
Parasha 19 Haftarah 

Første kongebok 

Kapittel 5 

12 YHVH3068 ga Shlomo8010 visdom, slik Han hadde lovt ham. Det var fred mellom Hiram og 

Shlomo, og de to sluttet en pakt med hverandre. 

13 Så utpekte kong Shlomo pliktarbeidere fra hele Israel. Arbeidsstyrken var på tretti tusen 

menn. 14 Han sendte dem til Levanån (Libanon), i skift på ti tusen hver måned. De var en 

måned i Libanon og to måneder hjemme. Adoniram fikk tilsyn med pliktarbeiderne. 

15 Shlomo hadde sytti tusen bærere og åtti tusen som hogg stein i fjellene, 16 i tillegg til tre 

tusen tre hundre fra de øverste av Shlomos ledere, de som hadde tilsyn med alt folket som 

arbeidet på byggverket. 17 Kongen befalte dem å bryte store steiner og kostbare steiner, så 

de kunne legge hogde steiner som grunnmur for huset. 18 Så ble de hogget til av Shlomos 

bygningsmenn, Hirams bygningsmenn og gebalittene. De gjorde klart både tømmer og 

steiner til å bygge huset. 

Kapittel 6 

1 I det fire hundre og åttiende året etter at Israels barn hadde kommet ut av landet Egypt, i 

det fjerde året Shlomo var konge over Israel, i måneden siv, som er den andre måneden, 

skjedde det at han begynte å bygge huset for YHVH. 2 Det huset som kong Shlomo bygde for 

YHVH, var seksti alen langt, tjue alen bredt og tretti alen høyt. 3 Forhallen foran 

helligdommen i huset var tjue alen lang. Det svarte til bredden på huset. I bredde strakte 

forhallen seg ti alen fra forsiden av huset. 4 På huset laget han vinduer med faste 

gitterrammer. 5 Mot veggen til huset bygde han rom hele veien rundt, mot veggene på 

huset, helt rundt helligdommen og Ordets helligdom. Slik laget han siderom helt rundt.        
6 Det laveste rommet var fem alen bredt, det midtre var seks alen bredt, og det tredje var 

sju alen bredt. For han hadde laget smale kanter rundt på utsiden av huset, slik at 

støttebjelkene ikke skulle festes i selve veggene på huset. 7 Da huset ble bygd, ble det bygd 

med hele steiner som var gjort ferdige i steinbruddet, slik at det verken ble hørt hammer 

eller meisel eller noe annet jernredskap i huset mens det ble bygd. 8 Inngangen til den 

midtre etasjen var på den høyre siden av huset. De gikk opp en trapp til den midtre etasjen, 

og fra den midtre til den tredje. 9 Slik bygde han huset og gjorde det ferdig, og han kledde 

huset med bjelker og planker av sedertre. 10 Han bygde siderom rundt mot hele huset, hver 

av dem var fem alen høye. De ble festet til huset med bjelker av sedertre. 

11 Så kom YHVHs Ord til Shlomo, og det lød slik: 12 «Når det gjelder dette huset du bygger: 

Hvis du vandrer etter Mine lover, fullbyrder Mine dommer, holder alle Mine bud så du 

vandrer etter dem, da skal Jeg oppfylle Mitt Ord for deg, det Jeg talte til din far David1732.    
13 Jeg skal bo midt iblant Israels barn, og Jeg skal ikke svikte Mitt folk Israel.» 
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