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1
21 Så talte YHVH3068 til Måshe4872 og sa: 22 «Hold folketelling over Gershåns1648 sønner, ut fra 

deres fedres hus, ut fra deres slekter. 23 Fra tretti år og over, helt til femti år, skal du 

mønstre dem, alle dem som skal gå inn for å gjøre tjeneste og utføre arbeid i 

Åpenbaringsteltet. 

24 Dette er arbeidet til Gershånittenes slekter, det de skal gjøre og det de skal bære: 25 De 

skal bære teppene til tabernaklet og Åpenbaringsteltet med dekket som hører til, dessuten 

dekket av fint skinn som er over det, teppet til døren i Åpenbaringsteltet, 26 omhengene til 

forgården, teppet til porten til forgården, den som går rundt tabernaklet og alteret, 

dessuten snorene som hører til, alt utstyret til tjenesten og alt som skal brukes til dette. På 

denne måten skal de gjøre tjeneste. 27 Tjenesten til Gershånittenes sønner skal gjøres under 

Aharån175 og hans sønners myndighet, alt de skal bære og alt de skal gjøre. Dere skal utpeke 

for dem hva de har ansvar for å bære. 28 Dette er arbeidet slektene til Gershåns sønner skal 

gjøre i Åpenbaringsteltet. Ansvaret deres skal utøves under ledelse av Itamar385, presten 

Aharåns sønn. 

29 Meraris4847 sønner skal du mønstre ut fra deres slekter og ut fra deres fedres hus. 30 Fra 

tretti år og over, helt til femti år, skal du mønstre dem, alle de som skal gå inn i tjenesten 

for å utføre arbeidet i Åpenbaringsteltet. 

31 Dette er det de har ansvar for å bære i sin tjeneste i Åpenbaringsteltet: plankene til 

tabernaklet, tverrbjelkene, søylene og soklene som hører til, 32 søylene rundt forgården og 

soklene som hører til, plugger og snorer, med alt utstyret som hører til tjenesten. De 

gjenstandene hver mann har ansvaret for å bære, skal dere tildele ham ved navn. 33 Dette 

er arbeidet til slektene til Meraris sønner, alt arbeidet deres i Åpenbaringsteltet, under 

ledelse av Itamar, presten Aharåns sønn.» 

2
34 Måshe, Aharån og høvdingene i menigheten mønstret kehatittenes sønner ut fra deres 

slekter og deres fedres hus, 35 fra tretti år og over, helt til femti år, alle som skulle gå inn i 

tjenesten for å utføre arbeidet i Åpenbaringsteltet. 36 De som ble mønstret ut fra sine 

slekter, var to tusen sju hundre og femti. 37 Dette var de som ble mønstret av kehatittenes 

slekter, alle som skulle gjøre tjeneste i Åpenbaringsteltet, dem Måshe og Aharån mønstret 

ifølge YHVHs Ord, ved Måshes hånd. 
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38 De som ble mønstret av Gershåns sønner, ut fra sine slekter og sine fedres hus, 39 fra 

tretti år og over, helt til de var femti år, alle som skulle gå inn i tjenesten for å arbeide i 

Åpenbaringsteltet, 40 de som ble mønstret ut fra sine slekter og sine fedres hus, var to tusen 

seks hundre og tretti. 41 Dette var de som ble mønstret av slektene til Gershåns sønner, alle 

som skulle gjøre tjeneste i Åpenbaringsteltet, dem Måshe og Aharån mønstret ifølge YHVHs 

Ord. 

42 De som ble mønstret av slektene til Meraris sønner ut fra sine slekter og sine fedres hus, 
43 fra de var tretti år og over, helt til de var femti år, alle som skulle gå inn i tjenesten for å 

arbeide i Åpenbaringsteltet, 44 de som ble mønstret ut fra sine slekter, var tre tusen to 

hundre. 45 Dette var de som ble mønstret av slektene til Meraris sønner, som Måshe og 

Aharån mønstret ifølge YHVHs Ord, ved Måshes hånd. 

