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Kapittel 30 

1
11 Så talte YHVH3068 til Moshe4872 og sa: 12 «Når du mønstrer Israels barn for å gjøre 

folketelling blant dem, da skal hver av dem gi en løsepenge til YHVH for sin sjel, når du teller 

dem, så ikke noen plage skal ramme dem når du teller dem. 13 Hver den som blir telt, skal gi 

dette: en halv sekel etter vekten av helligdommens sekel. En sekel er tjue gera. Den halve 

sekelen skal være en gave til YHVH. 14 Hver den som slutter seg til dem som blir telt, fra tjue 

år og oppover, skal gi en gave til YHVH. 15 Den rike skal ikke gi mer og den fattige ikke gi 

mindre enn en halv sekel, når dere gir gaven til YHVH til soning for sjelene deres. 16 Du skal 

ta imot løsepengene fra Israels barn, og du skal sette dem av til tjenesten i 

Åpenbaringsteltet, så det kan være til påminnelse om Israels barn for YHVHs ansikt, til 

soning for sjelene deres.» 

17 Så talte YHVH til Moshe og sa: 18 «Du skal også lage et kar av bronse med en sokkel av 

bronse, til bruk ved renselsene. Du skal sette det mellom Åpenbaringsteltet og alteret. Så 

skal du helle vann i det, 19 for Aharån175 og hans sønner skal vaske hendene og føttene med 

vannet fra det. 20 Når de går inn i Åpenbaringsteltet, eller når de kommer nær alteret for å 

gjøre tjeneste, for å la matoffer gå opp i røyk for YHVH, da skal de vaske seg med vann, for 

at de ikke skal dø. 21 Slik skal de vaske hendene og føttene, for at de ikke skal dø. Dette skal 

være en evig lov for dem, både for Aharån og hans ætt i alle slektsledd.» 

22 YHVH talte til Moshe og sa: 23 «Du skal også ta krydder av beste slag: fem hundre sekel 

flytende myrra, halvparten så mye velduftende kanel, to hundre og femti sekel, to hundre 

og femti sekel velduftende sukkerrør, 24 fem hundre sekel kassia, etter vekten av 

helligdommens sekel, og en hin olivenolje. 25 Av alt dette skal du lage en hellig salvingsolje, 

en salveblanding utført slik en salveblander gjør det. Den skal være en hellig salvingsolje.    
26 Med den skal du salve Åpenbaringsteltet og Vitnesbyrdets ark, 27 bordet og alt utstyret til 

det, lysestaken med alt utstyret til den, røkofferalteret, 28 brennofferalteret med alle 

redskapene til det, og renselseskaret med sokkelen. 29 Du skal hellige alt dette, så det blir 

høyhellig. Det som kommer i berøring med dem, blir hellig. 30 Aharån og hans sønner skal 

du salve og hellige, så de kan gjøre tjeneste som prester for Meg. 

31 Til Israels barn skal du tale og si: Dette skal være en hellig salvingsolje for Meg i alle 

slekter som kommer. 32 Den skal ikke øses ut over kjøttet til noe menneske. Dere skal heller 
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ikke blande noen annen olje som ligner på denne, etter den samme oppskriften. Den er 

hellig, og den skal være hellig for dere. 33 Den som blander noen salve som ligner på denne, 

eller den som bruker noe av den på en uinnvidd, han skal utryddes av sitt folk.» 

34 YHVH sa til Moshe: «Ta krydder, myrraolje, sjønegl og gummiharpiks, og ren røkelse 

sammen med disse krydderne. Det skal være like mye av hver. 35 Av dette skal du lage en 

røkelse, en blanding slik salveblanderen gjør det, saltet, ren og hellig. 36 Du skal finknuse 

noe av den og legge den foran Vitnesbyrdet i Åpenbaringsteltet, der Jeg skal åpenbare Meg 

for deg. Røkelsen skal være høyhellig for dere. 37 Men oppskriften til denne røkelsen som 

du skal lage, skal dere ikke bruke for dere selv. Denne røkelsen skal du holde hellig for 

YHVH. 38 Den som lager noe som ligner på denne, for å kjenne duften av den, han skal 

utryddes av sitt folk.» 

