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13 Kong Shlåmå8010 sendte bud og hentet Hiram fra Tyrus. 14 Han var sønn av en enke fra 

Naftalis stamme, og hans far var en mann fra Tyrus, en bronsesmed. Han var fylt med 

visdom, forstand og kunnskap til å arbeide med all slags bronsearbeid. Så kom han til kong 

Shlåmå og gjorde alt arbeidet hans. 15 Han støpte to søyler av bronse. Hver av dem var 

atten alen høy, og en snor på tolv alen målte omkretsen på hver av dem. 16 Så laget han to 

søylehoder av støpt bronse, til å sette på toppen av søylene. Høyden på det ene søylehodet 

var fem alen, og høyden på det andre søylehodet var fem alen. 17 Det var laget et flettverk 

med kranser av kjeder til søylehodene som sto på toppen av søylene. Det var sju kjeder til 

det ene søylehodet, og sju til det andre søylehodet. 18 Slik fikk han laget søylene og to rader 

med granatepler over flettverket helt rundt, for å dekke søylehodene som var på toppen. 

Slik gjorde han også med det andre søylehodet. 19 Søylehodene som var på toppen av 

søylene i forhallen, var formet som liljer på fire alen. 20 Søylehodene på de to søylene hadde 

også granatepler øverst, ved den ovale overflaten som var ved siden av flettverket. På hvert 

søylehode var det to hundre slike granatepler i rader hele veien rundt. 21 Så reiste han 

søylene ved forhallen til templet. Han satte opp søylen på høyre side og kalte den med 

navnet Jakin, og han satte opp søylen på venstre side og kalte den med navnet Boas.           
22 Toppen av søylene var utformet som liljer. Slik ble arbeidet med søylene fullført. 

23 Havet laget han av støpt bronse. Det var ti alen fra den ene kanten til den andre. Det var 

helt rundt. Høyden på det var fem alen, og en snor på tretti alen målte omkretsen på det.  
24 Under kanten var det kunstferdige blomsterknopper helt rundt, ti for hver alen, helt 

rundt havet. De kunstferdige blomsterknoppene var støpt i to rader da det ble støpt. 25 Det 

sto på tolv okser. Tre vendte ansiktet mot nord, tre vendte ansiktet mot vest, tre vendte 

ansiktet mot sør, og tre vendte ansiktet mot øst. Havet hvilte på dem, og bakkroppen på 

dem vendte innover. 26 Det var en håndsbredd tykt. Kanten var utformet som kanten på et 

beger, som en lilje i blomst. Det rommet to tusen bat. 

 

40 Hiram laget karene, ildskuffene og skålene. Så avsluttet Hiram alt det arbeidet han skulle 

gjøre for kong Shlåmå, til YHVHs3068 hus: 41 de to søylene, de to skålformede søylehodene 

som var på toppen av de to søylene, de to flettverkene som dekket de to skålformede 

søylehodene på toppen av søylene, 42 fire hundre granatepler til de to flettverkene – to 

rader med granatepler til hvert flettverk, til å dekke de to skålformede søylehodene på 

toppen av søylene – 43 de ti vognstativene og ti kar på vognene, 44 havet, de tolv oksene 

under havet, 45 karene, ildskuffene og skålene. Alle disse gjenstandene som Hiram laget for 

kong Shlåmå til YHVHs hus, var av blankpolert bronse. 46 På sletten ved Jordan var det 

kongen fikk støpt dem i leirformer, mellom Sukkot og Saretan. 47 Shlåmå veide ikke noen av 

disse gjenstandene, for de var så mange. Vekten av bronsen ble ikke fastslått. 
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48 Slik fikk Shlåmå laget hele innredningen til YHVHs hus: gullalteret, gullbordet hvor 

skuebrødene skulle ligge, 49 lysestakene av rent gull, fem på høyre side og fem på venstre 

side foran Ordets helligdom, med blomstene og lampene og vekesaksene av gull, 50 bollene, 

saksene, skålene, karene og ildpannene av rent gull og festene av gull, både dem til dørene 

til den indre helligdommen, Det Aller Helligste, og dem til dørene for hele tempelhuset. 
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40 Chiram2438 laget karene, ildskuffene og skålene. Så avsluttet Chiram alt det arbeidet han 

skulle gjøre for kong Shlåmå8010, til YHVHs3068 hus: 41 de to søylene, de to skålformede 

søylehodene som var på toppen av de to søylene, de to flettverkene som dekket de to 

skålformede søylehodene på toppen av søylene, 42 fire hundre granatepler til de to 

flettverkene – to rader med granatepler til hvert flettverk, til å dekke de to skålformede 

søylehodene på toppen av søylene – 43 de ti vognstativene og ti kar på vognene, 44 havet, de 

tolv oksene under havet, 45 karene, ildskuffene og skålene. Alle disse gjenstandene som 

Chiram laget for kong Shlåmå til YHVHs hus, var av blankpolert bronse. 46 På sletten ved 

Yarden3383 (Jordan) var det kongen fikk støpt dem i leirformer, mellom Sukkåt5523 og 

Tsaretan6891. 47 Shlåmå veide ikke noen av disse gjenstandene, for de var så mange. Vekten 

av bronsen ble ikke fastslått. 

