre#en, som smord är, ska\ bära
blodet af #uten in uti wiµne+bördsen+ tabernakel:
17. Oc doppa der in med @µ [nger, oc
sju resor #änka för HERranom inför förloµen.
18. Oc ska\ #ryka af blodet på hornen
af altaret, som #år för HERranom uti
wiµne+bördsen+ tabernakel, oc a\t det andra blodet gjuta på boµnen af bränneo{er+
altaret, som #år för dörene af wiµne+bördsen+ tabernakel.
19. A\t han+ feta ska\ han häfo{ra, oc
upbränna på altaret.
20. Oc ska\ göra med denna #uten, såsom han gjorde med syndo{er+ #utenom.
Oc a\tså ska\ Pre#en försona dem, oc det
warder dem förlåtit.
21. Oc ska\ han föra #uten utu lägret
oc bränna honom up, såsom han upbrände
den förra #uten. Det ska\ wara syndo{ret
för menighetene.
22. Om en För#e syndar, oc något gör

emot HERran+ @n+ Gud+ bud, det han i%e
göra sku\e, oc warder brot+lig owetande+:
23. Oc förnimmer @na synd, som han
gjort hafwer; han ska\ frambära til o{er+
en getabo% utan a\ wank:
24. Oc lägga @na hand på bo%sen+ hufwud, oc ªagta honom på det rum, der man
ªagtar bränneo{er för HERranom: Det
ware han+ syndo{er.
25. Sedan ska\ då Pre#en taga af syndoffren+ blod med @µ [nger, oc #ryka det på
hornen af bränneo{er+ altaret, oc det andra blodet gjuta på botnen af bränneo{ren+
altare.
26. Men a\t han+ feta ska\ han upbränna på altaret, lika såsom det feta af ta%offrena: Oc a\tså ska\ Pre#en försona han+
synd, oc det warder honom förlåtit.
27. Om en själ af meniga folket syndar
owetande+, så at hon owetande+ gör emot
något HERran+ bud, det hon i%e göra skulle, oc blifwer så brot+lig:
28. E\er förnimmer @na synd, som hon
gjort hafwer; hon ska\ bära fram för et offer ena get utan wank, för syndena som hon
gjort hafwer.
29. Oc ska\ lägga @na hand på syndoffren+ hufwud, oc ªagta det på bränneoffren+ rum.
30. Oc Pre#en ska\ taga af blodet med
@µ [nger, oc #ryka på hornen af bränneo
{ren+ altare, oc a\t blodet gjuta på botnen
af altaret.
31. A\t henne+ feta ska\ han a}aga, såsom han a}ager det feta af ta%o{rena, oc
ska\ upbränna på altaret til en söt lukt
HERranom: Oc a\tså ska\ Pre#en försona henne, oc det warder henne förlåtit.
32. Men bär han fram et får til syndoffer, så bäre en gymmer utan wank:
33. Oc lägge @na hand på syndo{ren+
hufwud, oc ªagte det til et syndo{er, på det
rummet, der man ªagtar bränneo{ret.
34. Oc Pre#en ska\ taga af blodet med
@µ [nger, oc #ryka på hornen af bränneoffret+ altare, oc gjuta a\t blodet på botnen
af altaret.
35. Men a\t deß feta ska\ man a}aga,
såsom han a}ager det feta af ta%o{ret+ fåre,
oc ska\ det upbränna på altaret til et
HERran+ o{er. Oc a\tså ska\ Pre#en
försona han+ synd, den han gjort hafwer,
oc honom warder det förlåtet.
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åminnelse, oc bränna det up på altaret
HERranom til et o{er: Deµa är et syndoffer.
13. Oc Pre#en ska\ så försona honom
han+ synd, som han gjort hafwer, oc det
warder honom förlåtet. Oc det ska\ höra
Pre#enom til såsom et spiso{er.
14. Oc HERren talade med Mose, oc
sade:
15. Om en själ förtager @g, så at hon
med owetenhet syndar på något, som HERranom wigdt är; ska\ hon bära HERranom skuldo{er, en wädur af hjordenom
utan wank, den twå @klar @lfwer är wärd,
e}er helgedomen+ @kel, til skuldo{er.
16. Dertil hwad han syndat hafwer på
det wigda, ska\ han det igengifwa, oc ändå
gifwa femtedelen derutöfwer. Oc ska\ gifwat Pre#enom, han ska\ försona honom
med skuldo{ret+ wädur, så warder det honom förlåtet.
17. Om en själ syndar, oc gör emot något HERran+ bud, det hon i%e göra sku\e,
oc wißte det i%e, hon är brot+lig, oc är
skyldig åt den mißgerningene.
18. Oc ska\ bära en wädur af hjordenom utan wank, den et skuldo{er wärd är,
til Pre#en. Han ska\ försona honom han+
owetenhet, den han gjort hafwer, oc wißte
det i%e, så warder det honom förlåtet.
19. Det är skuldo{ret, til hwilket han
HERranom brot+lig är.

5. Capitlet.

Skuldo{er+ lag.
Om en själ syndar, så at hon hörer några
bannor, oc hon är deß wiµne, e\er det seµ
e\er förfarit hafwer, oc i%e hafwer tilsagt,
hon är brot+lig til en mißgerning.
2. E\er om en själ kommer wid något
orent, antingen et a+ af et orent djur, e\er
af boskap, e\er af matkar, oc wißte det i%e,
hon är oren, oc är brot+lig.
3. E\er om hon kommer wid ena orena
mennisko, i hwad som häl# orenhet der menniskan kan med oren warda, oc wißte det
i%e, oc förnimmer det sedan, den är brot+lig.
4. E\er om en själ swär, så aµ henne går
af munnen at göra i\a e\er wäl, såsom ene
mennisko wäl händer at swärja, oc wißte
det i%e, oc förnimmer det sedan, den warder brot+lig på et af deµa.
5. När nu händer, at hon brot+lig är på
etdera, oc bekänner at hon derpå syndat
hafwer;
6. Så ska\ hon för deµa henne+ synd+
broµ, som hon gjort hafwer, bära fram
HERranom af hjordenom et får e\er ena
get, som fo#er ha} hafwer, til syndo{er; så
ska\ Pre#en försona henne henne+ synder.
7. Förmår hon i%e et får, så bäre HERranom för @µ broµ, som hon brutit hafwer,
twå turturdufwor, e\er twå unga dufwor;
ena til syndo{er, den andra ti\ bränneo{er.
8. Oc bäre dem til Pre#en, han ska\
den för#a göra til syndo{er, oc wrida halsen sönder af henne, oc do% i%e rifwa hufwudet ifrå.
9. Oc #änka med syndo{ret+ blod på altaren+ wägg, oc låta det blodet, som öfwer
är, utblöda på altaren+ botn: Det är syndo
{ret.
10. Den andra ska\ han göra ti\ bränneo{er e}er deß räµ: Oc a\tså ska\ Pre#en försona henne henne+ synd, som hon
gjort hafwer, oc det warder henne förlåtet.
11. Förmår hon i%e twå turturdufwor,
e\er twå unga dufwor, så bäre fram @µ offer för @na synd, en tiondedel af eµ Epha
semlomjöl til syndo{er; men ingen oljo ska\
han låta deruppå, e\er rökelse låta komma
deruppå; ty det är et syndo{er.
12. Oc han ska\ bärat til Pre#en, oc
Pre#en ska\ taga deraf en hand fu\ til

6. Capitlet.

Bränne- Spi+- Wigelse- oc Synd-o{er.
Oc HERren talade med Mose, oc sade:
2. Om en själ syndar, oc förtager @g för
HERranom, så at han nekar @nom nä#a
det han honom befa\t hafwer, e\er det han
honom i godo tro handfåµ hafwer, e\er det
han med wåld tagit, e\er med oräµ under
@g ªagit hafwer;
3. E\er det tappadt war funnit hafwer,
oc säger der nej til med en falsk ed, oc
hwad det häl# kan wara, det en menniska emot @n nä#a bryter.
4. När nu sker, at han så syndar, oc @g
förbryter, så ska\ han igengifwa, hwad han
så med wåld tagit hafwer, e\er med oräµ
under @g ªagit, e\er det honom befaldt
war, e\er det han funnit hafwer:
5. E\er der han den falska eden öfwer
gjort hafwer, det ska\ han a\tsamman+
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igengifwa, oc ändå gifwa femtedelen deröfwer, honom som det tilhörde, på den dagen
han @µ skuldo{er gifwer.
6. Men för @na skuld ska\ han bära
HERranom til Pre#en en wädur af hjorden utan wank, den et skuldo{er wärd är.
7. Så ska\ Pre#en försona honom för
HERranom; så warder honom förlåtet a\t
det han gjorde, der han @g med förbröt.
8. Oc HERren talade med Mose, oc
sade:
9. Bjud Aaron oc han+ söner, oc säg:
Deµa är bränneo{ret+ lag. Bränneo{ret
ska\ brinna på altaren+ eld#ad, a\a naµena intil morgonen; oc a\ena altaren+ eld
ska\ derpå brinna.
10. Oc Pre#en ska\ kläda på @g @n linna kjortel, oc det linna nederklädet på @n
kropp; oc ska\ uptaga askona, som af bränneo{ret+ eld kommer uppå altaret, oc lägga
den jemte wid altaret.
11. Oc ska\ kläda @g af, oc kläda @g i
annor kläde, oc bära askona ut om lägret
på et rent rum.
12. Elden på altaret ska\ brinna, oc aldrig utªä%a+. Pre#en ska\ hwar morgon
uptända weden deruppå, oc #ä\a bränneo
{ret deruppå, oc bränna deruppå det feta
af ta%o{ret.
13. A\tid ska\ elden brinna på altaret,
oc aldrig utªä%a+.
14. Oc deµa är spi+o{ren+ lag, det
Aaron+ söner o{ra skola för HERranom på
altaret.
15. Man ska\ häfo{ra @n hand fu\ af
semlomjöl, af spi+o{ret oc deß oljo, oc a\t
rökelset, som ligger på spi+o{ret, oc ska\ uptändat på altarena, til en söt lukt, HERranom ti\ åminnelse.
16. Det öfwer är ska\ Aaron oc han+
söner förtära, oc skola ätat osyradt på heligt rum, i gårdenom til wiµne+bördsen+
tabernakel.
17. De skola intet baka med surdeg; ty det
är dera+ del, den jag dem af miµ o{er gifwit hafwer: Det ska\ wara dem det
aldrahelga#a, lika såsom syndo{ret oc
skuldo{ret.
18. Det mankön är ibland Aaron+ barn
skola det äta. Det ware edrom e}erkommandom en ewig räµ om HERran+ o{er. Ingen ska\ komma derwid, utan han är wigd.

19. Oc HERren talade med Mose, oc
sade:
20. Deµa ska\ wara Aaron+ oc han+
söner+ o{er, som de skola o{ra HERranom
på dera+ wigelsedag. Tiondedelen af et
Epha semlomjöl til ewigt spi+o{er, häl}ena
om morgonen, oc häl}ena om a}onen.
21. Uti panno skalt du göra det med oljo,
oc bära det bakadt fram, oc i #y%en skalt
du det o{ra HERranom til en söt lukt.
22. Oc Pre#en, som af han+ söner i
han+ #ad smord warder, han ska\ göra det.
Deµa är en ewig räµ HERranom. Det
ska\ a\t upbrändt warda.
23. Ty a\t spi+o{er, som för en Pre#
sker, ska\ förtära+ af eld, oc i%e äta+.
24. Oc HERren talade med Mose, oc
sade:
25. Tala til Aaron oc han+ söner, oc
säg: Deµa är syndo{ren+ lag: på den #aden,
der du ªagtar bränneo{ret, der skalt du o%
ªagta syndo{ret för HERranom: Det är
det aldrahelga#a.
26. Pre#en, som syndo{ret o{rar, ska\
det äta på heligt rum, uti gårdenom til
wiµne+bördsen+ tabernakel.
27. Ingen ska\ komma wid deß köµ,
utan han är wigd. Oc den som en klädnad
#änker af deß blod, han ska\ twå @g på heligt rum.
28. Oc krukan, der det uti kokadt är,
ska\ sönderªå+. Är det en koppargryta, så
ska\ man skura henne, oc skölja med watn.
29. Det mankön är ibland Pre#erna, de
skola äta deraf; ty det är det aldrahelga#a.
30. Men a\t det syndo{er, hwar+ blod
burit warder in uti wiµne+bördsen+ tabernakel til försoning i thy helga, det ska\ man
i%e äta, utan upbränna det med eld.

7. Capitlet.

Pre#en+ del af skuld- oc annor o{er.
Feµ, blod.
Oc deµa är skuldo{ren+ lag, oc det är det
aldrahelga#a.
2. På det rummet, der man ªagtar
bränneo{ret, ska\ man o% ªagta skuldo{ret,
oc #änka deß blod på på altaret a\t omkring.
3. Oc a\t deß feta ska\ man o{ra, #jerten oc det feta som är på inelfwerna:
4. Båda njurarna med det feta som der-
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på är wid länderna, oc nätet öfwer lefrena
med njurarna.
5. Oc Pre#en ska\ upbränna det på altaret HERranom til et o{er. Det är et
skuldo{er.
6. Det mankön är ibland Pre#erna skola
det äta på heligt rum; ty det är det aldra
helga#a.
7. Såsom syndo{ret, så ska\ o% skuldo{er
wara: Bägge+ dera+ ska\ en lag wara. Oc
ska\ höra Pre#enom til, som derigenom försonar.
8. Den Pre#er något bränneo{er o{rar,
honom ska\ tilhöra huden af bränneo{ret,
som han o{rat hafwer.
9. Oc a\t spi+o{er, som i ugn, e\er på
hal#er, e\er uti panno bakadt warder, ska\
höra Pre#enom til, som det o{rar.
10. Oc a\t spi+o{er, som med oljo blandadt e\er tort är, det ska\ a\om Aaron+
barnom tilhöra, så thy eno som thy andro.
11. Oc deµa är ta%o{er+ lag, det man
HERranom o{rar.
12. Wilja de göra et lofo{er, så skola de o
{ra osyrade kakor, blandade med oljo, oc
osyrade tunkakor, be#rukna med oljo, oc i
panno bakade semlokakor, blandade med oljo.
13. Oc sådana o{er skola de göra på en
kako af syradt bröd til @µ ta%o{er+ lofo{er.
14. Oc et af thy a\o ska\ o{ra+ HERranom til häfo{er, oc ska\ höra Pre#enom
til, som #änker ta%o{ren+ blod.
15. Oc lofo{ren+ köµ, i @µ ta%o{er,
ska\ äta+ på samma dagen, som det o{radt
warder, oc intet låta+ qwart intil
morgonen.
16. Oc ehwad det är et lö}e e\er friwiljogt o{er, så ska\ det på samma dagen ätit
warda, som det o{radt är: Om något qwart
blifwer til den andra dagen, ska\ man ändå
ätat.
17. Men hwad qwart blifwer af o{radt
köµ intil tredje dagen, det ska\ upbränna+ i
elde.
18. Oc om någor äter på tredje dagen af
det o{rade köµet af han+ ta%o{er, så
blifwer han i%e ta%nämlig, som det o{rat
hafwer, det ska\ i%e he\er warda honom
ti\räknadt, utan det blifwer en #yggelse.
Oc hwad själ som deraf äter, hon är
brot+lig til en mißgerning.
19. Oc det köµ som kommer wid något

orent, det ska\ i%e warda ätit, utan upbrändt i elde. Den der ren är til lekamen,
han ska\ äta det köµet.
20. Oc den själ som äter af ta%o{ren+
köµ, det HERranom tilhörer, henne+ orenhet ware öfwer henne, oc hon ska\ warda
utrotad utu @µ folk.
21. Oc om en själ kommer wid något det
orent är, ware @g oren menniska, boskap, eller hwad elje# #yggeligit är, e\er o% äter af
ta%o{ren+ köµ, det HERranom tilhörer,
den ska\ utrotad warda utu @µ folk.
22. Oc HERren talade med Mose, oc
sade:
23. Tala med Israel+ barn, oc säg: I
skolen intet feµ äta af fä, lambom oc getom.
24. Men det feta af et a+, oc hwad af
wilddjur rifwit är, bruker eder til a\ahanda nyµo; men i%e skolen I ätat.
25. Ty den som äter det feta af den boskap, som HERranom til o{er gifwen är,
den samma själen ska\ utrotad warda utu
@µ folk.
26. I skolen o% intet blod äta, antingen
af boskap, e\er af foglar, der I bon.
27. Hwilken själ som äter något blod,
hon ska\ utrotad warda utu @µ folk.
28. Oc HERren talade med Mose, oc
sade:
29. Tala med Israel+ barn, oc säg: Den
som HERranom @µ ta%o{er göra wi\, han
ska\ o% bära med hwad som HERranom til
et ta%o{er tilhörer.
30. Han ska\ med @ne hand bärat fram
til HERran+ o{er, nemliga, det feta på
brö#ena ska\ han frambära, samt med
brö#et, at de skola warda eµ we}o{er för
HERranom.
31. Oc Pre#en ska\ upbränna det feta
på altaret. Oc brö#et ska\ höra Aaron til,
oc han+ söner.
32. Oc den högra bogen skola de gifwa
Pre#enom til häfo{er af dera+ ta%o{er.
33. Oc hwilken ibland Aaron+ söner offrar blodet af ta%o{ret, oc det feta, han
ska\ o% hafwa den högra bogen på @n del.
34. Ty we}ebrö#et oc häfwebogen hafwer jag tagit af Israel+ barn, af dera+ ta%o{er, oc hafwer gifwit det Pre#enom Aaron, oc han+ söner, til en ewig räµ.
35. Deµa är Aaron+ oc han+ söner+
wigelse af HERran+ o{er, på den dagen då
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de öfwerantwardade wordo til at wara
HERranom Pre#er.
36. Då HERren böd, på den dagen då
han dem wigde, hwad dem af Israel+ barnom gifwa+ sku\e, til en ewig räµ, a\om
dera+ e}erkommandom.
37. Oc deµa är bränneo{ren+ lag, spi+o
{ren+, syndo{ren+, skuldo{ren+, fy\eo{ren+
oc ta%o{ren+:
38. Det HERren på Sinai berg Mose
böd, den dagen då han böd honom til Israel+ barn, at de sku\e o{ra dera+ o{er
HERranom uti den öknene Sinai.