Til toppen 

Kapittel 31 

1 Så talte YHVH til Moshe og sa: 2 «Se, Besalel har Jeg kalt ved navn, han som er sønn av Uri, 

Hurs sønn, av Yehudas stamme. 3 Jeg har fylt ham med Elåhims430 Ånd, med visdom, med 

forstand, med kunnskap og evne til alle slags håndverk, 4 til kunstnerisk arbeid, til å arbeide 

med gull, med sølv og med bronse, 5 til å slipe steiner til innfatning, til treskjæring og til å 

utføre all slags håndverk. 

6 Og Jeg, se Jeg har satt Oholiav, Akisamaks sønn, av Dans stamme, til å være med ham. Jeg 

har gitt alle de begavede håndverkerne visdom i hjertet, så de kan lage alt det Jeg bød deg: 
7 Åpenbaringsteltet, Vitnesbyrdets ark og nådestolen som står på den, og alt utstyret som 

hører til i teltet: 8 bordet med alt utstyret til det, lysestaken av rent gull og alt utstyret til 

den, røkelsesalteret, 9 brennofferalteret med alle redskapene til det, renselseskaret med 

sokkelen, 10 tjenesteklærne, de hellige klærne til presten Aharån og de hellige klærne til 

hans sønner, til bruk i prestetjenesten, 11 salvingsoljen og den velduftende røkelsen til 

helligdommen. De skal gjøre alt slik Jeg bød deg.» 

12 YHVH talte til Moshe og sa: 13 «Og du, tal til Israels barn og si: Sannelig, Mine Sabbater 

skal dere holde, for det er et tegn mellom Meg og dere i alle slekter som kommer, så dere 

skal kjenne at Jeg er YHVH som helliger dere. 14 Derfor skal dere holde Sabbaten, for den er 

hellig for dere. Den som vanhelliger den, skal sannelig dø. For hver den som gjør noe arbeid 

på den, den sjel skal utryddes av sitt folk. 15 Seks dager skal arbeidet utføres, men den 

sjuende dagen er Sabbaten for hvile; den er hellig for YHVH. Hver den som gjør noe arbeid 

på Sabbatsdagen, skal sannelig dø. 16 Derfor skal Israels barn holde Sabbaten. De skal holde 

Sabbaten i alle slekter som kommer, som en evig pakt. 17 Den er et tegn mellom Meg og 

Israels barn til evig tid. For på seks dager dannet YHVH himmelen og jorden, og på den 

sjuende dagen hvilte Han og pustet ut.» 

2
18 Da YHVH var ferdig med å tale til ham på Sinaifjellet, ga Han Moshe Vitnesbyrdets to 

tavler, steintavlene som var skrevet med Elåhims finger. 
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Til toppen 

Kapittel 32 

1 Da folket så at Moshe drøyde med å komme ned fra fjellet, samlet folket seg rundt Aharån 

og sa til ham: «Kom, lag guder til oss, som kan gå foran oss. For denne Moshe, han som 

førte oss opp fra landet Egypt, ham vet vi ikke hva det har hendt med.» 2 Aharån sa til dem: 

«Ta ut øreringene av gull som konene deres, sønnene og døtrene deres har i ørene, og kom 

til meg med dem.» 3 Så tok alt folket ut de øreringene av gull som de hadde i ørene, og kom 

med dem til Aharån. 4 Han tok imot gullet fra deres hånd, og han fikk det formet med en 

meisel og dannet det til en støpt kalv. Da sa de: «Dette er din gud, Israel, som førte deg opp 

fra landet Egypt.» 5 Da Aharån så det, bygde han et alter foran den. Aharån lot rope ut og 

sa: «I morgen er det høytid for YHVH.» 6 Neste dag sto de tidlig opp, ofret brennoffer og 

kom fram med fredsoffer. Folket satte seg ned for å ete og drikke, og sto opp for å leke. 