46 Alle som ble mønstret av levittene3881, som Måshe, Aharån og høvdingene i Israel 

mønstret, ut fra sine slekter og ut fra sine fedres hus, 47 fra de var tretti år og over, helt til 

de var femti år, alle som skulle gjøre arbeidet med tjenesten og arbeidet med å bære 

utstyret i Åpenbaringsteltet, 48 de som ble mønstret, var åtte tusen fem hundre og åtti. 

49 Ifølge YHVHs Ord ble de mønstret ved Måshes hånd, hver ut fra sitt arbeid og ut fra det 

de skulle bære. De ble mønstret av ham, slik YHVH hadde befalt Måshe. 

Til toppen 

Kapittel 5 

3
1 YHVH talte til Måshe og sa: 2 «Befal Israels barn at de skal sende bort fra leiren alle som 

har en ondartet hudsykdom, alle som har utflod, og alle som er blitt uren ved lik. 3 Både 

mann og kvinne skal dere sende bort. Utenfor leiren skal dere sende dem, så de ikke gjør 

leirene deres urene, der Jeg bor midt iblant dem.» 4 Israels barn gjorde dette, de sendte 

dem utenfor leiren. Som YHVH hadde talt til Måshe, slik gjorde Israels barn. 

5 Så talte YHVH til Måshe og sa: 6 «Si til Israels barn: Når en mann eller en kvinne faller i 

noen av alle de synder som mennesker kan gjøre i sin troløshet mot YHVH, og dette 

mennesket blir skyldig, 7 da skal de bekjenne den synden de har falt i. Enhver skal gi full 

erstatning for sin skyld, legge til en femtedel, og gi det til den han har gjort galt mot. 8 Men 

hvis mannen ikke har noen nær slektning som kan ta imot erstatning for det som er gjort 

galt, da skal erstatningen for det som er gjort galt, tilhøre YHVH – det skal tilfalle presten – i 

tillegg til soningsværen som skal gjøre soning for ham. 

9 Hver gave av alt det hellige som Israels barn kommer fram med til presten, skal være hans. 
10 Og hver manns hellige gaver skal tilhøre ham. Det en mann gir til presten, skal tilhøre 

ham.» 

11 YHVH talte til Måshe og sa: 12 «Tal til Israels barn og si til dem: Hvis en manns kone går på 

avveier og viser utroskap mot ham, 13 og en annen mann ligger med henne og har kjønnslig 

omgang med henne, og det holdes skjult for hennes manns øyne, og det dekkes over at hun 
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har gjort seg uren, og det ikke var noen vitner mot henne, og hun heller ikke ble grepet,      
14 hvis da en ånd av sjalusi kommer over ham slik at han blir sjalu på sin kone som har gjort 

seg uren, eller om en ånd av sjalusi kommer over ham slik at han blir sjalu på sin kone, selv 

om hun ikke har gjort seg uren, 15 da skal mannen ta sin kone med seg til presten. Han skal 

føre fram den offergaven som kreves for henne, en tiendedel av en efa byggmel. Han skal 

ikke helle olje på det, og ikke legge røkelse på det, for det er et grødeoffer for sjalusi, et 

offer til påminnelse, som gir påminnelse om en misgjerning. 16 Presten skal føre henne fram 

og stille henne fram for YHVHs ansikt. 17 Presten skal ta hellig vann i et leirkar, og så skal 

presten ta noe av støvet fra gulvet i tabernaklet, og legge det i vannet. 18 Så skal presten 

stille kvinnen fram for YHVHs ansikt, blotte kvinnens hode, og legge 

påminnelsesgrødeofferet i hendene på henne. Det er et grødeoffer for sjalusi. Og presten 

skal ha det bitre vannet i sin hånd, det som bringer forbannelse. 19 Presten skal få henne til 