dem med bälter, oc bandt dem hufwor uppå; såsom HERren honom budit hade.
14. Oc lät hafwa fram til @g en #ut til
syndo{er. Oc Aaron oc han+ söner lade @na händer på han+ hufwud.
15. Sedan ªagtade+ han. Oc Mose tog
af blodet, oc #rök med [ngret på hornen af
altaret a\t omkring, oc skärde altaret, oc
gjöt blodet på altaren+ botn, oc wigde det,
at han sku\e försonat.
16. Oc tog a\t det feta af inelfwerna;
nätet öfwer lefrena, oc båda njurarna med
det feta derpå är, oc upbrände det på altaret.
17. Men #uten med han+ hud, köµ oc
trä%, brände han up i elde utanför lägret,
såsom HERren honom budit hade.
18. Oc hade en wädur fram ti\ bränneo
{er: Oc Aaron med han+ söner lade @na
händer på han+ hufwud.
19. Sedan ªagtade+ han. Oc Mose
#änkte af blodet på altaret a\t omkring:
20. Högg wäduren i #y%en, oc brände
up hufwudet oc #y%en:
21. Oc twådde inelfwerna oc föµerna
med watn, oc brände så hela wäduren up
på altarena. Det war et bränneo{er til en
söt lukt, et o{er HERranom; såsom HERren honom budit hade.
22. Han hade o% fram den andra wäduren, som är fy\eo{ren+. Oc Aaron med
han+ söner lade @na händer på han+ hufwud.
23. Sedan ªagtade+ han. Oc Mose tog
af han+ blod, oc #rök på högra örnatimpen
af Aaron, oc uppå tuman af högra handene, oc på den #ör#a tåna af han+ högra
fot.
24. Oc hade fram Aaron+ söner, oc
#rök af blodet på dera+ högra örnatimp, oc
på tuman af dera+ högra hand, oc på #ör#a tåna af dera+ högra fot: Oc #änkte blodet på altaret a\t omkring.
25. Oc tog det feta oc #jerten, oc a\t
det feta på inelfwerna, oc nätet på lefrena,
båda njurarna med det feta deruppå är, oc
den högra bogen.
26. Dertil tog han utaf korgenom, der
det osyrade brödet uti war för HERranom,
ena osyrada kako, oc ena kako af det oljade
brödet, oc ena tunkako, oc lade det på det
feta, oc på högra bogen.
27. Oc [% a\t deµa Aaron oc han+ sö-

8. Capitlet.

Pre#erne oc tabernaklet smörja+, wiga+.
Oc HERren talade med Mose, oc sade:
2. Tag Aaron oc han+ söner med honom, samt med dera+ kläder, oc smörjooljon, oc en #ut til syndo{er; twå wädrar,
oc en korg med osyradt bröd.
3. Oc församla a\a menighetena inför
dörene af wiµne+bördsen+ tabernakel.
4. Mose gjorde såsom HERren honom
böd, oc församlade menighetena inför dörene af wiµne+bördsen+ tabernakel:
5. Oc sade til dem: Deµa är det, som
HERren budit hafwer at göra.
6. Oc tog Aaron oc han+ söner, oc
twådde dem med watn.
7. Oc drog honom den linna kjortelen
uppå, oc bandt bältet omkring honom, oc
klädde på honom den gula @lke+kjortelen, oc
[% honom lifkjortelen uppå, oc gjordade
honom öfwer lifkjortelen.
8. Oc saµe på honom skölden, oc i skölden Lju+ oc Fu\komlighet.
9. Oc saµe honom haµen på han+ hufwud, oc saµe på haµen ofwanför han+ änne, et gyldene span på den helga kronona; såsom HERren Mose budit hade.
10. Oc Mose tog smörjooljon, oc smorde tabernaklet med a\t det deruti war, oc
wigde det.
11. Oc #änkte dermed sju resor på altaret, oc smorde altaret med a\ @n redskap,
twäµekaret med @nom fot, at det sku\e warda wigdt.
12. Oc gjöt af smörjooljone på Aaron+
hufwud, oc smorde honom, at han sku\e
warda wigd.
13. Oc hade Aaron+ söner fram, oc
drog dem linna kjortlar uppå, oc gjordade
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ner på händerna, oc we}ade det för eµ
wefto{er för HERranom.
28. Oc tog det a\t igen af dera+ händer,
oc brände det up på altaret ofwan uppå
bränneo{ret: Ty det är fy\oo{er til en söt
lukt, et o{er HERranom.
29. Oc Mose tog brö#et, oc we}ade det
til et we}o{er för HERranom af fy\ooffren+ wädur, den kom Mose på han+ del; såsom HERren honom budit hade.
30. Oc Mose tog af smörjooljone, oc af
blodet på altaret, oc #änkte på Aaron oc
han+ kläder, på han+ söner oc dera+ kläder,
oc wägde så Aaron oc han+ kläder, han+
söner oc dera+ kläder med honom.
31. Oc sade til Aaron oc han+ söner:
Koker köµet för dörene af wiµne+bördsen+
tabernakel; oc äter det der, dertil med brödet i fy\eo{ren+ korg, såsom mig budit är
oc sagdt, at Aaron oc han+ söner sku\e ätat.
32. Hwad öfwer blifwer af köµet oc
brödet, det skolen I upbränna på elde.
33. Oc I skolen i%e utgå i sju dagar
ifrå dörene af wiµne+bördsen+ tabernakel,
a\t intil den dagen, då edra fy\o{er+ dagar
äro ute; ty i sju dagar äro edra händer fy\da:
34. Såsom det på denna dag skedt är:
HERren hafwer så budit at göra, på det I
skolen wara försonade.
35. Oc I skolen blifwa för dörene af
wiµne+bördsen+ tabernakel dag oc naµ i
sju dagar långt. Oc skolen taga wara på
HERran+ wakt, at I i%e dön: Ty så är
mig budit.
36. Oc Aaron med han+ söner gjorde
a\t det HERren genom Mose budit hade.

9. Capitlet

Aaron+ för#a o{er. Eld af himmelen.
Oc på åµonde dagen ka\ade Mose Aaron
oc han+ söner, oc de äld#a i Israel;
2. Oc sade til Aaron: Tag til dig en
ung kalf til syndo{er, oc en wädur til
bränneo{er, båda utan wank, oc haf dem
fram för HERran.
3. Oc tala med Israel+ barn, oc säg:
Tager en getabo% til syndo{er, oc en kalf,
oc et får, båda år+gamla, oc utan wank,
til bränneo{er.
4. Oc en oxa oc en wädur til ta%o{er,
at wi o{re för HERranom; oc et spi+o{er
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blandadt med oljo: Förty i dag ska\ HERren låta eder se @g.
5. Oc de togo det Mose budit hade inför
dörene af wiµne+bördsen+ tabernakel; oc
hela menigheten gi% fram, oc #od för
HERranom.
6. Då sade Mose: Deµa är det HERren
budit hafwer, at I göra skolen; så warder
HERran+ härlighet @g se låtande+.
7. Oc Mose sade til Aaron: Ga% fram
til altaret, oc gör diµ syndo{er, oc diµ
bränneo{er, oc försona dig oc folket. Dere}er gör folken+ o{er, oc försona deßlike+
dem; såsom HERren budit hafwer.
8. Oc Aaron gi% fram til altaret, oc
ªagtade kalfwen til @µ syndo{er.
9. Oc han+ söner båro blodet til honom,
oc han doppade med @µ [nger i blodet, oc
#rök på hornen af altaret, oc gjöt blodet på
botnen af altaret:
10. Men det feta oc njurarna oc det nätet på lefrene af syndo{rena brände han up
på altaret; såsom HERren hade budit Mose.
11. Oc köµet oc skinnet brände han up
på elde, utanför lägret.
12. Sedan ªagtade han bränneo{ret, oc
Aaron+ söner båro blodet til honom, oc
han #änkte det på altaret a\t omkring.
13. Oc de båro bränneo{ret til honom
#y%adt, oc hufwudet: Oc han brände det
up på altaret.
14. Oc han twådde inelfwerna oc fötterna, oc brände det up ofwan på bränneoffret på altaret.
15. Dere}er bar han fram folken+ o{er,
oc tog bo%en, folken+ syndo{er, oc ªagtade
honom, oc gjorde et syndo{er deraf, såsom
det förra.
16. Oc bar bränneo{ret fram, oc gjorde såsom det @g borde.
17. Oc bar fram spi+o{ret dertil, oc
tog @na hand fu\, oc brände det up på
altaret, förutan morgonen+ bränneo{er.
18. Sedan ªagtade han oxan oc
wäduren til folken+ ta%o{er: Oc han+ söner båro honom blodet, det #änkte han på
altaret a\t omkring.
19. Men det feta af oxanom oc wädurenom, #jerten, oc det feta som war öfwer
inelfwerna, oc njurarna, oc nätet öfwer
lefrena:
20. A\t deµa feta lade de på brö#et, oc
brände det feta up på altaret.
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21. Men brö#et oc den högra bogen
we}ade Aaron til et we}o{er för HERranom; såsom Mose budit hade.
22. Oc Aaron hof @na hand up til
folket, oc wäl@gnade dem; oc gi% neder, sedan han syndo{ret, bränneo{ret oc ta%o
{ret gjort hade.
23. Oc Mose oc Aaron gingo in uti
wiµne+bördsen+ tabernakel. Oc då de
gingo åter ut igen, wäl@gnade de folket. Då
lät HERran+ härlighet se @g a\o folkena.
24. Ty eld kom ut ifrå HERranom, oc
för#örde bränneo{ret, oc det feta på altaret. Då a\t folket såg deµa, fröjdade det @g,
oc fö\o på dera+ anlete.

10. Capitlet.

Nadab+, Abihu död. Folket+ klagan.
Win förbjude+. Pre#en+ del.
Oc Aaron+ söner, Nadab oc Abihu, togo
hwar @µ rökelsekar, oc lade eld deruti, oc
lade rökwerk deruppå, oc båro främmande
eld fram för HERran, det han dem i%e budit hade.
2. Då kom en eld ut ifrå HERranom,
oc förtärde dem, så at de blefwo döde för
HERranom.
3. Då sade Mose til Aaron: Deµa är det
HERren sagt hafwer: Jag ska\ warda helgader på dem som nalka+ mig, oc för a\o
folke ska\ jag härlig hå\en warda. Oc
Aaron tigde #i\a.
4. Men Mose ka\ade til @g Misael oc
Elzaphan U@el+ söner, Aaron+ faderbroder+, oc sade til dem: Går fram, oc bärer
edra bröder här ut af helgedomenom, ut för
lägret.
5. Oc de gingo fram, oc båro dem med
dera+ linne kjortlar ut för lägret; såsom
Mose sagt hade.
6. Då sade Mose til Aaron, oc han+ söner, Eleazar oc Ithamar: I skolen i%e
bloµa edor hufwud, i%e he\er rifwa edor
kläder, at I i%e dön, oc wrede kommer öfwer hela menighetena: Låter edra bröder af
hela Israel+ hu+ gråta öfwer denna branden, som HERren gjort hafwer.
7. Men I skolen intet gå ut igenom dörena af wiµne+bördsen+ tabernakel; annar+
kunden I dö: Ty HERran+ smörjoolja är
på eder. Oc de gjorde såsom Mose sade.
8. Men HERren talade med Aaron, oc
sade:

9. Du oc dine söner med dig skola i%e
dri%a win e\er #arka dry%er, när I gån in
uti wiµne+bördsen+ tabernakel, at i i%e skolen dö. Det ware en ewig räµ a\om edrom
e}erkommandom:
10. At I mågen åtskilja hwad heligt oc
oheligt, hwad rent oc orent är:
11. Oc at I mågen lära Israel+ barn
a\a räµer, som HERren til eder genom
Mose sagt hafwer.
12. Oc Mose talade med Aaron, oc med
han+ återlefda söner, Eleazar oc Ithamar:
Tager det öfwerblifwit är af spi+o{ret af
HERran+ o{er, oc äter det osyradt wid altaret; ty det är det aldrahelga#a.
13. Oc I skolen ätat på et heligt rum, ty
det är din räµ, oc dina söner+ räµ af
HERran+ o{er; ty så är mig budit.
14. We}ebrö#et oc häfwebogen skalt du
oc dine söner, oc dina döµrar med dig, äta
på rent rum; ty denne räµen är dig oc dina
söner gifwen til Israel+ barn+ ta%o{er.
15. Ty häfwebogen oc we}ebrö#et, med
deß feta+ o{er, skola inbära+, at de skola
warda we}ade til we}o{er för HERranom. Derföre är det diµ oc dina barn+ til
en ewig räµ; såsom HERren budit hafwer.
16. Oc Mose sökte e}er syndo{ren+ bo%;
oc fann honom wara upbrändan. Oc han
wardt wred öfwer Eleazar oc Ithamar
Aaron+ söner, de ännu igenlefde woro; oc
sade:
17. Hwi hafwen I i%e ätit syndo{ret på
heligt rum, e}er det är det aldrahelga#a,
oc han hafwer gifwit eder det, på det I skolen bära menighetene+ mißgerningar, oc
försona dem för HERranom?
18. Si, han+ blod är i%e kommen in uti
det helga: I sku\en hafwa ätit det in i det
helga, såsom mig budit är.
19. Men Aaron sade til Mose: Si, i dag
hafwa de o{rat dera+ syndo{er, oc dera+
bränneo{er för HERranom, oc mig är så
gångit som du ser. Sku\e jag i dag äta af
syndo{er, oc wara wid godt mod för
HERranom?
20. Då Mose det hörde, war han til
frid+.
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11. Capitlet.