7 Da sa YHVH til Moshe: «Gå herfra, og stig ned! For ditt folk som du førte ut av landet 

Egypt, har handlet fordervelig. 8 De har vært snare til å vike av fra den veien Jeg bød dem å 

gå. De har lagd seg en støpt kalv og tilbedt den og ofret til den og sagt: Dette er din gud, 

Israel, som førte deg opp fra landet Egypt.» 9 YHVH sa til Moshe: «Jeg har lagt merke til 

dette folket, og se, det er et stivnakket folk. 10 Bland deg nå ikke inn, og la Min vrede 

opptennes mot dem, så Jeg kan fortære dem. Så skal Jeg gjøre deg til et stort folk.» 

11 Da ba Moshe inderlig om velvilje for YHVH sin Elåhims ansikt og sa: «YHVH, hvorfor skal 

Din vrede opptennes mot Ditt folk, det folket Du har ført ut fra landet Egypt med stor kraft 

og mektig hånd? 12 Hvorfor skulle egypterne si: Med onde hensikter førte Han dem ut, for å 

drepe dem i fjellene, og for å utslette dem fra jorden? Vend om fra Din brennende vrede, 

og angre det onde Du vil gjøre Ditt folk! 13 Husk på Avraham, Yitzchak og Israel, Dine 

tjenere! For dem sverget Du ved Deg selv og sa til dem: Jeg skal gjøre deres slekt tallrik som 

stjernene på himmelen. Hele dette landet som Jeg har talt om, gir Jeg deres slekt, og de skal 

eie det til evig tid.» 14 Da angret YHVH det onde Han hadde sagt Han ville gjøre mot sitt folk. 

15 Da snudde Moshe og steg ned fra fjellet, og de to tavlene med Vitnesbyrdet hadde han i 

hånden. Det var skrevet på begge sider av tavlene. Både på forsiden og baksiden var det 

skrevet på dem. 16 Tavlene var Elåhims verk, og skriften var Elåhims skrift, inngravert på 

tavlene. 17 Da Yehåshua3091 hørte bråket fra folket som brølte, sa han til Moshe: «Det høres 

krigslarm i leiren.» 18 Men han sa: «Det er ikke lyden av seiersrop og heller ikke lyden av 

skrik etter nederlag, men det er lyden av sang jeg hører.» 

19 Da han nærmet seg leiren, så han kalven og dansen. Da ble Moshes vrede opptent, og 

han kastet tavlene ut av hendene og knuste dem ved foten av fjellet. 20 Så tok han kalven de 

hadde lagd, brente den på ilden og smuldret den til støv. Så strødde han støvet på vannet 

og lot Israels barn drikke det. 

21 Moshe sa til Aharån: «Hva er det dette folket har gjort mot deg, siden du har ført en så 

stor synd over det?» 22 Da sa Aharån: «Min herres vrede må ikke opptennes. Du kjenner 
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folket, at de ligger i det onde. 23 For de sa til meg: Lag guder til oss, som kan gå foran oss. 

For denne Moshe, han som førte oss opp fra landet Egypt, ham vet vi ikke hva det har 

hendt med. 24 Da sa jeg til dem: Den som har på seg noe av gull, ta det av! Så ga de det til 

meg, og jeg kastet det på ilden, og så ble det til denne kalven.» 

25 Da Moshe så at folket var tøylesløst – for Aharån hadde ikke holdt dem i tømme, til spott 

for dem blant motstanderne deres – 26 stilte han seg i inngangen til leiren og sa: «Den som 

er på YHVHs side, kom til meg!» Da samlet alle Levis sønner seg hos ham. 27 Han sa til dem: 

«Så sier YHVH, Israels Elåhim: Hver mann skal henge sverdet ved sin side og gå fram og 

tilbake fra den ene inngangen til den andre gjennom hele leiren, og hver mann skal drepe 

sin bror, hver mann sin venn og hver mann sin neste.» 28 Så gjorde Levis sønner som Moshe 

sa. Omkring tre tusen menn av folket falt den dagen. 29 Da sa Moshe: «Innvi dere til YHVH i 

dag, så Han kan gi dere en velsignelse på denne dagen. For hver mann har gått imot sin 

sønn og sin bror.» 