å sverge, og han skal si til kvinnen: «Hvis ingen annen mann har ligget med deg, og hvis du 

ikke har gått på avveier og gjort deg uren, du som tilhører din egen mann, da skal du gå klar 

av dette bitre vannet som bringer forbannelse. 20 Men hvis du har gått på avveier, du som 

tilhører din egen mann, og hvis du har gjort deg uren og en annen mann enn din ektemann 

har hatt kjønnslig omgang med deg», 21 så skal presten få kvinnen til å avlegge 

forbannelsens ed, og presten skal si til kvinnen: «Må YHVH da gjøre deg til en forbannelse 

og en besvergelse blant ditt folk, når YHVH lar dine hofter svinne bort og din buk svelle opp. 
22 Og må dette vannet som bringer forbannelse, komme inn i din mage og få din buk til å 

svelle opp og dine hofter til å svinne bort!» Så skal kvinnen si: «Amen, må det bli slik!» 23 Så 

skal presten skrive ned disse forbannelsene i en bokrull, og så skal han viske dem ut i det 

bitre vannet. 24 Han skal la kvinnen drikke det bitre vannet som bringer forbannelse, og 

vannet som bringer forbannelse, skal komme inn i henne for å volde bitter smerte. 25 Så skal 

presten ta grødeofferet for sjalusi fra kvinnens hånd. Han skal løfte grødeofferet for YHVHs 

ansikt og komme fram til alteret med det. 26 Presten skal ta en håndfull av grødeofferet, 

som et påminnelsesoffer, la det gå opp i røyk på alteret og la kvinnen drikke vannet etterpå 
27 Når han har fått henne til å drikke vannet, skal det skje: Hvis hun har gjort seg uren og vist 

utroskap mot sin mann, da skal vannet som bringer forbannelse, komme inn i henne og 

volde bitter smerte. Hennes buk skal svelle opp, hennes hofter skal svinne bort, og kvinnen 

skal bli en forbannelse blant sitt folk. 28 Men hvis kvinnen ikke har gjort seg uren, og hun er 

ren, da skal hun være fri fra skade og kan unnfange barn. 29 Dette er loven om sjalusi, når en 

kvinne som tilhører sin mann, går på avveier og gjør seg uren, 30 eller når en ånd av sjalusi 

kommer over en mann, så han blir sjalu på sin kone. Da skal han stille kvinnen framfor 

YHVHs ansikt, og presten skal gjennomføre hele denne loven på henne. 31 Så skal mannen 

gå klar av misgjerningen, men denne kvinnen skal bære sin skyld.» 

Til toppen 

Kapittel 6 

1 YHVH talte til Måshe og sa: 2 «Tal til Israels barn og si til dem: Når en mann eller en kvinne 

innvier et offer for å avlegge et natzireerløfte5139, for å vie seg til YHVH, 3 skal han avholde 
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seg fra å bruke vin og sterk drikk. Han skal ikke drikke eddik lagd av vin eller eddik lagd av 

sterk drikk. Heller ikke noe druesaft skal han drikke, og friske druer eller rosiner skal han 

ikke spise. 4 Så lenge hans innvielse varer, skal han ikke spise noe som er lagd av vintreets 

frukt, verken av frøet eller av skallet. 

5 Hele den tiden han har på seg løftet om innvielse, skal ingen rakekniv komme over hans 

hode. Helt til han har fullført dagene for sin innvielse til YHVH, skal han være hellig. Han skal 

bare la krøllene av hår på hodet sitt vokse fritt. 

6 Alle dagene i tiden han vier seg til YHVH, må han ikke komme i nærheten av noe lik. 7 Ikke 

engang for sin far eller sin mor, sin bror eller sin søster, skal han gjøre seg uren, om de 

skulle dø. For hans innvielse til Elåhim430 er på hodet hans. 8 Alle dagene i tiden han innvier 

seg, skal han være hellig for YHVH. 