Ren oc oren djur.
Oc HERren talade med Mose oc Aaron,
oc sade til dem:
2. Taler med Israel+ barn, oc säger:
Deßa äro de djur, som I äta skolen, ibland
a\ djur på jordene.
3. A\t det som ibland djuren twåklöfwadt är, oc idiªar, det skolen i äta.
4. Men det som idiªar, oc är klöfwadt,
do% i%e twåklöfwadt, såsom $amelen, det är
eder orent, oc I skolen i%e ätat:
5. Cuniler idiªa wäl; men de äro i%e
twåklöfwade: Derföre äro de orene.
6. Haren idiªar o%; men han är i%e
twåklöfwad: Derföre är han eder oren.
7. Oc swinet är wäl twåklöfwadt; men
det idiªar i%e: Derföre är det eder orent.
8. Af deßa+ köµ skolen I i%e äta, oc i%e
komma wid dera+ a+; ty de äro eder oren.
9. Deµa skolen I äta ibland det som i
watnena är: A\t det som spol oc fjä\ hafwer i ~oder, i hafwena, oc i bä%om; det
skolen I äta.
10. Men a\t det som i%e hafwer spol oc
fjä\ i hafwena, oc i bä%om, ibland a\t det
som röre+ i watnen, oc a\t det som lefwer i
watne, det ska\ wara eder en weder#yggelse.
11. At I i%e äten af deß köµ: Oc skyr
wid dera+ a+;
12. Ty a\t det som i%e hafwer spol oc
fjä\ i watnena, der skolen I sky weder.
13. Oc deµa skolen I sky weder ibland
foglarna, at I i%e äten dem: Örnen, höken,
falken:
14. Gamen, gladona, oc det af dera+ art
är:
15. Oc a\e korpar med dera+ art:
16. Strußfoglen, uglona, göken, sparfhöken med @n art:
17. Stenuglona, swanen, ufwen:
18. Flädermusena, rördrommen:
19. Storken, hägren, skrikona med @n art:
Widhöfden oc swalona.
20. Oc a\t det @g rörer ibland foglarna, oc går på fyra föµer, det ska\ wara
eder en weder#yggelse.
21. Do% deµa skolen I äta af foglom, der
@g rörer oc går på fyra föµer, hwilka+ knä
#å tilbaka, der det med hoppar på jordene.
22. Der af må I äta, såsom är Arbe med

@n art, oc Saleam med @n art, oc Hargol
med @n art, oc Hagab med @n art.
23. A\t det elje# hafwer fyra föµer
ibland foglarna, det ska\ wara eder en weder#yggelse.
24. Oc I skolen räkna dem oren. Den
som kommer wid dera+ a+, han ska\ wara
oren a\t inti\ a}onen.
25. Oc den som någor+ dera+ a+ bär,
han ska\ twå @n kläder, oc ska\ blifwa oren
a\t intil a}onen.
26. Derföre, a\t det djur som klöfwadt
är, oc i%e twåklöfwadt, oc idiªar i%e, det
ska\ wara eder orent: Den som kommer derwid, han blifwer oren.
27. Oc a\t det som går på händer
ibland djuren, som gå på fyra föµer, det
ska\ wara eder orent: Den som kommer wid
dera+ a+, han ska\ wara oren a\t intil a}onen.
28. Oc den som dera+ a+ bär, han ska\
twå @n kläder, oc wara oren a\t intil a}onen; ty a\t sådant är eder orent.
29. Deße skola o% wara eder oren ibland
de djur som krypa på jordene: Lekaµen, musen, paddan, hwart e}er @µ ªag:
30. Igelkoµen, molken, ödlan, #e\ion,
mu\waden:
31. De äro eder oren ibland a\t det som
kryper; den som kommer wid dera+ a+, han
ska\ wara oren intil a}onen.
32. Oc a\t det som et sådant dödt a+ på
fa\er, det warder orent; ware @g a\ahanda
träkäril, e\er kläder, e\er skinn, e\er sä%,
oc a\ sådana redskap, der man något med
gör, ska\ man låta i watn, oc det blifwer
orent intil a}onen; så warder det rent.
33. A\ahanda lerkäril, om et sådant a+
deruti fa\er, warder a\t orent, som deruti
är, oc ska\ sönderªå+.
34. A\ mat som man äter, om det watnet kommer deruti, den är oren: Oc a\
dry%, som man dri%er af a\ahanda sådana
kärile, är oren.
35. Oc a\t det som et sådant a+ på faller, det blifwer orent, ware @g ugn e\er
ket+lar, det ska\ man ªå sönder; ty det är
orent, oc ska\ wara eder orent.
36. Do% brunnar, kä\or oc dammar
äro rene: Den som kommer wid dera+ a+,
han är oren:
37. Oc om et sådant a+ fö\e på säd, som
man såµ hafwer, så är hon do% ren.
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38. Men gjuter man watn på sädena, oc
sedan fö\e sådant a+ deruppå, så worde hon
eder oren.
39. Om et djur dör, det I äta mågen:
Den som kommer wid det aset, den är oren
intil a}onen.
40. Den som äter af sådant a+, han ska\
twå @n kläder, oc ska\ blifwa oren intil
aftonen: Så o% den som bär et sådant a+,
han ska\ twå @n kläder, oc blifwa oren inti\ a}onen.
41. Det som kräker på jordene ska\ wara
eder en weder#yggelse, oc man ska\ i%e
ätat.
42. Oc a\t det som går på bukenom, oc
a\t det som går på fyra e\er ~era föµer, af
a\o thy som kräker på jordene, det skolen I
i%e äta; ty det ska\ wara eder en weder#yggelse.
43. Görer edra själar i%e ti\ #yggelse,
oc besmiµer eder i%e deruppå, så at I blifwen orene.
44. Ty jag är HERren edar Gud: Derföre skolen I helga eder, at I blifwen helige; ty jag är helig: Oc I skolen i%e orena
edra själar på något kräkande djur, som på
jordene kräker.
45. Ty jag är HERren, som hafwer fört
eder utur Egypti land, at jag ska\ wara
edar Gud: Derföre skolen I wara helige, ty
jag är helig.
46. Deµa är lagen öfwer djur oc foglar, oc a\ahanda kräkande djur i watnena,
oc a\ahanda djur som kräka på jordene:
47. At I skolen weta åtskilnad på, hwad
orent oc rent är, oc hwad djur man äta,
oc hwad man i%e äta ska\.

12. Capitlet.

Barnaföderskor+ renselse.
Oc HERren talade med Mose, oc sade:
2. Tala med Israel+ barn, oc säg: När
en qwinna undfår säd, oc föder piltabarn,
då ska\ hon wara oren i sju dagar, så länge
hon lider @na krankhet.
3. Oc på åµonde dagen ska\ man omskära han+ förhud+ köµ.
4. Oc hon ska\ hema blifwa tre oc trettio dagar uti henne+ renselseblod. Intet heligt ska\ hon komma wid, oc til helgedomen
ska\ hon i%e komma, til deß henne+ renselsedagar äro ute.
5. Föder hon pigobarn, så ska\ hon wara

oren i twå we%or, så länge hon lider @na
krankhet, oc ska\ sex oc sextio dagar hema
blifwa i henne+ renselseblod.
6. Oc när henne+ renselsedagar äro ute,
e}er son e\er doµer, ska\ hon bära fram et
år+gammalt lamb til bränneo{er, oc en
ung dufwo, e\er turturdufwo, til syndo{er
Pre#enom, för dörena af wiµne+bördsen+
tabernakel.
7. Der ska\ han o{rat för HERranom,
oc försona henne, så warder hon ren af @nom blodgång. Deµa är lagen för den som
föder piltabarn e\er pigobarn.
8. Om henne+ hand i%e förmå et får, så
tage twå turturdufwor, e\er twå unga dufwor, den ena til bränneo{er, den andra til
syndo{er: Så ska\ Pre#en försona henne, at
hon ska\ warda ren.

13. Capitlet.

Spitelskan+ art, tekn.
Oc HERren talade med Mose oc Aaron,
oc sade:
2. Om ene mennisko något kommer på
henne+ köµ+ hud, e\er warder skabbot, e\er
eµerhwiµ, såsom der wi\e spitelska komma
på han+ köµ+ hud, ska\ man hafwa honom
til Pre#en Aaron, e\er til en af han+ söner
ibland Pre#erna.
3. Oc när Pre#en ser sårnaden på köµsen+ hud, at håren äro förwandlade til
hwitnad, oc rummet är så påseende, som det
djupare är, än den andra huden af han+
köµ, så är det förwißo spitelska: Ty ska\
Pre#en bese honom, oc döma honom oren.
4. Om något eµerhwiµ är på han+ köµ+
hud, oc är do% i%e rummet så påseende, at
det djupare är än den andra huden på köttet, oc håren äro i%e förwandlade til hwitnad, så ska\ Pre#en ly%a honom inne i sju
dagar:
5. Oc på sjunde dagen bese honom, om
sårnaden syne+ för han+ ögon såsom tilförene, oc hafwer intet widare ätit @g ut på
hudene, så ska\ Pre#en åter ªuta honom inne i sju dagar.
6. Oc när han beser honom annan
gången, på sjunde dagen, oc [nner då, at
sårnaden är förswunnen, oc hafwer intet
widare ätit @g på hudene, så ska\ han döma
honom renan; ty det är en skabb: Oc han
ska\ twå @n kläder, oc så är han ren.
7. Om nu skabben widare äter @g på hu-
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dene, sedan han af Pre#enom besedd oc ren
sagd wardt; oc warder nu annan tid besedd
af Pre#enom:
8. Ser då Pre#en, at skabben hafwer
widare ätit @g i hudena, ska\ han döma honom oren: Ty det är wißerliga spitelska.
9. Om någon spitelsko sårnad warder på
ene mennisko, den ska\ man hafwa til Pre#en:
10. När han ser oc [nner, at en hwitnad
är kommen på hudena, oc håren äro hwit
wordne, oc råµ köµ är i sårena;
11. Så är det wißerliga en gammal spitelska på han+ köµ+ hud; derföre ska\ Pre#en
döma honom oren, oc i%e ªuta honom inne; ty han är a\aredo oren.
12. Om spitelskan förwidga+ på hudene,
oc går utöfwer hela hudena, ifrå hufwudet
ned til föµerna, a\t det Pre#enom för ögonen wara kan;
13. När nu Pre#en beser det, oc [nner
at spitelskan är gången öfwer hela köµet, då
ska\ han döma honom ren, e}er det a\t på
honom förwandladt är til hwitnad; ty han
är ren.
14. Men är der råµ köµ den dagen då
han besedd warder, så är han oren.
15. Oc när Pre#en ser det rå köµet, ska\
han döma honom oren; ty han är oren, oc
är wißerliga spitelsk.
16. Om det rå köµet förwänder @g igen,
oc förwandla+ til hwitnad, så ska\ han
komma til Pre#en.
17. Oc när Pre#en ser oc µnner, at
den sårnaden är förwandlad til hwitnad,
ska\ han döma honom renan; ty han är ren.
18. Om någrom kommer på han+ köµ+
hud en böld, oc läke+ åter igen:
19. Oc dere}er på samma rummet upkommer något hwiµ, e\er rödligit eµerhwiµ warder, ska\ han warda besedd af
Pre#enom.
20. När Pre#en ser, at det rummet är
lägre än den andra huden, oc håret är förwandladt til hwitnad, så ska\ han döma honom oren; ty det är wißerliga wordet en
spitelsko sårnad af den böldene.
21. Men ser Pre#en oc µnner, at håren
i%e äro hwit, oc är i%e lägre än den andra
huden, oc är förswunnet, så ska\ han ªuta
honom inne i sju dagar.
22. Äter det @g widare i hudena, så ska\

han döma honom oren; ty det är wißerliga
en spitelsko sårnad.
23. Men blifwer den eµerhwitnaden så
#åndande+, oc äter @g i%e widare, så är det
ärret e}er böldene; oc Pre#en ska\ döma
honom ren.
24. Om någor+ man+ köµ warder sårt
på hudene af eld+bränning, oc brännesårnaden är rödlig e\er hwit:
25. Oc Pre#en beser honom, oc [nner
håret förwandladt til hwitnad, der bränningen war, oc är lägre til anseende än den
andra huden; så är wißerliga spitelska worden af den bränningene: Derföre ska\ Pre#en döma honom oren; ty det är en spitelsko
sårnad.
26. Men ser Pre#en oc µnner, at håret
på bränningene i%e är förwandladt til
hwitnad, oc i%e lägre än den andra huden,
oc är dertil förswunnet; ska\ han ªuta honom inne i sju dagar.
27. Oc på sjunde dagen ska\ han bese
honom: Hafwer det widare ätit @g ut på
hudene, så ska\ han döma honom oren: Ty
det är spitelska.
28. Men är det blifwit #åndande på
bränningene, oc i%e hafwer widare ätit @g
ut på hudene, oc är dertil förswunnet, så är
det et sår e}er bränningene, oc Pre#en
ska\ döma honom ren; ty det är et ärr e}er
bränningen.
29. Om en man e\er qwinna warder
skabbot på hufwudet e\er på skägget:
30. Oc Pre#en beser sårnaden, oc [nner at det är lägre til anseende än den andra huden, oc håret der samma#äd+ warder
gulaktigt oc tunt, så ska\ han döma honom
oren; ty det är en spitelsko skabb på hufwudet e\er skäggena.
31. Men ser Pre#en, at skabben i%e är
lägre til anseende än den andra huden, oc
håret i%e är bla%t; ska\ han ªuta honom
inne i sju dagar.
32. Oc när han på sjunde dagen ser oc
[nner, at skabben i%e hafwer ätit @g widare, oc intet gult hår på färde är, oc skabben är i%e lägre til anseende än den andra
huden;
33. Ska\ han raka @g, do% at han i%e
rakar skabben; oc Pre#en ska\ åter ªuta
honom inne i sju dagar.
34. Oc när han på sjunde dagen beser
honom, oc [nner at skabben hafwer i%e wi-
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dare ätit @g i hudene, oc är i%e lägre til
anseende än den andra huden, så ska\ Pre#en säga honom ren, oc han ska\ twå @n
kläder; ty han är ren.
35. Om skabben äter @g widare i hudena, sedan han ren sagd war:
36. Oc Pre#en ser oc [nner, at skabben
hafwer ätit @g widare på hudene, så ska\
han i%e mer fråga e}er, om håren äro gulaktig; ty han är oren.
37. Är det o% för ögonen, at skabben hafwer #åndit #i\a, oc der äro bla% hår upgångne, så är skabben läkt, oc han är ren:
Ty ska\ Pre#en säga honom renan.
38. Om enom manne e\er qwinno något
eµerhwiµ kommer på han+ köµ+ hud:
39. Oc Pre#en ser, at det eµerhwita
något förswinner, så är det en hwit skabb,
upkommen på hudena; oc han är ren.
40. Om enom manne hufwudhåret affa\er, så at han warder ska\ot, han är ren.
41. Fa\er det honom framman af hufwudet, så är det en framska\ot; oc han är
ren.
42. Men warder der någor hwit e\er
rödlig sårnad uppå det ska\ota e\er framska\ota, så är det spitelska upgången på samma ska\ota e\er framska\ota.
43. Derföre ska\ Pre#en bese honom, oc
när han [nner den hwita e\er rödliga sårnaden uplupen på han+ ska\ota e\er framska\ota, at det syne+ såsom elje# spitelska på
hudene;
44. Så är han spitelsk oc oren: Oc
Pre#en ska\ säga honom oren för sådana
sårnad+ sku\ på han+ hufwud.
45. Den som spitelsk är, han+ kläder skola
wara rifwin, oc hufwudet bloµ; munne
skylter, oc ska\ a\+tinge+ oren ka\a+.
46. Oc så länge den sårnaden på honom
är, ska\ han wara oren; bo a\ena, oc han+
boning ska\ wara utan lägret.
47. Om på et kläde kommer en spitelsko
sårnad, ware @g u\et e\er linnet;
48. På warp e\er wä}, ehwad det är,
linnet e\er u\et, e\er på eµ skinn, e\er på
a\t det af skinn gjordt är;
49. Oc när den sårnaden warder blek
e\er rödlig, på kläde e\er på skinne, e\er på
warpe e\er wä}e, e\er på något ting, som
af skinn gjordt är, det är wißt en spitelsko
sårnad.
50. Derföre ska\ Pre#en bese det, oc

när han ser sårnaden, ska\ han ªuta det inne i sju dagar.
51. Oc om han på sjunde dagen ser, at
sårnaden hafwer widare ätit @g, på klädet,
på warpenom e\er wä}ena, på skinne, e\er
hwad af skinne gjordt är; så är det en inbiten spitelsko sårnad, oc det är orent.
52. Oc klädet ska\ bränna+ up, e\er
warpen, e\er wä}et, ehwad det är u\et e\er
linnet, e\er a\ahanda skinnwerk, der sådana
sårnad uppå är: Ty det är en spitelsko sårnad, oc ska\ bränna+ up i elde.
53. Om Pre#en ser, at sårnaden i%e hafwer widare ätit @g på klädet e\er på warpenom, e\er wä}ena, e\er a\ahanda skinnwerk;
54. Så ska\ han bjuda, at man twår,
der sårnaden är, oc ska\ ªuta det inne i
andra sju dagar.
55. Oc när Pre#en ser, sedan sårnaden
twagen är, at sårnaden intet förwandlad är
för han+ ögon, oc ej he\er hafwer widare
ätit @g, så är det orent, oc ska\ upbränna+
på elde: Ty det är djupt inätit, oc hafwer
befrätit det.
56. Om Pre#en ser, at sårnaden något
förswunnen är, sedan han wardt twagen; så
ska\ han rifwa det af klädena, af skinnena,
af warpenom e\er wä}ena.
57. Syne+ det ändå sedan på klädena, på
warpenom, på wä}ena, e\er a\ahanda
skinnwerk; så är det en ~ä%, oc ska\ det upbränna+ med elde, der den sårnaden uti är.
58. Men klädet e\er warpen, e\er wä}et,
e\er a\ahanda skinnwerk, som twagit är,
oc sårnaden afgången är, ska\ man på nyµ
twå, oc så är det rent.
59. Deµa är lagen om spitelsko sårnad på
kläder, ehwad de äro u\en e\er linnen; på
warp e\er wä}, oc a\ahanda skinnwerk, til
at säga dem ren e\er oren.