30 Det skjedde neste dag at Moshe sa til folket: «Dere har sannelig gjort en stor synd. Derfor 

vil jeg nå gå opp til YHVH. Kanskje kan jeg gjøre soning for deres synd.» 31 Så vendte Moshe 

tilbake til YHVH og sa: «Å, dette folket har sannelig gjort en stor synd, og har lagd seg en 

gud av gull. 32 Og nå, om Du bare ville tilgi deres synd, men hvis ikke, ber jeg om at Du 

stryker meg ut av Din bok som Du har skrevet.» 33 YHVH sa til Moshe: «Hver den som har 

syndet mot Meg, vil Jeg stryke ut av Min bok. 34 Nå skal du gå og lede folket til det stedet 

som Jeg har talt til deg om. Se, Min Engel skal gå foran deg. Men på Min hjemsøkelsesdag 

skal Jeg hjemsøke dem for deres synd.» 35 Så slo YHVH folket med plager fordi de hadde 

lagd kalven, den kalven Aharån lagde. 

Til toppen 

Kapittel 33 

1 Så sa YHVH til Moshe: «Bryt opp herfra og dra videre, du og det folket du har ført opp fra 

landet Egypt, til det landet Jeg tilsverget Avraham, Yitzchak og Yaakov, og sa: Din slekt skal 

Jeg gi det. 2 Jeg skal sende Min Engel foran deg, og Jeg skal drive ut kanaaneerne, 

amorittene, hetittene, ferisittene, hevittene og jebusittene. 3 Dra opp til et land som flyter 

med melk og honning. Men Jeg vil ikke dra opp midt iblant dere, så Jeg ikke skal fortære 

dere på veien, for dere er et stivnakket folk.» 4 Da folket hørte dette nedslående ordet, 

sørget de, og ingen tok på seg smykkene sine. 5 For YHVH hadde sagt til Moshe: «Si til 

Israels barn: Dere er et stivnakket folk. Gikk Jeg blant deg et øyeblikk, ville Jeg fortære deg. 

Derfor skal du nå ta av smykkene dine, så Jeg kan vite hva Jeg skal gjøre med deg.» 6 Så tok 

Israels barn av seg smykkene der ved fjellet Horev. 

7 Moshe tok teltet og slo det opp utenfor leiren, langt borte fra leiren, og kalte det 

Åpenbaringsteltet. Da skjedde dette: Alle som søkte YHVH, gikk ut til Åpenbaringsteltet, 

som var utenfor leiren. 8 Det skjedde slik at hver gang Moshe gikk ut til teltet, reiste hele 

folket seg opp, og hver mann sto i teltdøren sin og holdt øye med Moshe til han hadde gått 

inn i teltet. 9 Da skjedde det: Da Moshe gikk inn i teltet, senket skystøtten seg og ble 



stående ved døren til teltet, og Han talte med Moshe. 10 Hele folket så skystøtten stå ved 

døren til teltet, og hele folket reiste seg opp og tilba, hver mann i teltdøren sin. 11 YHVH 

talte med Moshe ansikt til ansikt, som en mann snakker med sin venn. Så vendte han 

tilbake til leiren, men medhjelperen hans, Yehåshua, Nuns sønn, som var en ung mann, 

forlot ikke teltet. 

3
12 Da sa Moshe til YHVH: «Se, Du sier til meg: Før dette folket opp! Men Du har ikke latt 

meg få vite hvem Du vil sende med meg. Likevel har Du sagt: Jeg kjenner deg ved navn, og 

du har funnet nåde for Mine øyne. 13 Derfor ber jeg nå, om jeg har funnet nåde for Dine 

øyne, at Du lærer meg Din vei, så jeg kan kjenne Deg, og for at jeg kan finne nåde for Dine 

øyne. Tenk på at dette folket er Ditt folk.» 14 Han sa: «Mitt Åsyn skal gå med deg, og Jeg skal 

føre deg til hvile.» 15 Da sa han til Ham: «Hvis Ditt Åsyn ikke går med oss, må Du ikke føre 

oss opp herfra. 16 Hvordan skal det da bli kjent at jeg har funnet nåde for Dine øyne, jeg og 

Ditt folk, hvis Du ikke går med oss? Slik skal vi bli atskilt, jeg og Ditt folk, fra alle andre folk 

som finnes på jorden.» 