9 Hvis noen hos ham plutselig dør slik at han gjør sitt innviede hode urent, da skal han rake 

hodet den dagen han renser seg. Den sjuende dagen skal han rake det. 10 Den åttende 

dagen skal han føre fram to turtelduer eller to unge duer til presten, til døren til 

Åpenbaringsteltet. 11 Presten skal ofre den ene som syndoffer og den andre som brennoffer 

og gjøre soning for ham, for han syndet da han var nær den avdøde. Samme dag skal han 

hellige sitt hode. 12 Han må vie seg til YHVH for dagene innvielsen skal vare, og da skal han 

føre fram et årsgammelt værlam som skyldoffer. Men dagene før skal bortfalle, ettersom 

innvielsen hans ble gjort uren. 

13 Dette er loven om natzireeren: På den dagen innvielsestiden hans er fullført, skal han 

føres fram til døren til Åpenbaringsteltet. 14 Han skal komme fram med sin offergave til 

YHVH: et årsgammelt, feilfritt værlam som brennoffer, og et årsgammelt, feilfritt sauelam 

som syndoffer, en feilfri vær som fredsoffer, 15 en kurv med usyret brød, kaker av fint mel 

blandet med olje, usyrede brødleiver smurt med olje, sammen med grødeoffer og 

drikkoffer som hører med. 16 Så skal presten komme fram med det for YHVHs ansikt og ofre 

syndofferet og brennofferet hans. 17 Væren skal han ofre som fredsoffer for YHVH, sammen 

med kurven med usyret brød. Presten skal også ofre grødeofferet og drikkofferet. 18 Så skal 

natzireeren der ved døren til Åpenbaringsteltet rake hodet som han har innviet. Han skal ta 

håret fra hodet han har innviet, og legge det på ilden som er under fredsofferet. 19 Og 

presten skal ta den ene bogen av væren når den er kokt, en usyret kake fra kurven og en 

usyret brødleiv og legge det i hendene på natzireeren etter at han har raket av håret han 

har innviet. 20 Presten skal løfte dette som et løfteoffer for YHVHs ansikt. Dette er hellig for 

presten, sammen med brystet fra løfteofferet og låret fra gaven. Etter dette kan 

natzireeren drikke vin. 

21 Dette er loven om en natzireer, som avlegger et løfte om å gi en offergave til YHVH 

sammen med sin innvielse, i tillegg til det han ellers har råd til. Slik han avlegger løftet, må 

han oppfylle loven om natzireerløftet.» 

22 YHVH talte til Måshe og sa: 23 «Tal til Aharån og hans sønner og si: Slik skal dere velsigne 

Israels barn. Si til dem: 
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24 YHVH velsigne deg og bevare deg. 25 YHVH la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
26 YHVH løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 

 :ָשלום ְלָך ְוָיֵשם ֵאֶליָך ָפָניו ְיהָוה ִיָשא :ִויֻחֶנךָ  ֵאֶליָך ָפָניו ְיהָוה ָיֵאר :ְוִיְשְמֶרָך ְיהָוה ְיָבֶרְכָך

27 Slik skal de legge Mitt navn på Israels barn, og Jeg skal velsigne dem.» 

Til toppen 

Kapittel 7 

4
1 Den dagen Måshe var ferdig med å sette opp tabernaklet og hadde salvet det og helliget 

det, sammen med alt utstyret i det, alteret og alle redskapene til det, 2 da skjedde det at 

høvdingene for Israel kom, de som var overhoder for sine fedres hus, de som var høvdinger 

for stammene og som sto over alle dem som var mønstret. 3 De førte fram offergavene for 

YHVHs ansikt. Det var seks overdekte vogner og tolv okser, en vogn for to høvdinger, og en 

okse for hver. De kom fram med dem foran tabernaklet. 

4 Da talte YHVH til Måshe og sa: 5 «Ta imot dette fra dem, for at det kan bli brukt til å gjøre 

arbeidet i Åpenbaringsteltet. Du skal gi det til levittene ut fra hva hver enkelt trenger til 

arbeidet sitt.» 6 Så tok Måshe vognene og oksene, og ga dem til levittene. 7 To vogner og 

fire okser ga han til Gershåns sønner, ut fra hva de trengte i arbeidet sitt. 8 Fire vogner og 

åtte okser ga han til Meraris sønner, ut fra hva de trengte til arbeidet sitt, under Itamars 

ledelse, presten Aharåns sønn. 9 Men til Kehats6955 sønner ga han ikke noe, for de hadde 

arbeidet med å bære de hellige gjenstandene på skuldrene. 