14. Capitlet.

Om de spitelska+ rening, försoning.
Oc HERren talade med Mose, oc sade:
2. Deµa är lagen om den spitelska, när
han ska\ rensad warda. Han ska\ komma til
Pre#en:
3. Oc Pre#en ska\ gå utu lägret, oc
bese huru spitelsko sårnaden är på dem spitelska hel worden;
4. Oc ska\ bjuda honom, som rensa+
ska\, at han tager twå lefwande foglar, de
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som rene äro, oc $edreträ, oc rosenfärgo
u\, oc Isop.
5. Oc ska\ bjuda at ªagta den ena foglen uti et lerkärile wid rinnande watn.
6. Oc ska\ taga den lefwande foglen
med $edreträt, rosenfärgo u\en, oc Isopen,
oc doppa uti den ªagtade foglen+ blod wid
rinnande watn.
7. Oc #änka på honom, som af spitelskone rensa+ ska\, sju resor; oc rensa honom
a\tså, oc låta den lefwande foglen ]yga i
fria markena.
8. Men den rensade ska\ twå @n kläder,
oc raka a\t @µ hår af, oc bada @g i watne,
oc så är han ren: Sedan gånge han in i
lägret, do% ska\ han blifwa utan @µ tjä\ i
sju dagar.
9. Oc på sjunde dagen ska\ han raka
a\t @µ hår af hufwudet, skägget oc ögonbrynen, så at a\t hår blifwer afrakadt; oc
ska\ twå @n kläder, oc bada @µ köµ i watne, oc så är han ren.
10. Oc på åµonde dagen ska\ han taga
tu lamb, de utan wank äro, oc et år+gammalt får utan wank, oc tre tijungar semlomjöl til spi+o{er, blandadt med oljo, oc en
Log oljo.
11. Då ska\ Pre#en #ä\a den rensada
oc deßa ting fram för HERran, för dörena
af wiµne+bördsen+ tabernakel:
12. Oc ska\ taga det ena lambet, oc offra det til et skuldo{er med den Log oljo, oc
ska\ sådant we}o{ra för HERranom.
13. Oc sedan ªagta lambet, der man
ªagtar syndo{ret oc bränneo{ret, som är
på heligt rum: Ty såsom syndo{ret, så hörer
o% skuldo{ret Pre#enom til; ty det är det
aldrahelga#a.
14. Oc Pre#en ska\ taga af skuldo{ren+
blod, oc #ryka på högra örnatimpen af den
rensada, oc på tuman af han+ högra hand,
oc på #ör#a tåna af han+ högra fot.
15. Sedan ska\ han taga af oljone utu
Logen, oc gjuta den i @n wän#ra hand:
16. Oc doppa med @µ högra [nger i oljona, den i han+ wän#ra hand är, oc
#änka oljona med @µ µnger sju resor för
HERranom.
17. Men det öfwer blifwer af oljone i
han+ hand ska\ han gjuta på den högra örnatimpen af honom som rensad är, oc på
den högra tuman, oc på den #ora tåna af

han+ högra fot, ofwan uppå skuldo{ren+
blod.
18. Det qwart är af oljone i han+ hand
ska\ han ªå på han+ hufwud som rensader
är, oc försona honom för HERranom.
19. Oc ska\ göra syndo{er, oc försona
den rensada för han+ orenlighet+ sku\. Oc
ska\ sedan ªagta bränneo{ret.
20. Oc ska\ o{ra det på altaret samt
med spi+o{ret, oc försona honom, så är han
ren.
21. Är han faµig, oc i%e så my%et förwärfwar med @ne hand, så tage et lamb för
@µ skuldo{er, til at we}o{ra, til aµ försona
honom, oc en tijung af semlomjöl, blandad
med oljo til spi+o{er, oc en Log oljo:
22. Oc twå turturdufwor, e\er twå
unga dufwor, de han med @ne hand förwärfwa kan; den ena ware til et syndo{er,
den andra til et bränneo{er:
23. Oc bäre dem til Pre#en, på åµonde
dagen e}er han+ renselse, inför dörena af
wiµne+bördsen+ tabernakel för HERranom.
24. Då ska\ Pre#en taga skuldo{ren+
lamb, oc den Log oljo, oc ska\ det a\t
wefto{ra för HERranom.
25. Oc ªagta skuldo{ren+ lamb, oc taga af samma skuldo{er+ blod, oc #ryka den
rensada på han+ högra örnatimp, oc på tuman af han+ hand, oc på den #ora tåna af
han+ högra fot:
26. Oc gjuta oljona i @na wän#ra
hand:
27. Oc #änka med @µ högra µnger oljona, som i han+ wän#ra hand är, sju resor
för HERranom.
28. Det qwart blifwer i han+ hand ska\
han låta på högra örnatimpen af den rensada, oc på tuman af han+ högra hand, oc
på #ora tåna af han+ högra fot, ofwan uppå skuldo{ren+ blod.
29. Det qwart är i han+ hand af oljone
ska\ han låta på hufwudet af den rensada,
til at försona honom för HERranom.
30. Oc sedan göra et syndo{er utaf den
ena turturdufwone, e\er unga dufwone, såsom han+ hand hafwer kunnat förwärfwa:
31. Utaf den andra et bränneo{er, samt
med spi+o{ret. Oc a\tså ska\ Pre#en
försona den rensada för HERranom.
32. Deµa ware lagen för den spitelska,
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som i%e kan med @ne hand förwärfwa det
til han+ renselse hörer.
33. Oc HERren talade med Mose oc
Aaron, oc sade:
34. När i kommen in uti Canaan+ land,
det jag eder til be@µning gifwa ska\, oc jag
der i någro edor be@µning+ huse en spitelsko
sårnad gifwer;
35. Så ska\ han, som huset tilhörer, komma, underwisa det Pre#enom, oc säga: Det
syne+ såsom en spitelsko sårnad är i mino huse.
36. Då ska\ Pre#en säga dem, at de skola ryma utu huset förra än Pre#en går
derin, til at bese sårnaden: På det at a\t det
i huset är i%e ska\ warda orent. Sedan ska\
Pre#en gå in til at bese huset.
37. När han nu ser sårnaden, oc [nner
at på husen+ wäggar gula e\er rödleµa
gropar äro, oc dera+ anseende djupare in
är, än wäggen elje# är:
38. Så ska\ han gå utu huset genom dörena, oc igenly%a huset i sju dagar.
39. Oc när han på sjunde dagen igenkommer, oc ser at sårnaden hafwer ätit @g
widare på wäggene af huset:
40. Så ska\ han bjuda dem utbryta #enarna, der den sårnaden uti är, oc ka#a det
ut för #aden på et orent rum.
41. Oc huset ska\ man skrapa innantil
a\t omkring, oc ka#a det afskrapade #o}et
ut för #aden på et orent rum:
42. Oc taga andra #enar, oc säµa dem
i samma #aden; oc taga annan kalk, oc be#ryka huset med.
43. Om då sårnaden igenkommer, oc
bri#er ut på huset, sedan man hafwer uµagit #enarna, skrapat huset, oc be#rukit det
på nyµ:
44. Så ska\ Pre#en gå derin: Oc när
han ser at sårnaden hafwer widare ätit @g
på husena, så är det wißerliga en frätande
spitelska på huset; oc är orent.
45. Derföre ska\ man bryta huset ned,
både #en oc trä, oc a\t #o}et af husena
föra ut för #aden på et orent rum.
46. Oc den som går in i huset, så länge
det tilªutit är, han är oren inti\ a}onen.
47. Oc den derinne ligger, e\er äter
derinne, han ska\ twå @n kläder.
48. Hwar nu Pre#en ser, då han går
derin, at sårnaden i%e widare hafwer ätit
@g på huset, sedan huset be#rukit är; så ska\

han säga det rent; ty sårnaden är hel worden.
49. Oc ska\ taga til syndo{er för huset,
twå foglar, cederträ, oc rosenfärgad u\,
oc Isop:
50. Oc ªagta den ena foglen uti et lerkäril med rinnande watn.
51. Oc ska\ taga det cederträt, rosenfärgada u\en, Isopen oc den lefwande foglen, oc doppa honom uti den ªagtada foglen+ blod wid rinnande watn, oc #änka huset sju resor.
52. Oc ska\ a\tså skära huset med foglen+ blod, oc med det rinnande watnet, med
den lefwande foglen, med cedreträt, med Isopen, oc med rosenfärgada u\en.
53. Oc ska\ låta den lefwande foglen
flyga ut för #aden i fria markena, oc försona huset; så är det rent.
54. Deµa är lagen om a\ spitelsko+ oc
skabb+ sårnad:
55. Om kläder+ spitelsko, oc huse+;
56. Om blemor, skabb oc eµerhwiµ:
57. På det man ska\ weta, när något
orent e\er rent är. Deµa är lagen om spitelsko.

15. Capitlet.

Säd+- blod+-]öd, rening.
Oc HERren talade med Mose oc Aaron,
oc sade:
2. Taler med Israel+ barn, oc säger til
dem:
3. Om enom manne ]yter han+ köµ+
flöd, han är oren. Oc då är han oren af
denna ]ödene, när han+ köµ förröte+, e\er
bortfräte+ af det ]ytandet.
4. A\ säng, der han på ligger, oc a\t
det han @µer uppå, ska\ wara orent.
5. Oc den som kommer wid han+ säng,
han ska\ twå @n kläder, oc bada @g med
watn, oc wara oren intil a}onen.
6. Oc den som säµer @g der han suµit
hafwer, han ska\ twå @n kläder, oc bada @g
med watn, oc wara oren intil a}onen.
7. Den som kommer wid han+ köµ, han
ska\ twå @n kläder, oc bada @g med watn,
oc wara oren intil a}onen.
8. Om han spoµar på den som ren är,
ska\ han twå @n kläder, oc bada @g med
watn, oc wara oren intil a}onen.
9. Oc sadelen, der han rider uppå, ska\
wara oren.
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10. Oc den som kommer wid något, som
under honom warit hafwer, han ska\ wara
oren intil a}onen. Oc den sådant bär, han
ska\ twå @n kläder, oc bada @g med watn,
oc wara oren intil a}onen.
11. Oc den som han wederkommer, oc
hafwer tilförene i%e twagit @na händer,
han ska\ twå @n kläder, oc bada @g med
watn, oc wara oren intil a}onen.
12. Kommer han wid et lerkäril, ska\
man det sönderªå: Men träkäril ska\ man
skölja med watn.
13. Oc när han warder ren af han+ ]ytande, ska\ han räkna sju dagar sedan han
wardt ren, oc twå @n kläder, oc bada @µ
köµ med rinnande watn, så är han ren.
14. Oc på åµonde dagen ska\ han taga
twå turturdufwor, e\er twå unga dufwor,
oc bära fram för HERran inför dörena af
wiµne+bördsen+ tabernakel, oc få Pre#enom.
15. Oc Pre#en ska\ göra af den ena et
syndo{er, oc af den andra et bränneo{er;
oc försona honom för HERranom, för
han+ ]ytande sku\.
16. När enom manne han+ säd utgår i
sömnen, han ska\ bada @µ hela köµ med
watn, oc wara oren intil a}onen.
17. Oc a\t kläde, oc a\t skinn, som med
sådana säd be~ä%adt är, ska\ twå+ med
watn, oc wara orent inti\ a}onen.
18. En qwinna, när hwilko en sådana
ligger, hon ska\ bada @g i watne, oc wara
oren inti\ a}onen.
19. När en qwinna hafwer @n+ köµ+
blod]öd, hon ska\ wara af@de+ i sju dagar.
Oc den som kommer wid henne, han ska\
wara oren inti\ a}onen.
20. Oc a\t det hon ligger uppå, så länge
hon af@de+ är, ska\ wara orent: Oc det
hon @µer uppå ska\ wara orent.
21. Oc den som kommer wid henne+
säng, han ska\ twå @n kläder, oc bada @g
med watn, oc wara oren intil a}onen.
22. Oc den som kommer wid något, der
hon hafwer suµit uppå, den ska\ twå @n
kläder, oc bada @g med watn, oc wara
oren intil a}onen.
23. Hwad som kommer wid henne+ säng,
e\er det hon @µer på, den det rörer, han
ska\ wara oren intil a}onen.
24. Oc om en man ligger när henne,
den #und hon af@de+ är, han ska\ wara

oren i sju dagar; oc sängen, der han uppå
legat hafwer, ska\ wara oren.
25. Om en qwinna hafwer @n blod]öd i
långan tid, i%e a\ena# i så lång tid som
wandt är, utan o% utöfwer den tiden som
wandt är, ska\ hon wara oren så länge
hon ]yter: Såsom hon är i henne+ räµa
flöd+ tid, så ska\ hon o% wara oren i denna
tiden.
26. A\ den säng, der hon uppå ligger, så
länge hon då ]yter, ska\ wara såsom den
säng i henne+ räµa ]öd+ tid. Oc a\t det
hon @µer uppå ska\ wara orent, såsom i den
orenheten i henne+ räµa ]öd+ tid.
27. Den som kommer wid något deraf,
han ska\ wara oren, oc ska\ twå @n kläder,
oc bada @g med watn, oc wara oren intil
a}onen.
28. Warder hon ren af henne+ ]öd, så
ska\ hon räkna sju dagar, sedan ska\ hon
wara ren.
29. Oc på åµonde dagen ska\ hon taga
twå turturdufwor, e\er twå unga dufwor,
oc bära dem til Pre#en inför dörena af
wiµne+bördsen+ tabernakel.
30. Oc Pre#en ska\ göra et syndo{er af
den ena; af den andra et bränneo{er, oc
försona henne för HERranom, öfwer henne+ orenlighet+ ~öd.
31. Så skolen I förwara Israel+ barn
för dera+ orenlighet, at de i%e dö uti dera+
orenlighet, om de göra miµ tabernakel
orent, det ibland eder är.
32. Deµa är lagen om den som hafwer
en ]öd, oc den som i sömnen han+ säd ]yter, så at han warder deraf oren:
33. Oc öfwer henne som hafwer @na
blod+]öd, oc den som en ]öd hafwer,
ehwad det är man e\er qwinna, oc när en
man ligger när ena oreno.