4
17 Så sa YHVH til Moshe: «Jeg skal også gjøre dette som du har bedt om. For du har funnet 

nåde for Mine øyne, og Jeg kjenner deg ved navn.» 18 Han sa: «Jeg ber Deg, vis meg Din 

herlighet!» 19 Da sa Han: «Jeg skal la all Min godhet gå forbi ansiktet ditt, og Jeg skal 

forkynne YHVHs navn for deg. Jeg skal være nådig mot den Jeg vil være nådig mot, og Jeg 

skal være barmhjertig mot den Jeg vil være barmhjertig mot.» 20 Men Han sa: «Du kan ikke 

se Mitt ansikt. For ikke noe menneske kan se Meg og leve.» 21 YHVH sa: «Se, her er et sted 

like ved Meg. Still deg der på klippen! 22 Da skal det skje: Når Min herlighet går forbi, da skal 

Jeg sette deg i kløften på klippen, og Jeg skal dekke over deg med Min hånd til Jeg har gått 

forbi. 23 Så skal Jeg ta Min hånd bort, og du skal få se Meg bakfra. Men Mitt ansikt skal 

ingen se.» 

Til toppen 

Kapittel 34 

5
1 YHVH sa til Moshe: «Hogg deg ut to tavler av stein slik som de to første, så skal Jeg skrive 

de samme ordene på tavlene som på de første tavlene, dem du knuste. 2 Så skal du gjøre 

deg klar til i morgen tidlig, og i morgen tidlig skal du stige opp på Sinaifjellet. Der skal du 

stille deg fram for Meg på toppen av fjellet. 3 Ikke noe menneske må komme opp sammen 

med deg, og ikke noe menneske må være å se noe sted på hele fjellet. La heller ikke småfe 

eller storfe beite foran dette fjellet.» 4 Så hogg han ut to tavler av stein i likhet med de 

første. Neste morgen sto Moshe tidlig opp og gikk opp på Sinaifjellet, slik YHVH hadde 

befalt ham. Han tok de to steintavlene i hånden. 

5 Nå steg YHVH ned i skyen og stilte seg sammen med ham der, og Han forkynte YHVHs 

navn. 6 YHVH gikk forbi rett framfor ham og forkynte: «YHVH, YHVH El410, Han er 

barmhjertig og nådig, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet, 7 Han fastholder 

miskunnhet mot tusen slektsledd, tilgir misgjerning og overtredelser og synd. Han holder 

sannelig ikke den skyldige uskyldig, men lar fedrenes misgjerninger komme over barn og 
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barnebarn i tredje og fjerde slektsledd.» 8 Da skyndte Moshe seg å bøye seg til jorden og 

tilbe. 9 Så sa han: «Hvis jeg nå har funnet nåde for Dine øyne, YHVH, da ber jeg: La YHVH gå 

sammen med oss, selv om vi er et stivnakket folk. Tilgi oss vår misgjerning og vår synd, og ta 

oss til Din eiendom!» 

6
10 Han sa: «Se, Jeg slutter en pakt. Framfor hele ditt folk skal Jeg gjøre underfulle gjerninger 

som aldri før har vært gjort på hele jorden, og ikke i noe folkeslag. Hele folket som du lever 

iblant, skal se YHVHs gjerning. For Jeg skal gjøre en fryktinngytende gjerning med deg.         
11 Legg deg på sinne det Jeg befaler deg i dag. Se, Jeg driver amorittene, kanaaneerne, 

hetittene, perisittene, hevittene og jebusittene ut foran deg. 12 Vokt deg så du ikke slutter 

noen pakt med dem som bor i det landet du er på vei til, så det ikke skal bli en snare i din 

midte. 13 Altrene deres skal dere rive ned, avgudsbildene deres skal dere knuse, og 