10 Høvdingene kom fram med innvielsesofferet til alteret på den dagen det ble salvet. Slik 

kom høvdingene fram med offeret sitt til alteret. 11 For YHVH sa til Måshe: «En høvding 

hver dag, en høvding hver dag skal komme fram med ofrene sine, til innvielsen av alteret.» 

5
12 Den som kom fram med sin offergave den første dagen, var Nachshån5177, 

Amminadavs5992 sønn, fra Juda stamme. 13 Offergaven hans var et sølvfat som veide hundre 

og tretti sekel, og en sølvskål på sytti sekel, etter vekten av helligdommens sekel. Begge to 

var fulle av fint mel blandet med olje, som grødeoffer. 14 Dessuten kom han fram med et 

gullkar på ti sekel, fullt av røkelse, 15 en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam som 

brennoffer, 16 og en geitebukk som syndoffer. 17 Som fredsoffer kom han fram med to 

okser, fem værer, fem bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Nachshån, 

Amminadavs sønn. 

18 Den andre dagen kom Netanel5417, Tsuars6686 sønn, høvding for Yissachar3485, fram med en 

offergave. 19 Som sin offergave kom han fram med et sølvfat som veide hundre og tretti 

sekel, og en sølvskål på sytti sekel, etter vekten av helligdommens sekel. Begge to var fulle 

av fint mel blandet med olje, som grødeoffer. 20 Dessuten kom han fram med et gullkar på ti 

sekel, fullt av røkelse, 21 en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam som brennoffer, 22 

og en geitebukk som syndoffer. 23 Som fredsoffer kom han fram med to okser, fem værer, 

fem bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Netanel, Tsuars sønn. 
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24 Den tredje dagen kom Eliav, Chelåns sønn, høvdingen for Tzvuluns barn, fram med en 

offergave. 25 Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål 

på sytti sekel, etter vekten av helligdommens sekel. Begge to var fulle av fint mel blandet 

med olje, som grødeoffer. 26 Dessuten kom han fram med et gullkar på ti sekel, fullt av 

røkelse, 27 en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam som brennoffer, 28 og en 

geitebukk som syndoffer. 29 Som fredsoffer kom han fram med to okser, fem værer, fem 

bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Eliav, Chelåns sønn. 

30 Den fjerde dagen kom Elitsur, Shedeyurs sønn, høvdingen for Reuvens barn, fram med en 

offergave. 31 Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål 

på sytti sekel, etter vekten av helligdommens sekel. Begge to var fulle av fint mel blandet 

med olje, som grødeoffer. 32 Dessuten kom han fram med et gullkar på ti sekel, fullt av 

røkelse, 33 en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam som brennoffer, 34 og en 

geitebukk som syndoffer. 35 Som fredsoffer kom han fram med to okser, fem værer, fem 

bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Elitsur, Shedeyurs sønn. 

36 Den femte dagen kom Sjelumiel, Tsurishaddays sønn, høvdingen for Shimåns barn, fram 

med en offergave. 37 Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en 

sølvskål på sytti sekel, etter vekten av helligdommens sekel. Begge to var fulle av fint mel 

blandet med olje, som grødeoffer. 38 Dessuten kom han fram med et gullkar på ti sekel, fullt 

av røkelse, 39 en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam som brennoffer, 40 og en 

geitebukk som syndoffer. 41 Som fredsoffer kom han fram med to okser, fem værer, fem 

bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Sjelumiel, Tsurishaddays sønn. 