16. Capitlet.

Försoning+-högtid, bo%en.
Oc HERren talade med Mose, sedan de
twå Aaron+ söner döde woro, då de o{rade
för HERranom.
2. Oc HERren sade: Säg dinom broder
Aaron, at han i%e i a\a tider ingår uti den
inner#a helgedomen, inom förloµen inför
nåda#olen som på arkenom är, at han i%e
dör; ty jag wi\ låta se mig uti et moln på
nåda#olenom.
3. Utan härmed ska\ han gå in: med en
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ung #ut til syndo{er, oc med en wädur til
bränno{er.
4. Oc ska\ kläda den helga linna kjortelen uppå, oc hafwa det linna nederklädet
uppå @µ köµ, oc gjorda @g med et linnet
bälte, oc hafwa den linna haµen uppå; förty det äro de helga kläden; oc ska\ bada @µ
köµ med watn, oc lägga dem uppå.
5. Oc ska\ taga utaf menighetene af Israel+ barnom, twå getabo%ar til syndo{er,
oc en wädur til bränneo{er.
6. Oc Aaron ska\ hafwa fram #uten,
@µ syndo{er, oc försona @g oc @µ hu+.
7. Oc sedan taga de twå bo%arna, oc
#ä\a dem fram för HERran inför dörena
af wiµne+bördsen+ tabernakel.
8. Oc ska\ ka#a loµ öfwer de twå bo%arna; den ena loµen HERranom, den andra fribo%enom.
9. Oc ska\ o{ra den bo%en til et syndoffer, på hwilken HERran+ loµ fö\.
10. Men den bo%en, öfwer hwilken deß
fria+ loµ fö\, ska\ han #ä\a lefwande fram
för HERran, at han ska\ försona honom,
oc ªäppa den fribo%en i öknena.
11. Oc så ska\ han då hafwa fram @n+
syndo{er+ #ut, oc försona @g oc @µ hu+,
oc ska\ ªagta honom.
12. Oc ska\ taga ena panno, fu\ med
glöd af altaret, som #år för HERranom,
oc handena fu\a med #öµ rökwerk, oc bära det inom förloµen.
13. Oc lägga rökwerket på elden inför
HERranom, så at dambet af rökwerket skyler nåda#olen, som är på wiµne+bördet, at
han i%e dör.
14. Oc ska\ taga blodet af #utenom, oc
#änka med @µ [nger up åt nåda#olen,
frammantil. Sju resor ska\ han så #änka af
blodet för nåda#olenom med han+ [nger.
15. Sedan ska\ han ªagta bo%en, folken+
syndo{er, oc bära af han+ blod der inom
förloµen, oc ska\ göra med han+ blod
såsom han gjorde med #uten+ blod, oc
#änka deßlike+ dermed frammantil, up åt
nåda#olen.
16. Oc ska\ a\tså försona helgedomen af
Israel+ barn+ orenhet, oc ifrå dera+ öfwerträdelse i a\a dera+ synder. Sammalunda ska\ han göra wiµne+bördsen+ tabernakel; ty de äro orene, som omkring ligga.
17. Ingen menniska ska\ wara in uti
wiµne+bördsen+ tabernakel, när han går

der in til at försona i helgedomenom, til deß
han går ut igen; oc ska\ a\tså försona @g
oc @µ hu+, oc hela Israel+ menighet.
18. Oc när han utgår til altaret, som
#år för HERranom, ska\ han försona det;
oc ska\ taga af #uten+ blod, oc af bo%en+
blod, oc #ryka på altaren+ horn a\t omkring.
19. Oc ska\ #änka af blodet med @µ
[nger sju resor der uppå, oc rensa, oc helga det af Israel+ barn+ orenhet.
20. Oc när han fu\komnat hafwer helgedomen+ oc wiµne+bördsen+ tabernakel+
oc altaren+ försoning, ska\ han hafwa
fram den lefwande bo%en:
21. Oc ska\ då Aaron lägga båda @na
händer på han+ hufwud, oc bekänna öfwer
honom a\a Israel+ barn+ mißgerningar,
oc a\ dera+ öfwerträdelse i a\a dera+ synder, oc ska\ lägga dem på bo%en+ hufwud,
oc låta honom löpa genom någon+ man+
hjelp, som förhanden är, i öknena.
22. At bo%en ska\ bortbära a\a dera+
mißgerningar på @g uti wildmarkena; oc
låta honom i öknene.
23. Oc Aaron ska\ gå in uti wiµne+bördsen+ tabernakel, oc afkläda @g de linna
kläden, som han på @g klädt hade, då han
gi% in uti helgedomen, oc ska\ der låta
blifwa dem:
24. Oc ska\ bada @µ köµ med watn på
heligt rum, oc kläda @n egen kläder uppå,
oc gå der ut, oc göra @µ bränneo{er oc
folken+ bränneo{er, oc försona både @g oc
folket:
25. Oc bränna up det feta af syndo{ret
på altarena.
26. Men den, som förde fribo%en ut, ska\
twå @n kläder, oc bada @µ köµ med watn,
oc sedan komma igen i lägret.
27. Syndo{ren+ #ut oc syndo{ren+
bo%, hwilka+ blod til försoning burit wardt
in i helgedomen, ska\ man föra utom lägret,
oc upbränna i elde, både dera+ hud, köµ oc
trä%.
28. Oc den som bränner det up, han
ska\ twå @n kläder, oc bada @µ köµ med
watn, oc sedan komma i lägret.
29. Oc ska\ deµa wara eder en ewig
räµ: På tionde dagenom i sjunde månadenom skolen I späka edra kroppar, oc ingen
gerning göra, ware @g inländsk e\er utländsk ibland eder:
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30. Förty på den dagen sker edor försoning, så at I warden rengjorde; ifrån a\a
edra synder warden I rengjorde för HERranom.
31. Derföre ska\ det wara eder den #ör#e Sabbath, oc I skolen späka edra kroppar: En ewig räµ ware det.
32. Men den försoningen ska\ en Pre#er
göra, den man wigt hafwer, oc hwilken+
hand man fy\t hafwer til en Pre# i han+
fader+ #ad; oc ska\ kläda på @g de linna
kläder, som äro heliga kläden:
33. Oc ska\ a\tså försona den helga helgedomen, oc wiµne+bördsen+ tabernakel,
oc altaret, oc Pre#erna, oc a\t folket af
menighetene.
34. Det ska\ wara eder en ewig räµ, at
I försonen Israel+ barn af a\a dera+ synder, ena reso om året. Oc Mose gjorde såsom HERren honom budit hade.

17. Capitlet.

Hware# oc hwilkom o{ra+ bör.
Blod, a+.
Oc HERren talade med Mose, oc sade:
2. Tala med Aaron oc han+ söner, oc
a\ Israel+ barn, oc säg til dem: Deµa är
det HERren budit hafwer:
3. Hwilken af Israel+ hu+, som i lägret,
e\er utanför lägret, ªagtar en oxa, e\er
lamb, e\er get:
4. Oc intet bär fram för dörena af
wiµne+bördsen+ tabernakel det som HERranom för et o{er burit warder inför
HERran+ boning, han ska\ för blod brot+lig wara, såsom den som blod utgjutit hafwer; oc sådana menniska ska\ utrotad warda utu @µ folk.
5. Derföre skola Israel+ barn dera+ o
{er, som de på fria markene o{ra wilja,
bära fram för HERran, inför dörena af
wiµne+bördsen+ tabernakel til Pre#en, oc
der o{ra dera+ ta%o{er HERranom.
6. Oc Pre#en ska\ #änka blodet på
HERran+ altare inför dörena af wiµne+bördsen+ tabernakel, oc bränna up det feta,
HERranom til en söt lukt.
7. Oc ingalunda mer o{ra dje]omen
dera+ o{er, med hwilkom de hor bedrifwa.
Det ska\ dem wara en ewig räµ i dera+
efterkommandom.
8. Derföre skalt du säga dem: Hwilken
menniska af Israel+ huse, e\er o% en främ-

ling, den ibland eder är, som gör et o{er eller bränneo{er:
9. Oc bär det i%e in för dörena af wiµne+bördsen+ tabernakel, at han gör det
HERranom, den ska\ utrotad warda utu
han+ folk.
10. Oc hwilken menniska, ware @g af Israel+ huse, e\er en främling ibland eder,
äter något blod; emot honom ska\ jag säµa
miµ anlete, oc ska\ utrota honom midt utu
han+ folk:
11. Ty kroppsen+ lif är uti blodet, oc jag
hafwer gifwit eder det til altaret, at edra
själar skola dermed försonade warda: Förty
blodet är försoning för lifwet:
12. Derföre hafwer jag sagt Israel+ barnom: Ingen själ ibland eder ska\ äta blod,
oc ingen främling, som ibland eder bor.
13. Oc hwilken menniska, ware @g af Israel+ huse, e\er en främling ibland eder,
som tager et djur e\er fogel i jagt, det man
äter, han ska\ utgjuta deß blod, oc öfwertä%a honom med jord.
14. Ty kroppsen+ lif är i @nom blod. Oc
jag hafwer sagt Israel+ barnom: I skolen
ingen kropp+ blod äta; ty kroppsen+ lif är i
@nom blod. Den det äter, han ska\ utrotad
warda.
15. Oc hwilken själ som äter et a+, e\er
det af wilddjur rifwit är, ware @g en inländsk e\er utländsk, han ska\ twå @n kläder,
oc bada @g med watn, oc wara oren intil
a}onen, så warder han ren.
16. Om han i%e twår @n kläder, e\er @g
i%e badar, ska\ han bära @na mißgerning.

18. Capitlet.

Förbudna leder oc beblandelser.
Oc HERren talade med Mose, oc sade:
2. Tala med Israel+ barn, oc säg til
dem: Jag är HERren edar Gud.
3. I skolen i%e göra e}er som gör+ i
Egypti land, der I boµ hafwen; oc i%e e}er som gör+ i Canaan+ land, der jag dig införa ska\; I skolen i%e he\er hå\a eder wid
dera+ säµ;
4. Utan e}er mina räµer skolen I göra,
oc mina #adgar skolen I hå\a, at I wandren derutinnan: Ty jag är HERren edar
Gud.
5. Derföre skolen I hå\a mina #adgar,
oc mina räµer; ty hwilken menniska dem
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göra, han ska\ derigenom lefwa: Ty jag är
HERren.
6. Ingen ska\ gå in til @na nä#a blod+fränko, til aµ bloµa henne+ blygd: Ty jag
är HERren.
7. Du skalt din+ fader+ oc dine moder+
blygd i%e bloµa: Hon är din moder, derföre
skalt du i%e bloµa henne+ blygd.
8. Du skalt i%e bloµa din+ fader+
hu#ru+ blygd; ty det är din+ fader+ blygd.
9. Du skalt i%e bloµa dine sy#er+ blygd,
den din+ fader+, e\er dine moder+ doµer är,
hema e\er ute född.
10. Du skalt i%e bloµa dine sonadoµer+,
e\er dine doµerdoµer+ blygd; ty det är din
blygd.
11. Du skalt i%e bloµa din+ fader+ hu#ru+ doµer+ blygd, den dinom fader född
är, oc din sy#er är.
12. Du skalt i%e bloµa din+ fadersy#er+
blygd; ty hon är din+ fader+ nä#a blod+fränka.
13. Du skalt i%e bloµa dine modersy#er+
blygd; ty hon är dine moder+ nä#a blod+fränka.
14. Du skalt i%e bloµa din+ faderbroder+
blygd, så at du tager han+ hu#ru; ty hon är
din swägerska.
15. Du skalt i%e bloµa dine sonahu#ru+
blygd; ty hon är din+ son+ hu#ru, derföre
skalt du i%e bloµa henne+ blygd.
16. Du skalt i%e bloµa din+ broder+
hu#ru+ blygd; ty hon är din+ broder+
blygd.
17. Du skalt i%e bloµa dine hu#ru+,
samt med henne+ doµer+ blygd: ej he\er
taga henne+ son+ doµer, e\er doµerdoµer,
til at bloµa henne+ blygd; ty hon är henne+
nä#a blod+fränka: oc det är en la#.
18. Du skalt o% i%e taga din+ hu#ru+ sy#er, til at bloµa henne+ blygd, henne emot,
medan hon ännu lefwer.
19. Du skalt i%e gå in til qwinnona, så
länge hon hafwer @na sjuko i @ne orenhet,
til at bloµa henne+ blygd.
20. Du skalt o% i%e ligga när din+ nä#a+ hu#ru, til at beblanda dig med henne,
dermed du orenar dig på henne.
21. Du skalt o% i%e gifwa af dine säd, at
det ska\ upbränna+ för Molec, at du i%e
ohelgar din+ Gud+ namn; ty jag är HERren.

22. Du skalt i%e ligga när drängar, såsom när ena qwinno; ty det är en #yggelse.
23. Du skalt o% i%e ligga när något
djur, at du dermed orenar dig: Oc ingen
qwinna ska\ ska{a hafwa med något djur;
ty det är en #yggelse.
24. I skolen uti intet af deµa orena eder;
förty uti a\t deµa hafwa Hedningarne orenat @g, hwilka jag ska\ här utdrifwa för
eder.
25. Oc landet är derigenom orenadt:
Oc jag ska\ söka dera+ mißgerningar på
dem, så at landet ska\ utspy @na inbyggare.
26. Derföre hå\er mina #adgar oc rätter, oc görer intet af denna #yggelsen, antingen inländske e\er utländske ibland eder:
27. Ty a\ sådana #yggelse hafwa landsen+ folk gjort, som för eder woro, oc hafwa
orenat landet:
28. På det at landet o% i%e utspyr eder,
då I det orenen, lika som det hafwer utspyµ
Hedningarna, som för eder woro.
29. Förty, de som göra denna #yggelsen,
dera+ själar skola utrotade warda utu dera+
folk.
30. Derföre hå\er mina #adgar, at I
i%e gören e}er de #yggeliga seder, som för eder woro, at I i%e dermed orenade warden;
ty jag är HERren edar Gud.

19. Capitlet.

Helighet+-regler.
Oc HERren talade med Mose, oc sade:
2. Tala med hela menighetene af Israel+
barn, oc säg til dem: I skolen wara helige;
ty jag är helig, HERren edar Gud.
3. Hwar oc en frukte @na moder, oc @n
fader: Hå\er mina helgedagar; ty jag är
HERren edar Gud.
4. I skolen i%e wända eder til afgudar,
oc skolen i%e göra eder gutna gudar; ty jag
är HERren edar Gud.
5. Oc när I wiljen göra HERranom
ta%o{er, så skolen I o{ra det, at det må wara honom tä%t:
6. Oc skolen det äta på samma dagen, då
I o{ren det, oc på den andra dagen. Hwad
qwart blifwer til tredje dagen, det ska\ man
bränna up i eld.
7. Äter der någor af på tredje dagen, så
är han en #yggelse, oc warder i%e ta%nämlig:
8. Oc den samme ätaren ska\ bära @n
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mißgerning, at han HERran+ helgedom
hafwer ohelgat; oc den själen ska\ utrotad
warda utu @µ folk.
9. När du upskär af diµ land, skalt du
i%e skära intil ändan a\t omkring, oc i%e
noga a\t afhemta.
10. Sammalunda skalt du ej he\er noga
berga din wingård, e\er uphemta de a{a\na bären: Utan ska\ det blifwa låta för de
faµiga oc främlingar; ty jag är HERren
edar Gud.
11. I skolen i%e #jäla e\er ljuga, e\er
handla falskeliga den ene med den andra.
12. I skolen i%e swärja falskt wid miµ
namn, oc ohelga din+ Gud+ namn; ty jag
är HERren.
13. Du skalt i%e göra dinom nä#a oräµ,
e\er röfwa honom. Din dagakarl+ lön ska\
i%e blifwa när dig inti\ morgonen.
14. Du skalt i%e banna dem döfwa. Du
skalt i%e säµa för den blinda något, der han
kan #öta @g uppå; utan du skalt frukta din
Gud; ty jag är HERren.
15. I skolen i%e handla oräµ i dome, oc
skalt i%e skona dem ringa, oc i%e ära den
mägtiga, utan skalt döma dinom nä#a räµ.
16. Du skalt i%e wara en bakdantare
ibland diµ folk. Du skalt o% i%e #å emot
din+ nä#a+ blod; ty jag är HERren.
17. Du skalt i%e hata din broder i dino
hjerta; utan du skalt #ra{a din nä#a, på det
du i%e skalt lida skuld för han+ sku\.
18. Du skalt i%e hämna+, oc i%e behå\a
någon owilja emot din+ folk+ barn. Du
skalt älska din nä#a såsom dig sjelfwan; ty
jag är HERren.
19. Mina #adgar skolen I hå\a, at du
i%e låter din boskap hafwa beblandning med
annor djur; oc i%e sår din åker med blandad säd: Oc at ingen klädnad kommer på
dig, som af u\ oc lin tilhopa kommen är.
20. Om en man ligger när ena qwinno,
oc beblandar @g med henne, oc hon är en
trälinna, oc är af enom androm kränkt,
do% är i%e lö#, e\er frihet fåµ hafwer, det
ska\ #ra{adt warda; men i%e skola de dö:
Ty hon hafwer i%e warit fri.
21. Men han ska\ frambära HERranom
för @na skuld en wädur til skuldo{er, inför
dörena af wiµne+bördsen+ tabernakel.
22. Oc Pre#en ska\ försona honom med
skuldo{ret för HERranom, för den synd,
som han gjort hafwer: Så warder honom