Asjerapælene deres skal dere hogge ned. 14 For du skal ikke tilbe noen annen El, for YHVH, 

Hans navn er Nidkjær, og Han er en nidkjær El. 15 Vokt deg så du ikke slutter noen pakt med 

dem som bor i landet. For når de driver hor med gudene sine og ofrer til gudene sine, og en 

av dem kommer og innbyr deg, så vil du ete av offeret hans. 16 Da tar du også av hans døtre 

til koner for dine sønner, og hans døtre driver hor med gudene sine og får dine sønner til å 

drive hor med gudene deres. 

17 Du skal ikke lage deg noen støpte guder. 

18 De usyrede brøds høytid skal du holde. Sju dager skal du ete usyret brød, slik Jeg bød deg, 

på den fastsatte tiden i måneden aviv24. For i måneden aviv dro du ut fra Egypt. 

19 Alt som åpner morsliv, tilhører Meg, og hver førstefødt av hankjønn fra buskapen din, 

enten det er storfe eller småfe. 20 Men det førstefødte av eslene skal du løse med et lam. 

Hvis du ikke vil løse det, skal du bryte nakken på det. Hver førstefødt av dine sønner skal du 

løse. Ingen av dem skal vise seg tomhendt for Mitt ansikt. 

21 Seks dager skal du arbeide, men på den sjuende dagen skal du hvile. Også i våronnen og 

høstonnen skal du holde hvile. 

22 Du skal holde ukenes høytid (Shavuot), festen som holdes for førstegrøden av 

hvetehøsten, og innhøstingens høytid, som holdes ved slutten av året. 23 Tre ganger i året 

skal alle menn hos deg vise seg for Herren YHVH, Israels Elåhims ansikt. 24 For Jeg skal drive 

folkeslagene bort fra ditt ansikt og gi deg videre grenser, og ingen skal begjære å ta landet 

ditt mens du går opp for å vise deg for YHVHs din Elåhims ansikt tre ganger i året. 25 Du skal 

ikke ofre blodet av mitt slaktoffer sammen med syret brød, og du skal ikke la slaktofferet 

for påskehøytiden bli liggende igjen til morgenen etter. 26 Det første av førstegrøden på 

jorden din skal du føre til YHVH din Elåhims hus. Du skal ikke koke et kje i melken til 

moren.» 

7
27 Så sa YHVH til Moshe: «Du skal skrive ned disse ordene, for ut fra disse ordene har Jeg 

sluttet en pakt med deg og med Israel.» 28 Så ble han der hos YHVH i førti dager og førti 
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netter. Han verken spiste brød eller drakk vann. Og YHVH skrev paktens ord på tavlene, de 

ti bud. 

29 Moshe gikk ned fra Sinaifjellet, og Moshe hadde Vitnesbyrdets to tavler i hånden da han 

kom ned fra fjellet. Men Moshe visste ikke at huden i ansiktet hans strålte mens han talte 

med Ham. 30 Da Aharån og alle Israels barn fikk se Moshe, se, da strålte huden i ansiktet 

hans, og de fryktet for å nærme seg ham. 31 Da kalte Moshe på dem, og Aharån og alle 

høvdingene i menigheten vendte tilbake til ham, og Moshe talte med dem. 32 Så nærmet 

alle Israels barn seg, og han ga dem som bud alt det YHVH hadde talt til ham på Sinaifjellet. 

Maftir
33 Da Moshe var ferdig med å tale til dem, la han et dekke over ansiktet sitt. 34 Men når 

Moshe gikk inn til YHVH for å tale med Ham, tok han dekket bort til han kom ut igjen. Når 

han kom ut, talte han til Israels barn om alt det han hadde fått bud om. 35 Når Israels barn 

så ansiktet til Moshe, og så at huden strålte i ansiktet hans, la Moshe dekket over ansiktet 

sitt igjen, inntil han gikk inn for å tale med Ham. 

Til toppen 

 