48 Slik fikk Shlåmå laget hele innredningen til YHVHs hus: gullalteret, gullbordet hvor 

skuebrødene skulle ligge, 49 lysestakene av rent gull, fem på høyre side og fem på venstre 

side foran Ordets helligdom, med blomstene og lampene og vekesaksene av gull, 50 bollene, 

saksene, skålene, karene og ildpannene av rent gull og festene av gull, både dem til dørene 

til den indre helligdommen, Det Aller Helligste, og dem til dørene for hele tempelhuset. 

51 Så ble det avsluttet, alt arbeidet som kong Shlåmå hadde gjort for YHVHs hus. Shlåmå 

kom med alle de hellige gavene fra hans far David1732: sølvet og gullet og redskapene. Han 

la det alt i skattkamrene til YHVHs hus. 

Kapittel 8 

1 Shlåmå samlet de eldste i Israel og alle overhodene for stammene, de øverste fedrene for 

Israels barn, hos kong Shlåmå i Jerusalem, så de kunne føre YHVHs paktsark opp fra Davids 

by, som er Tsiån6726. 2 Derfor samlet alle Israels menn seg hos kong Shlåmå under høytiden i 

måneden etanim388, som er den sjuende måneden. 3 Slik kom alle de eldste i Israel, og 

prestene løftet opp arken. 4 Så førte de opp YHVHs ark, Åpenbaringsteltet og alt det hellige 

utstyret som var i teltet. Prestene og levittene (leviyim3881) førte alt opp. 5 Også kong 

Shlåmå og hele Israels forsamling som var samlet hos ham, ble stående sammen med ham 

framfor arken. De ofret sauer og okser i en slik mengde at de verken kunne telles eller 

regnes. 
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6 Så førte prestene YHVHs paktsark inn på sin plass, inn i Ordets helligdom i huset, inn i Det 

Aller Helligste, under vingene til kjerubene. 7 For kjerubene bredte de to vingene sine ut 

over stedet der arken sto, og kjerubene skygget over både arken og stengene som hørte til. 
8 Stengene var så lange at endene på stengene kunne sees fra Det Hellige, foran Ordets 

helligdom. Men de kunne ikke sees fra utsiden. Og de er der til denne dag. 9 I arken var det 

ikke noe foruten de to steintavlene som Måshe hadde lagt ned der ved Chårev2722, da YHVH 

sluttet en pakt med Israels barn, da de dro ut av landet Egypt. 

10 Da prestene kom ut fra Det Hellige, skjedde det: Skyen fylte YHVHs hus, 11 slik at prestene 

ikke kunne fortsette å gjøre tjeneste på grunn av skyen. For YHVHs herlighet fylte YHVHs 

hus. 

12 Så talte Shlåmå: «YHVH har sagt at Han vil bo i den mørke skyen. 13 Sannelig, jeg har bygd 

et opphøyet hus for Deg, og et sted der Du kan bo til evig tid.» 

14 Deretter snudde kongen seg og velsignet hele Israels forsamling, mens hele Israels 

forsamling sto. 15 Han sa: «Lovet være YHVH, Israels Elåhim430, som talte med sin munn til 

min far David, og som har oppfylt det med sin hånd og sagt: 16 «Fra den dagen Jeg førte Mitt 

folk Israel ut av Egypt (Mitsrayim3478), har Jeg ikke utvalgt noen by fra noen stamme av 

Israel hvor det skulle bygges et hus så Mitt navn skulle være der. Men Jeg utvalgte David til 

å stå over Mitt folk Israel.» 17 Det lå på min far Davids hjerte å bygge et hus for YHVH, 

Israels Elåhims navn. 18 Men YHVH sa til min far David: «Fordi det lå på ditt hjerte å bygge et 

hus for Mitt navn, så gjorde du det gode ved dette at det fikk ligge deg på hjertet. 19 Likevel 

skal ikke du bygge huset, men din sønn som skal komme fra ditt eget liv, han skal bygge 

huset for Mitt navn.» 20 Så har YHVH oppfylt sitt ord, det Han talte. For jeg har trådt i min 

far Davids sted og sitter nå på Israels trone, slik YHVH har sagt. Jeg har bygd huset for YHVH 

Israels Elåhims navn. 21 Der har jeg laget et sted for arken. I den ligger YHVHs pakt, den Han 

sluttet med våre fedre da Han førte dem ut av landet Egypt.» 
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