Gud nådelig öfwer han+ synd, som han
gjort hafwer.
23. När I kommen i landet, oc planteren a\ahanda trä, der man af äter, skolen I
afskära dera+ förhud med dera+ frukt: I tre
år skolen I hå\a dem för oomskorna, så at
I i%e äten dem.
24. Men i fjerde årena ska\ a\ dera+
frukt wara helgad oc prisad HERranom:
25. I femte årena skolen I äta fruktena,
oc samla henne in; ty jag är HERren edar
Gud.
26. I skolen intet äta med blod: I skolen
i%e akta på foglarop; e\er wälja några dagar.
27. I skolen i%e skära någon pläµ på
edart hufwud, oc i%e a\+tinge+ raka edart
skägg af.
28. I skolen i%e skära något märke på
edar kropp öfwer en dödan; e\er skrifwa
bok#äfwer på eder; ty jag är HERren.
29. Du skalt i%e hå\a dina doµer til boleri, på det at landet i%e ska\ bedrifwa boleri, oc warda fu\t med la#er.
30. Hå\er mina helgedagar, oc frukter
för min helgedom; ty jag är HERren.
31. I skolen i%e wända eder til spåmän,
oc fråger intet af de teknatydare, at I i%e
warden orenade på dem; ty jag är HERren
edar Gud.
32. För et gråµ hufwud skalt du up#å,
oc ära de gamla; ty du skalt frukta din
Gud; ty jag är HERren.
33. Om en främling warder boende+
när eder i edro lande, den skolen I i%e öfwerfa\a.
34. Han ska\ bo när eder såsom en inländsk ibland eder; oc du skalt älskan såsom
dig sjelfwan: Förty I woren o% främlingar
i Egypti lande. Jag är HERren edar Gud.
35. I skolen intet olika handla, i dom,
med aln, med wigt, med måµ.
36. Räµ wåg, räµ pund, räµ skeppa,
räµ kanna ska\ wara när eder; ty jag är
HERren edar Gud, som hafwer fört eder
utur Egypti land:
37. At I skolen hå\a oc göra a\a mina
#adgar, oc a\a mina räµer; ty jag är
HERren.
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20. Capitlet.

Molec+ o{er. Spåmän+,
blodskam+ #ra{.
Oc HERren talade med Mose, oc sade:
2. Säg Israel+ barnom: Hwilken af Israel+ barn, e\er en främling, som bor i Israel, gifwer af @ne säd Molec, han ska\
döden dö; folket i landena ska\ #ena honom.
3. Oc jag ska\ säµa miµ anlete emot
sådana mennisko, oc ska\ utrota honom utu
han+ folk; derföre, at han af @ne säd gifwit
hafwer Molec, oc orenat min helgedom,
oc ohelgat miµ helga namn.
4. Oc om folket i landet se genom µnger
med de menniskone, som af @ne säd hafwer
gifwit Molec, så at de i%e dräpa honom;
5. Så wi\ jag do% säµa miµ anlete
emot den menniskan, oc emot han+ ªägt,
oc ska\ utrota honom, oc a\a de som e}er
honom med Molec hor bedrifwit hafwa,
utu dera+ folk.
6. Om en själ wänder @g til spåmän oc
teknatydare, så at hon hor bedrifwer e}er
dem; så wi\ jag säµa miµ anlete emot den
samma själen, oc wi\ utrota henne utu
henne+ folk.
7. Derföre helger eder, oc warer helige;
ty jag är HERren edar Gud.
8. Oc hå\er mina #adgar, oc görer
dem; ty jag är HERren, den eder helgar.
9. Den som bannar @n fader e\er @na
moder, han ska\ döden dö; han+ blod ware
öfwer honom, at han @n fader e\er moder
bannat hafwer.
10. Den som hor bedrifwer med någor+
man+ hu#ru, den ska\ döden dö, både horkarlen oc horkonan; derföre, at han med
@n+ nä#a+ hu#ru hor bedrifwit hafwer.
11. Om någor ligger när @n+ fader+
hu#ru, så at han @n+ fader+ blygd bloµat
hafwer, de skola både döden dö; dera+ blod
ware öfwer dem.
12. Om någor ligger när @na sonahu#ru, så skola de både döden dö; förty de hafwa gjort ena skam; dera+ blod ware öfwer
dem.
13. Om någor ligger nära en dräng, såsom när ena qwinno, de hafwa gjort en
#ygghet, oc skola både döden dö; dera+ blod
ware öfwer dem.
14. Om någor tager en hu#ru, oc henne+ moder dertil, han hafwer gjort en la#;

man ska\ bränna honom up i elde, oc de
båda med, at ingen la# blifwer ibland eder.
15. Om någor hafwer ska{a med oskälig
djur, han ska\ döden dö, oc djuret ska\
man dräpa.
16. Om en qwinna låter @g in til något
oskäligt djur, så at hon dermed hafwer skaffa, den skalt du dräpa, oc djuret deßlike+:
Döden skola de dö; dera+ blod ware öfwer
dem.
17. Om någor tager @na sy#er, @n+ fader+ doµer, e\er @ne moder+ doµer, oc skådar henne+ blygd, oc hon åter han+ blygd,
det är en skam; de skola förgöra+ inför dera+
ªägte+ folk: Ty han hafwer bloµat @ne sy#er+ blygd; han ska\ bära @na skuld.
18. Om en man ligger när ena qwinno i
henne+ krankhet+ tid, oc bloµar henne+
blygd, oc uplåter henne+ brunn, oc hon
bloµar @n+ blod+ brunn; de skola både förgjorde warda utu dera+ folk.
19. Dine modersy#er+ blygd, oc dine fadersy#er+ blygd skalt du i%e bloµa: Ty en
sådana hafwer @na nä#a blod+fränko blottat; oc de skola bära dera+ skuld.
20. Om någor ligger när @n+ faderbroder+ hu#ru, den hafwer @n+ faderbroder+
blygd bloµat: De skola bära dera+ synd;
utan barn skola de dö.
21. Om någor tager @n+ broder+ hu#ru,
det är en skamlig gerning: De skola wara
utan barn, derföre, at han hafwer @n+ broder+ blygd bloµat.
22. Så hå\er nu a\a mina #adgar oc
mina räµer, oc görer dem, på det landet
i%e utspyr eder, der jag eder införer, at I
deruti bo skolen.
23. Oc wandrer i%e uti Hedningarna+
#adgar, hwilka jag ska\ utdrifwa för eder;
ty a\t sådant hafwa de gjort, oc jag hafwer ha} en #yggelse wid dem.
24. Men eder säger jag: I skolen be@µa
dera+ land; ty jag ska\ gifwa eder et land i
arf, der mjölk oc hannog uti ]yter: Jag är
HERren edar Gud, den eder afskilt hafwer
ifrån annat folk:
25. At I o% skilja skolen den rena boskapen ifrå den orena; oc orena foglar ifrå de
rena; oc i%e orena edra själar på boskap, på
foglar, oc på a\t det på jordene kryper, det
jag eder afskilt hafwer, at det ska\ wara
orent.
26. Derföre skolen I wara mig helige; ty
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jag HERren är helig, den eder afskilt hafwer ifrån annat folk, at I skolen höra mig
til.
27. Om någor man e\er qwinna warder
en spåman, e\er en teknatydare, de skola döden dö; Man ska\ #ena dem; dera+ blod
ware öfwer dem.

21. Capitlet.

Pre#a-reglor.
Oc HERren sade til Mose: Tala til Pre#erna, Aaron+ söner, oc säg til dem: En
Pre#er ska\ i%e orena @g på någon dödan
af @µ folk;
2. Utan på @n skyldman, den honom nä#
tilkommer, såsom på @n moder, på @n fader,
på @n son, på @n doµer, på @n broder;
3. Oc på @n sy#er, den ännu en jungfru
oc ingen+ man+ hu#ru warit hafwer; den
han+ nä#a skyldman är, på dem må han
orena @g.
4. Elje# ska\ han i%e orena @g på någon,
som honom är wederkommande ibland han+
folk, så at han @g ohelgar.
5. Han ska\ o% ingen pläµ göra på @µ
hufwud, e\er afraka @µ skägg, oc på han+
kropp intet märke skära.
6. De skola @nom Gudi helige wara, oc
i%e ohelga @n+ Gud+ namn: Förty de o{ra
HERran+ o{er, dera+ Gud+ bröd; derföre
skola de wara helige.
7. Han ska\ i%e taga någon sköko, e\er
ena förkränkta, e\er den som af @n man
bortdrifwen är; ty han är helig @nom Gudi.
8. Derföre skalt du räkna honom helig;
ty han o{rar din+ Gud+ bröd. Han ska\
wara dig helig; ty jag är helig, HERren
som eder helgar.
9. Om en+ Pre#+ doµer begynner til at
bola, den ska\ man upbränna i elde; ty hon
hafwer skämt @n fader.
10. Hwilken öfwer#e Pre#er är ibland
han+ bröder, på hwilken+ hufwud smörjooljan gutin är, oc han+ hand fy\d är, så at
han med kläden iklädd warder, den ska\ i%e
bloµa @µ hufwud, oc i%e skära @n kläder
sönder.
11. Oc ska\ til ingen dödan komma, oc
ska\ i%e orena @g, hwarken öfwer fader e\er
moder.
12. Utu helgedomenom ska\ han i%e gå,
at han i%e ohelgar @n+ Gud+ helgedom. Ty

wigelsen, han+ Gud+ smörjoolja, är på honom: Jag är HERren.
13. Ena jungfru ska\ han taga @g til
hu#ru:
14. Men inga enko, e\er bortdrefna, e\er
förkränkta, e\er sköko; utan ena jungfru, af
@µ folk, ska\ han taga til hu#ru;
15. På det han i%e ska\ ohelga @na säd
ibland @µ folk; ty jag är HERren, som honom helgar.
16. Oc HERren talade med Mose, oc
sade:
17. Tala med Aaron, oc säg: Om någor
wank är på någrom af dine säd uti edart
ªägte, den ska\ i%e gå fram, at han o{rar
@n+ Gud+ bröd:
18. Förty hwar oc en, den någon wank
hafwer, ska\ i%e gå fram, ware @g blind,
halt, med ene #ygga näso, med oski%eliga
lemmar:
19. E\er den som hafwer en sönderbruten fot e\er hand:
20. E\er kroppog är, e\er hinno på ögonen hafwer, e\er windögd, e\er maªog, eller skabbog, e\er förbråken är.
21. Den som nu af Pre#en+ Aaron+ säd
hafwer en wank uppå @g, han ska\ i%e gå
fram til at o{ra HERran+ o{er; ty han
hafwer en wank, derföre ska\ han intet nalka+ intil @n+ Gud+ bröd, at han dem o{rar.
22. Do% ska\ han äta af @n+ Gud+ bröde, både af det helgo, så o% af de aldrahelga#o.
23. Men do% ska\ han i%e komma in til
förloµen, ej he\er nalka+ altarena, så länge
sådana wank på honom är, at han i%e ohelgar min helgedom; ty jag är HERren, som
helgar dem.
24. Oc Mose sade deµa til Aaron, oc
til han+ söner, oc til a\ Israel+ barn.

22. Capitlet.

Lag om o{er+ ätande oc art.
Oc HERren talade med Mose, oc sade:
2. Säg Aaron oc han+ söner, at de hå\a
@g ifrån Israel+ barn+ helgo, hwilket de
mig helga, oc i%e ohelga miµ helga namn;
ty jag är HERren.
3. Säg dem nu til, oc dera+ e}erkommandom: Hwilken af edor säd går til det
helga, som Israel+ barn helga HERranom,
oc orenar @g så på det, han+ själ ska\ utro-
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tad warda för miµ anlete; ty jag är HERren.
4. Hwilken af Aaron+ säd är spitelsk, eller hafwer ena ~öd, den ska\ i%e äta af det
helga, til deß han warder ren. Den som
kommer wid någon oren kropp, e\er den som
han+ säd afgår i sömnen:
5. E\er den som kommer wid en matk,
den honom oren är, e\er en mennisko, som
honom oren är, oc a\t det honom orenar:
6. Hwilken själ kommer wid något deraf,
den är oren intil a}onen, oc ska\ i%e äta af
de helgo; utan ska\ för# bada @n kropp med
watn.
7. Oc när solen är nedergången, oc han
ren worden är, då må han äta deraf; ty det
är han+ spi+.
8. Et a+, oc hwad af wilddjur rifwit är,
skolen I i%e äta, at I i%e skolen warda orene deruppå; ty jag är HERren.
9. Derföre skola de hå\a mina #adgar,
at de i%e skola lägga synd uppå @g, oc dö
deröfwer, när de ohelga @g; ty jag är
HERren, som dem helgar.
10. Ingen annar ska\ äta af det helgo, ej
he\er Pre#en+ hu+man, ej he\er någon dagakarl.
11. När Pre#en köper ena själ för @na
penningar, den må äta deraf. Oc det i
han+ huse födt är, det må o% äta af han+
bröd.
12. Om Pre#en+ doµer warder en+
främmande+ hu#ru, ska\ hon i%e äta af deß
helga+ häfo{er.
13. Warder hon en enka, e\er utdrifwen,
oc hafwer ingen säd, oc kommer igen til
@n+ fader+ hu+, så ska\ hon äta af @n+ fader+ bröd, såsom då hon ännu piga war:
Men ingen främmande ska\ äta deraf.
14. Hwilken som elje# äter af de helgo
owetande+, han ska\ lägga femtedelen dertil,
oc gifwa Pre#enom med de helgo:
15. På det at de i%e skola ohelga Israel+
barn+ helga, som de häfo{ra HERranom:
16. At de i%e skola lägga mißgerning oc
skuld på @g, när de äta af dera+ helgo; ty
jag är HERren, som dem helgar.
17. Oc HERren talade med Mose, oc
sade:
18. Säg Aaron oc han+ söner, oc a\ Israel+ barn: Hwilken Israelit e\er främling
i Israel wi\ göra @µ o{er, ware @g af lö}
e, e\er af fri wilja, at de wilja göra

HERranom et bränneo{er, det honom ska\
wara ta%nämligit af eder:
19. Det ska\ wara et mankön, oc utan
wank, af fä, lambom e\er getom.
20. A\t det som något fel hafwer, skolen
I i%e o{ra; förty det warder i%e ta%nämligit för eder.
21. Oc hwilken et ta%o{er HERranom
göra wi\, et besynnerligit lö}e, e\er af fri
wilja, af fä e\er får, det ska\ wara utan
wank, at det må warda ta%nämligit. Det
ska\ hafwa ingen wank.
22. Är det blindt, e\er brutit, e\er sargadt, e\er förtwinadt, e\er maªogt, e\er
skabbogt; så skola de i%e sådant o{ra HERranom, oc intet o{er deraf gifwa på HERran+ altare.
23. En oxe e\er får, som oski%eliga e\er
lyµa lemmar hafwer, må du o{ra af en fri
wilja; men i%e warder det ta%nämligit för
et lö}e.
24. Du skalt o% i%e o{ra HERranom
något det förkramadt, e\er för#öµ, e\er
förªitit, e\er utskurit är; oc skolen sådant
i%e göra i edro lande.
25. Du skalt o% i%e o{ra något sådant af
en+ främling+ hand, med edar+ Gud+ bröd;
ty det doger intet, oc hafwer en wank: Derföre warder det i%e ta%nämligit för eder.
26. Oc HERren talade med Mose, oc
sade:
27. När en kalf, e\er lamb, e\er get födt
är, så ska\ det wara när @ne moder i sju dagar: På åµonde dagen oc dere}er må man
o{ra det HERranom, så är det ta%nämligit.
28. Ware @g nöt e\er får, så ska\ man
i%e ªagta det med @n unga på enom dag.
29. När I wiljen göra HERranom et
lofo{er, det för eder ta%nämligit ska\ wara;
30. Så skolen I äta det på samma dagen,
oc skolen intet behå\a qwart intil morgonen; ty jag är HERren.
31. Derföre hå\er min bud, oc görer
dem; ty jag är HERren.
32. At I i%e ohelgen miµ helga namn,
oc at jag må helgad warda ibland Israel+
barn; ty jag är HERren den eder helgar:
33. Den eder utur Egypti land fört hafwer, at jag sku\e wara edar Gud: Jag är
HERren.
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23. Capitlet

Årliga Högtider+ lag.
Oc HERren talade med Mose, oc sade:
2. Tala til Israel+ barn, oc säg til dem:
Deße äro HERran+ högtider, som I skolen
ka\a heliga oc mina högtider, då I samman kommen.
3. Sex dagar skalt du göra diµ arbete;
men den sjunde dagen är den #ore helge
Sabbathen, då I tilhopa kommen: Intet
arbete skolen I göra på honom; förty det är
HERran+ Sabbath, ehwar I bon.
4. Deße äro de HERran+ högtider, dem
I skolen ka\a helga högtider, då I samman
kommen:
5. På fjortonde dagen i för#a månadenom om a}onen är HERran+ Pa{ah,
6. Oc på den femtonde i samma månadenom är HERran+ osyrade bröd+ högtid;
då skolen I äta osyradt bröd i sju dagar.
7. Den för#e dagen ska\ ka\a+ helig
ibland eder, då I samman kommen; då skolen I intet tjen#earbete göra:
8. Oc o{ra HERranom i sju dagar.
Den sjunde dagen ska\ o% helig ka\a+, då I
tilhopa kommen; på honom skolen I o% intet
tjen#earbete göra.
9. Oc HERren talade med Mose, oc
sade:
10. Tala med Israel+ barn, oc säg til
dem: När I kommen i landet, som jag eder
gifwa ska\, oc i skolen upskära, så skolen I
föra til Pre#en en kärfwa för#lingen af edro säd:
11. Då ska\ den kärfwen warda we}ad
för HERranom, at det ska\ blifwa ta%
nämligit af eder. Oc deµa ska\ Pre#en
göra på den andra dagen nä# e}er Sabbathen.
12. Oc skolen på den dagen, då edar
kärfwe we}ad warder, göra HERranom et
bränneo{er af et lamb, det utan wank oc
år+gammalt är.
13. Samt med spi+o{ret, twå tijungar
semlomjöl, blandadt med oljo, til en söt
lukt+ o{er HERranom; dertil dry%o{er, en
fjerding af et Hin win.
14. Oc skolen intet äta af det nya, hwarken bröd, torkad ax e\er korn, intil den dagen, då I bären edrom Gud o{er. Det ska\
wara en ewig räµ til edra e}erkommande,
ehwar I bon.

15. Sedan skolen I räkna ifrå den andra
Sabbath+dagen, då i båren we}ekärfwan
fram, sju hela Sabbather:
16. Intil den andra dagen e}er den sjunde Sabbathen: Det är, femtio dagar skolen
I räkna oc o{ra HERranom nyµ spi+o
{er:
17. Oc skolen o{ra det af a\a edra boningar, nemliga, tu we}ebröd af twå tijungar semlomjöl, syradt oc bakadt HERranom til en för#ling.
18. Oc skolen frambära med edor bröd
sju år+gamla lamb utan wank, oc en ung
#ut, oc twå wädrar: Det ska\ wara HERran+ bränneo{er, spi+o{er oc dry%o{er; det
är en söt lukt+ o{er HERranom.
19. Dertil skolen I göra en getabo% til
syndo{er, oc tu år+gamla lamb til ta%o
{er.
20. Oc Pre#en ska\ we}a det med
för#ling+ brödena för HERranom til de tu
lamben: Oc ska\ wara HERranom heligt,
oc höra Pre#en til.
21. Oc I skolen utropa denna dagen: Ty
han ska\ ka\a+ helig ibland eder, då I samman kommen: Intet tjen#earbete skolen i
göra. En ewig räµ ska\ det wara, til edra
e}erkommande, ehwar I bon.
22. När I upskären sädena i edro lande,
skolen I i%e a\t upskära på åkren, oc i%e
a\t för noga uphemta; utan skolen det låta
dem faµigom, oc främlingom. Jag är
HERren edar Gud.
23. Oc HERren talade med Mose, oc
sade:
24. Tala med Israel+ barnom, oc säg:
På för#a dagen i sjunde månadenom skolen
I hå\a Blåsanden+ helga Sabbath til åminnelse, då I samman kommen:
25. Då skolen I intet tjen#earbete göra;
oc skolen göra HERranom o{er.
26. Oc HERren talade med Mose, oc
sade:
27. På tionde dagen i denna sjunde månadenom är Försonedagen, den ska\ ibland
eder ka\a+ helig, at I tilhopa kommen. Då
skolen I späka edra kroppar, oc o{ra HERranom:
28. Oc skolen intet arbete göra på denna
dagen; ty det är en försonedag, at I skolen
försonade warda för HERranom edrom
Gud.
29. Ty hwilken i%e späker @n kropp på
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denna dagen, den ska\ utrotad warda utu
han+ folk.
30. Oc hwilken på denna dagen något
arbete gör, den ska\ jag förgöra utu han+
folk.
31. Derföre skolen I intet arbete göra.
Det ska\ wara en ewig räµ til edra e}erkommande, ehwar I bon.
32. Det är edrar #ore Sabbath, at I
skolen späka edra kroppar. På nionde dagen
i månadenom om a}onen skolen I hå\a
denna Sabbath, ifrån a}onen oc åter intil
a}onen.
33. Oc HERren talade med Mose oc
sade:
34. Tala med Israel+ barn, oc säg: På
femtonde dagen i denna sjunde månadenom
är Löfhyddo högtid i sju dagar HERranom.
35. Den för#e dagen ska\ ka\a+ helig, at
I samman kommen; intet tjen#earbete skolen I göra.
36. I sju dagar skolen I o{ra HERranom. Den åµonde dagen ska\ o% ka\a+ helig, at I samman kommen: Oc I skolen
göra edart o{er HERranom; ty det är samlinge+dag: Intet tjen#earbete skolen I göra.
37. Deße äro HERran+ helgedagar, de
I skolen heliga hå\a, at I samman kommen, oc gören HERranom o{er, bränneoffer, spi+o{er, dry%o{er, oc annor o{er,
hwart e}er @n dag:
38. Förutan det HERran+ Sabbath, oc
edra gåfwor oc lö}e, oc friwiljoga gåfwor
äro, som I gifwen HERranom.
39. Så skolen I nu på femtonde dagen i
sjunde månadenom, när I hafwen i hu+
samlat år+wäxten af landena, hå\a HERran+ högtid i sju dagar. På för#a dagenom
är Sabbath, oc på åµonde dagenom är o%
Sabbath.
40. Oc I skolen på för#a dagenom taga
frukt af skön träd, palmtelningar, oc qwi#ar af tjo%qwi#adt trä, oc pilträ; oc wara glade i sju dagar för HERranom edrom
Gud.
41. Oc skolen a\tså hå\a HERranom
den högtiden om året i sju dagar; det ska\
wara en ewig räµ til edra e}erkommande,
at de så skola hå\a helg uti den sjunde månaden.
42. Sju dagar skolen I bo i löfhyddor.

Den en inländning är i Israel, han ska\ bo
i löfhyddor:
43. At edre e}erkommande skola weta,
huru jag hafwer låtit Israel+ barn bo i
hyddor, då jag förde dem utur Egypti land.
Jag är HERren edar Gud.
44. Oc Mose sade Israel+ barnom om
denna HERran+ helg.

24. Capitlet.

Lyseolja, skådobröd.
Bannor+, skada+ #ra{.
Oc HERren talade med Mose, oc sade:
2. Bjud Israel+ barnom, at de bära til
dig klara #öµa bomoljo til ly+ning, hwilken
dageliga ska\ ªå+ up i lamporna:
3. Utanför wiµne+bördsen+ förloµ i
wiµne+bördsen+ tabernakel. Oc Aaron
ska\ sköta det både a}on oc morgon för
HERranom dageliga. Det ska\ wara en
ewig räµ med edra e}erkommande.
4. Oc ska\ han pynta til lamporna på
dem sköna ljusa#akanom för HERranom
dageliga.
5. Oc du skalt taga semlomjöl, oc baka
deraf tolf kakor; en kaka ska\ hå\a twå tijungar.
6. Oc skalt lägga dem ju sex i hwar hop
på det sköna bordet för HERranom.
7. Oc skalt lägga på dem rent rökelse, at
det ska\ wara åminnelse-bröd til et o{er
HERranom.
8. På hwar Sabbath+dag ska\ han
pynta dem til HERranom a\tid, af Israel+
barn til et ewigt förbund.
9. Oc skola höra Aaron oc han+ söner
til, de skola äta dem på heligt rum; ty det är
han+ aldrahelga#a af HERran+ o{er til en
ewig räµ.
10. Oc en man utgi%, ene+ Israelitiska
qwinno+ son, den en+ Egyptisk man+ son
war ibland Israel+ barn, oc träµe med en
Israelitisk man i lägret:
11. Oc nämnde namnet, oc bannade+.
Då hade de honom fram för Mose. Oc
han+ moder het Selomith, Dibri doµer af
Dan+ ªägte:
12. Oc de lade honom i fängelse, til deß
dem worde wiß swar gifwen genom HERran+ mun.
13. Oc HERren talade med Mose, oc
sade:
14. För honom ut för lägret, som ban-
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nat+ hafwer, oc låt a\a dem, som det hörde, lägga @na händer på han+ hufwud, oc
låt hela menighetena #ena honom.
15. Oc säg Israel+ barnom: Hwilken
som bannar @n GUD, han ska\ bära @na
synd.
16. Hwilken som HERran+ namn nämner, han ska\ döden dö; hela menigheten
ska\ #ena honom. Såsom utländningen, så
ska\ o% inländningen wara: Om han nämner det namnet, så ska\ han dö.
17. Om någor ªår ena mennisko, han
ska\ döden dö.
18. Men den som ªår någon boskap, han
ska\ betalat kropp för kropp.
19. Oc den som gör @nom nä#a skada,
honom ska\ man göra såsom han gjorde:
20. Skada för skada, öga för öga, tand
för tand; såsom han hafwer gjort ene mennisko skada, så ska\ man göra honom igen.
21. Så at den som ªår någon boskap, den
ska\ betalat; men den som ªår ena mennisko,
han ska\ dö.
22. Samma räµen ska\ wara ibland
eder, så för utländningen, som för inländningen; ty jag är HERren edar Gud.
23. Oc Mose sade deµa för Israel+ barnom, oc förde honom, som bannat+ hade,
ut för lägret, oc #enade honom. Oc a\tså
gjorde Israel+ barn, såsom HERren Mose
budit hade.

25. Capitlet.

Helg- klang- fri-år.
Oc HERren talade med Mose på Sinai
berg, oc sade:
2. Tala med Israel+ barn, oc säg til
dem: När I kommen in uti det land, som
jag eder gifwande+ warder, skolen I hå\a
landsen+ helg HERranom:
3. Så at du i sex år sår din åker, oc i sex
år skär din wingård, oc samlar in fruktena;
4. Men på sjunde årena ska\ landet hå\a
HERranom @na #ora helg, i hwilko du i%e
skalt så din åker, e\er berga din wingård.
5. Oc hwad af @g sjelfwo wäxer, e}er
din afbergning, skalt du i%e berga. Oc de
windrufwor, som utan diµ arbete wäxte
äro, skalt du i%e afhemta, e}er det är landsen+ helgår.
6. Utan landsen+ helgår skalt du fördensku\ hå\a, at du skalt äta der af, din tjena-

re, din tjenarinna, din dagakarl, din hu+man, din främling när dig:
7. Din boskap, oc djuren i diµ land, a\t
det der wäxer ska\ wara til mat+.
8. Oc du skalt räkna sju sådana helgår,
så at sju år skola sju resor tald warda, oc
den sju helgår+ tiden gör nio oc fyratio år.
9. Då skalt du låta blåsa i basunen öfwer a\t edart land, på tionde dagen i sjunde
månadenom, räµ på Försonedagen.
10. Oc I skolen helga det femtionde
året, oc skolen ka\a det et friår i landena,
a\om dem som bo derinne; ty det är edart
klangår. Så ska\ hwar oc en när eder komma til @na ägor igen, oc til @na ªägt.
11. Ty det femtionde året är edart klangår. I skolen intet få, ej he\er upskära det af
@g sjelfwo wäxt är, ej he\er afhemta i wingårdenom det utan arbete wäxt är.
12. Förty klangåret ska\ wara heligt
ibland eder. Men I skolen äta a\t det som
marken bär.
13. Det är klangåret, i hwilko hwar man
ska\ komma til @µ igen.
14. Om du något säljer dinom nä#a, eller något köper af honom, ska\ ingen besnika
@n broder:
15. Men e}er klangåren+ tal skalt du köpa det af honom, oc hwad åren sedan draga
kunna, der e}er ska\ han sälja dig det.
16. E}er som åren äro mång til, så skalt
du låta risa köpet, oc e}er som de äro så til,
skalt du låta köpet fa\a; ty han ska\ sälja
dig det e}er som det draga kan.
17. Så besnike nu ingen @n nä#a, utan
frukta din Gud; ty jag är HERren edar
Gud.
18. Derföre görer e}er mina #adgar, oc
hå\er mina räµer, at I dem gören, på det
I mågen tryggeliga bo i landena;
19. Ty landet ska\ gifwa eder @na frukt,
at I skolen hafwa nog til at äta, oc bo
tryggeliga derinne.
20. Oc om du worde sägande+: Hwad
skole wi äta på sjunde årena; ty wi så intet,
oc församle ingen år+wäxt?
21. Så wi\ jag bjuda min wäl@gnelse i
sjeµe årena öfwer eder, så at det ska\ göra
eder tre åra+ wäxt.
22. Det I fån på de åµonde årena, oc
af den gamla år+wäxten, der äter af intil
nionde året, så at I äten af det gamla, intil
deß åter ny år+wäxt kommer.
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23. Derföre skolen I i%e sälja landet
ewinnerliga: Ty landet är miµ, oc I ären
främmande oc gä#er för mig.
24. Oc I skolen i a\t edart land låta
landet til lösen:
25. Om din broder warder faµig, oc
säljer dig @na ägor, oc han+ nä#e skyldman
kommer til honom, oc wi\ lösat, så ska\
han lösa det han+ broder sålt hafwer.
26. Om någor wore, som ingen lösare
hafwer, oc kan med @ne hand så my%et å#adkomma, at han löser en del;
27. Då ska\ man räkna åratalet sedan
han såldet, oc hwad igen #år, gifwe honom
som köpt hafwer, at han må komma til @na
ägor igen.
28. Om han+ hand i%e kan [nna så
my%et, at han kan få någon del igen, så ska\
det, som han sålt hafwer, wara i köparen+
händer intil klangåret; då ska\ det wara ute,
oc han komme til @na ägor igen.
29. Ho som säljer bort et boningahu+ innan #ad+muren, han hafwer et helt år+
fri# til at lösa det igen; det ska\ wara tiden,
innan hwilken han det lösa må.
30. Om han i%e löser det förra än hela
året ute är, så ska\ köparen behå\a det
ewinnerliga, oc han+ e}erkommande; oc
ska\ i%e lö# utgå i klangårena.
31. Men är det et hu+ i sådana by, der
ingen mur om är, det ska\ man räkna lika
med markene i landena; oc ska\ warda lö#,
oc i klangårena friµ utgå.
32. De Leviter+ #äder, oc husen i #äderna, der dera+ ägor inne äro, måga a\tid
lö#e warda.
33. Den som något löser ifrå de Leviter,
den ska\ gå derifrån i klangårena, ware @g
hu+ e\er #ad, som han besuµit hafwer; förty husen uti de Leviter+ #äder äro dera+
ägor ibland Israel+ barn.
34. Men markena för dera+ #äder ska\
man i%e sälja; förty det är dera+ egendom
ewinnerliga.
35. Om din broder warder faµig, oc af
@g kommer när dig, så skalt du taga honom
til dig, såsom en främling e\er hu+man, at
han må lefwa när dig.
36. Oc du skalt i%e taga o%er af honom,
e\er winning; utan skalt frukta din Gud, at
din broder må lefwa bredewid dig.
37. Ty du skalt i%e få honom dina pen-

ningar på o%er, oc i%e utfå din spi+ på fördel.
38. Ty jag är HERren edar Gud, den
eder utur Egypti land fört hafwer, at jag
sku\e gifwa eder det landet Canaan, oc wara edar Gud.
39. Om din broder warder faµig när
dig, oc säljer dig, så skalt du i%e låta honom
göra trälar+ arbete:
40. Utan han ska\ wara när dig, såsom
en dagakarl oc en hu+man, oc tjena dig intil klangåret;
41. Då ska\ han gå lö+ ut ifrå dig, oc
han+ barn med honom; oc ska\ komma til
@µ ªägte igen, oc til @na fäder+ ägor.
42. Förty de äro mine tjenare, de jag utur Egypti land fört hafwer; ty ska\ man
i%e sälja dem e}er trälar+ säµ.
43. Oc skalt du i%e med #ränghet råda
öfwer dem, utan frukta din Gud.
44. Men wilt du hafwa trälar oc trälinnor, så skalt du köpa dem af Hedningarna,
som omkring eder äro:
45. Af hu+män, som främlingar ibland
eder äro, oc af dera+ afkommandom, som de
när eder uti lande föda, dem skolen I hafwa
til egna:
46. Oc skolen äga dem, oc edor barn
e}er eder til en ewig ägo; dem skolen i låta
wara trälar. Men öfwer edra bröder, Israel+ barn, ska\ ingen öfwer den andra råda
med #ränghet.
47. Om en främling e\er en hu+man
wäxer til när dig, oc din broder warder
faµig när honom, oc säljer @g enom främling, e\er hu+manne när dig, e\er någrom
af @ne ªägt;
48. Så skal han räµ hafwa, sedan han
såld är, at warda lö# igen; oc någor af
han+ bröder må lösa honom:
49. E\er han+ faderbroder, e\er faderbroder+ son, e\er elje# någor han+ när
skyldman i han+ ªägte; e\er om han+ egen
hand kan så my%et å#adkomma, så ska\ han
lösa @g:
50. Oc ska\ räkna med @n köpare ifrå
det året, då han sålde @g, intil klangåret.
Oc penningarne skola räknade warda e}er
åratalet, sedan han sålde+; oc ska\ han+ lön
med inräkna+ för hela tiden.
51. Om ännu mång år äro intil klangåret, så ska\ han der e}er de#o mer gifwa
för lö+nen, e}er som han köpt är.
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52. Äro få år qwar intil klangåret, så
ska\ han o% der e}er igengifwa til @n lö+ning.
53. Oc ska\ räkna @n lön med honom år
ifrån år. Oc skalt i%e låta råda öfwer honom med #ränghet för din ögon.
54. Om han i%e löser @g i denna måµo,
så ska\ han i klangåret lö+ utgå, oc han+
barn med honom.
55. Förty Israel+ barn äro mine tjenare, de jag utur Egypti land fört hafwer.
Jag är HERren edar Gud.

26. Capitlet.

Gudaktighet+ oc ogudaktighet+ lön.
I skolen i%e göra eder några afgudar, e\er
beläte, i%e he\er upresa eder några #odar,
i%e he\er någon wård#en säµa uti edro
lande, til at tilbedja derföre: Ty jag är
HERren edar Gud.
2. Hå\er mina Sabbather, oc frukter
eder för min helgedom. Jag är HERren.
3. Om I wandren i minom #adgom, oc
hå\en min bud, oc gören dem;
4. Så ska\ jag gifwa eder regn i @nom
tid; landet ska\ gifwa @n wäxt, oc trän på
markene bära @na frukt.
5. Oc tröskotiden ska\ rä%a intil winandena, oc winanden ska\ rä%a intil säde+tiden. Oc I skolen hafwa bröd nog, oc skolen tryggeliga bo i edro lande.
6. Jag ska\ gifwa frid i edro lande, at I
skolen sofwa, oc ingen förfära eder. Jag
ska\ låta komma de onda djur utur edro
lande, oc intet swärd ska\ gå genom edart
land.
7. I skolen jaga edra [endar, oc de skola
fa\a för eder genom swärd.
8. Fem af eder skola jaga hundrade, oc
hundrade af eder skola jaga tio tusende; ty
edre [ender skola fa\a för eder genom
swärd.
9. Oc jag ska\ wända mig til eder; jag
ska\ föröka eder, oc låta eder wäxa til, oc
jag ska\ göra miµ förbund fa# med eder.
10. Oc I skolen äta af det gamla, så at
I skolen låta det gamla fara för det nya.
11. Jag ska\ hafwa min boning ibland
eder, oc min själ ska\ i%e förka#a eder.
12. Oc jag ska\ wandra ibland eder, oc
ska\ wara edar Gud, så skolen I wara miµ
folk.
13. Ty jag är HERren edar Gud, den

eder utur Egypti land fört hafwer, at I i%e
sku\en wara dera+ trälar. Oc hafwer sönderbrutit edart ok, oc hafwer låtit eder gå
räµa.
14. Men om I i%e hören mig, oc i%e gören deßa buden a\:
15. Utan förakten mina #adgar, oc edra
själar förka#a mina räµer, så at I i%e gören a\ min bud, oc låten miµ förbund tilbaka;
16. Så ska\ jag o% då göra eder deµa:
Jag ska\ hemsöka eder med förskrä%else,
swulnad, oc skälfwo, at edor an@kte förfalla, oc edre kroppar försmäkta skola: I skolen
fåfängt så edra säd, oc edre [ender skola äta
henne.
17. Oc jag ska\ #ä\a miµ anlete emot
eder, oc I skolen warda ªagne för edra [endar. Oc de som hata eder, skola råda öfwer eder, oc I skolen ]y, då ingen jagar
eder.
18. Om I ändå i%e hören mig, så ska\
jag ännu sju resor mer görat, til at näpsa
eder för edra synder:
19. At jag edra högfärd oc gen#örtighet
nederªå ska\. Oc jag ska\ göra edar himmel såsom jern, oc edra jord såsom koppar.
20. Oc edro möda oc arbete ska\ förtappadt wara, så at edart land i%e ska\ gifwa @n wäxt, oc trän i landet i%e bära @na
frukt.
21. Oc om I wandren mig emot, oc
i%e wiljen höra mig; så ska\ jag ändå görat
sju resor mer, til at ªå eder för edra synder+
sku\.
22. Oc ska\ sända wilddjur ibland eder:
De skola upäta edor barn, oc förderfwa
edar boskap, oc förminska eder; oc edre wägar skola warda öde.
23. Om I ändå i%e dermed låten räµa
eder, oc wandren mig emot;
24. Så ska\ jag o% wandra emot eder,
oc ska\ ännu ªå eder sju resor mer för edra
synder+ sku\.
25. Oc ska\ låta komma öfwer eder et
hämndeswärd, det miµ förbund hämna
ska\. Oc om I församlen eder uti edra #äder, ska\ jag do% sända pe#ilentie ibland
eder, oc ska\ gifwa eder uti edra [ender+
händer.
26. Så ska\ jag o% förderfwa edar+
bröd+ tilråd, så at tio qwinnor skola baka
@µ bröd i enom ugn, oc edart bröd ska\
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man utwäga med wigt; oc när I äten, skolen I i%e warda mäµe.
27. Om I dermed än i%e hören mig,
utan wandren mig emot;
28. Så ska\ jag o% i grymhet wandra
emot eder, oc ska\ sjufa\t mer näpsa eder
för edra synder+ sku\;
29. Så at I skolen äta edra söner+ oc
döµrar+ köµ.
30. Oc jag ska\ borthäfwa edra högder,
oc edro beläte utrota, oc ska\ ka#a edra
kroppar uppå edra afgudar, oc min själ
ska\ wämja wid eder:
31. Oc ska\ göra edra #äder öde, oc edra kyrkor förlägga, oc ska\ i%e wilja lukta
edra söta lukt.
32. A\tså ska\ jag göra landet öde, at edre [ender, som bo deruti, skola grufwa @g
derföre.
33. Men eder ska\ jag förskingra ibland
Hedningarna, oc draga ut swärdet e}er
eder, at edart land ska\ blifwa öde, oc edre
#äder omku\ ªagne.
34. Så ska\ då landena behaga @n helg,
så länge det öde ligger, oc I ären i [enda
lande. Ja, då ska\ landet hå\a helg, oc deß
helg thy behaga.
35. Så länge det öde ligger, ska\ det hålla helg: Derföre, at det i%e kunde heligt hålla, då I sku\en låtat heligt hå\a, då I deruti bodden.
36. Oc de som återlefwa+ af eder, dem
ska\ jag göra et bäfwande hjerta uti dera+
[endar+ lande, så at et ruskande löf ska\ jaga dem; oc skola [y derföre, likasom et
swärd jagade dem, oc fa\a der som ingen
jagar dem.
37. Oc den ene ska\ fa\a på den andra,
lika såsom för swärd, oc do% ingen jagar
dem. Oc I skolen i%e töra duka eder up för
edra µendar.
38. Oc I skolen förfara+ ibland Hedningarna, oc edra [endar+ land ska\ fräta
eder up.
39. De som återlefwa+, skola försmäkta+
i dera+ mißgerningar uti [enda lande; oc
uti dera+ fäder+ mißgerningar skola de försmäkta+.
40. Så skola de då bekänna @na mißgerning, oc @na fäder+ mißgerning, i hwilkom
de @g förtagit, oc emot mig wandrat hafwa.
41. Derföre wi\ jag o% wandra emot

dem, oc ska\ drifwa dem bort i dera+
[enda land. Då warder ju dera+ oomskorna
hjerta @g ödmjukande+. Oc då ska\ dem
behaga dera+ mißgerningar+ #ra{.
42. Oc jag ska\ ihogkomma miµ förbund med Ja$ob, oc miµ förbund med
Isaa$, oc miµ förbund med Abraham; oc
ska\ tänka uppå landet,
43. Som af dem öfwergifwit är, oc hafwer ha} et behag til @na helg, medan det
öde ligger ifrå dem, oc dem behagar dera+
mißgerningar+ #ra{, derföre, at de hafwa
föraktat mina räµer, oc dera+ själ hafwer
ha} en wämjelse til mina #adgar.
44. Oc om de än i µenda land äro, hafwer jag likwäl i%e förka#at dem, oc i%e så
wämjat wid dem, oc miµ förbund med
dem sku\e intet mer gä\a; ty jag är HERren dera+ Gud.
45. Oc jag ska\ för dem ihogkomma
miµ för#a förbund, då jag förde dem utur
Egypti land för Hedningarna+ ögon, at jag
sku\e wara dera+ Gud: Jag är HERren.
46. Deße äro de #adgar oc räµer, oc
lag, som HERren eme\an @g oc Israel+
barn saµ hafwer, på Sinai berg, genom
Mose hand.

27. Capitlet.

Lö}en, för#födt, spilgi}, tionde.
Oc HERren talade med Mose, oc sade:
2. Tala med Israel+ barn, oc säg til
dem: Om någor gör HERranom et besynnerligit lö}e, så at han skaµar @g;
3. Så ska\ deµa wara skaµningen: En
man+person tjugu åra gammal, a\t intil
sextio år, skalt du skaµa på femtio @lfwer @klar, e}er helgedomen+ @kel;
4. En qwin+person på tretio @klar.
5. Men ifrå fem år intil tjugu år; om
det är en man+person, skalt du skaµa honom
på tjugu @klar; en qwin+person på tio @klar.
6. Är det en månad gammalt, intil fem
år; om det är en man+person, skalt du skaµa
det på fem @lfwer @klar; en qwinno på tre
@lfwer @klar.
7. Men är det sextio åra gammalt, oc
der utöfwer; oc är en man+person, skalt du
skaµa honom på femton @lfwer @klar; en
qwinno på tio @klar.
8. Om han är för faµig til sådana skaµning, så ska\ han gå för Pre#en, oc Pre#en ska\ skaµa honom: Oc han ska\ skaµa
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honom e}er som han+ hand, som lö}et gjort
hafwer, förwärfwa kan.
9. Om det är af boskap det man HERranom o{ra må; a\t det man HERranom
gifwer, det är heligt.
10. Man ska\ i%e wäßla det, e\er förwandlat, et godt för et ondt, e\er et ondt för
et godt. Om någor wäßlar det, et djur för
det andra, så skola de båda wara helig.
11. Är det djuret orent, det man i%e bör
o{ra HERranom; så ska\ man hafwa det
fram för Pre#en:
12. Oc Pre#en ska\ skaµa det, om det är
godt e\er ondt. Oc det ska\ blifwa wid
Pre#en+ skaµning.
13. Wi\ någor lösa det, han ska\ gifwa
femte delen utöfwer skaµningena.
14. Om någor helgar @µ hu+, så at det
ska\ wara HERranom heligt; så ska\ Pre#en skaµa det, om det är godt e\er ondt.
Oc e}er som Pre#en skaµar det, så ska\ det
blifwa.
15. Men om han, som det helgat hafwer,
wi\ det lösa, ska\ han gifwa den femte delen
i @lfwer, mer än som det skaµadt är, oc så
ska\ det warda han+.
16. Om någor helgar HERranom et
#y%e åker af @µ arfwegod+, så ska\ den skattad warda e}er som han bär. Bär han en
Homer korn, så ska\ han gä\a femtio @lfwer
@klar.
17. Men helgar han @n åker #rax ifrå
klangåret, så ska\ han gä\a e}er han+ wärde.
18. Hafwer han helgat honom e}er
klangåret, så ska\ Pre#en räkna honom e}er
de åren, som tilbaka #å intil klangåret, oc
der e}er skaµa honom de#o ringare.
19. Wi\ han, som honom helgat hafwer,
lösa åkren, så ska\ han gifwa femte delen i
@lfwer, mer än han skaµad är, oc så ska\
han warda han+.
20. Wi\ han i%e lösan, utan säljer honom enom androm, så ska\ han i%e mer lösa
honom:
21. Utan den samme åkren, när han i
klangåret lö+ utgår, ska\ wara helig HERranom, såsom en förspild åker, oc ska\ wara
Pre#en+ arfwegod+.
22. Om någor helgar HERranom en
åker, den han köpt hafwer, oc i%e han+ arfwegod+ är;
23. Så ska\ Pre#en räkna honom hwad

han gä\a kan intil klangåret, oc han ska\
på samma dagen gifwa den skaµningen ut,
at hon ska\ wara HERranom helig.
24. Men på klangåret ska\ han komma
til honom igen, som honom sålt hade, at han
blifwer han+ arfwegod+ i landena.
25. A\ skaµning ska\ ske e}er helgedomen+ @kel; men en @kel gör tjugu Gera.
26. Det för#födda ibland boskapen, det
HERranom elje# tilhörer, ska\ ingen helga,
ware @g oxe e\er får; ty det är HERran+.
27. Är något orent på boskapen, så ska\
man lösa det e}er @µ wärde, oc der utöfwer gifwa den femte delen. Wi\ han i%e lösa det, så må det sälja+ e}er @µ wärde.
28. Man ska\ intet spilgifwit sälja e\er
lösa, det någor HERranom til spi\o gifwer,
at a\t det han+ ägodelar är, ware @g menniska, boskap, e\er arfåker; ty a\t spilgifwit
är det aldrahelga#a HERranom.
29. Man ska\ o% i%e lösa någon spilgifwen mennisko; utan hon ska\ döden dö.
30. A\ tionde i landet, både af landsen+
säd, oc af frukten af trän, höra HERranom til, oc skola wara helig HERranom.
31. Wi\ någor lösa @n tiond, han ska\
gifwa femtedelen utöfwer.
32. Oc a\ tiond af fä oc får, oc a\t
det under ri+ går, det är en helig tiond
HERranom.
33. Man ska\ i%e fråga, om det är godt
e\er ondt; man ska\ i%e he\er wäßlat. Om
någor wäßlar det, så ska\ både wara heligt,
oc i%e lö# warda.
34. Deße äro de bud, som HERren böd
Mose til Israel+ barn på Sinai berg.
Ände på den Tredje boken Mose.
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