6
42 Den sjette dagen kom Elyasaf, De’uels sønn, høvdingen for Gads barn, fram med en 

offergave. 43 Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål 

på sytti sekel, etter vekten av helligdommens sekel. Begge to var fulle av fint mel blandet 

med olje, som grødeoffer. 44 Dessuten kom han fram med et gullkar på ti sekel, fullt av 

røkelse, 45 en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam som brennoffer, 46 og en 

geitebukk som syndoffer. 47 Som fredsoffer kom han fram med to okser, fem værer, fem 

bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Elyasaf, De’uels sønn. 

48 Den sjuende dagen kom Elishama, Ammihuds sønn, høvdingen for Efraims barn, fram 

med en offergave. 49 Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en 

sølvskål på sytti sekel, etter vekten av helligdommens sekel. Begge to var fulle av fint mel 

blandet med olje, som grødeoffer. 50 Dessuten kom han fram med et gullkar på ti sekel, fullt 

av røkelse, 51 en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam som brennoffer, 52 og en 

geitebukk som syndoffer. 53 Som fredsoffer kom han fram med to okser, fem værer, fem 

bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Elishama, Ammihuds sønn. 

54 Den åttende dagen kom Gamliel, Pedah-tsurs sønn, høvdingen for Manasses barn, fram 

med en offergave. 55 Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en 

sølvskål på sytti sekel, etter vekten av helligdommens sekel. Begge to var fulle av fint mel 

blandet med olje, som grødeoffer. 56 Dessuten kom han fram med et gullkar på ti sekel, fullt 



av røkelse, 57 en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam som brennoffer, 58 og en 

geitebukk som syndoffer. 59 Som fredsoffer kom han fram med to okser, fem værer, fem 

bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Gamliel, Pedah-tsurs sønn. 

60 Den niende dagen kom Avidan, Gidånis sønn, høvdingen for Binyamins barn, fram med en 

offergave. 61 Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål 

på sytti sekel, etter vekten av helligdommens sekel. Begge to var fulle av fint mel blandet 

med olje, som grødeoffer. 62 Dessuten kom han fram med et gullkar på ti sekel, fullt av 

røkelse, 63 en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam som brennoffer, 64 og en 

geitebukk som syndoffer. 65 Som fredsoffer kom han fram med to okser, fem værer, fem 

bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Avidan, Gidånis sønn. 

66 Den tiende dagen kom Achietzer, Ammisjaddays sønn, høvdingen for Dans barn, fram 

med en offergave. 67 Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en 

sølvskål på sytti sekel, etter vekten av helligdommens sekel. Begge to var fulle av fint mel 

blandet med olje, som grødeoffer. 68 Dessuten kom han fram med et gullkar på ti sekel, fullt 

av røkelse, 69 en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam som brennoffer, 70 og en 

geitebukk som syndoffer. 71 Som fredsoffer kom han fram med to okser, fem værer, fem 

bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Achietzer, Ammisjaddays sønn. 

7
72 Den ellevte dagen kom Pagiel, Achrans sønn, høvdingen for Ashers barn, fram med en 

offergave. 73 Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål 

på sytti sekel, etter vekten av helligdommens sekel. Begge to var fulle av fint mel blandet 

med olje, som grødeoffer. 74 Dessuten kom han fram med et gullkar på ti sekel, fullt av 

røkelse, 75 en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam som brennoffer, 76 og en 

geitebukk som syndoffer. 77 Som fredsoffer kom han fram med to okser, fem værer, fem 

bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Pagiel, Achrans sønn. 

78 Den tolvte dagen kom Achira, Eynans sønn, høvdingen for Naftalis barn, fram med en 

offergave. 79 Hans offergave var et sølvfat som veide hundre og tretti sekel, og en sølvskål 

på sytti sekel, etter vekten av helligdommens sekel. Begge to var fulle av fint mel blandet 

med olje, som grødeoffer. 80 Dessuten kom han fram med et gullkar på ti sekel, fullt av 

røkelse, 81 en ung okse, en vær og et årsgammelt værlam som brennoffer, 82 og en 

geitebukk som syndoffer. 83 Som fredsoffer kom han fram med to okser, fem værer, fem 

bukker og fem årsgamle værlam. Dette var offergaven fra Achira, Eynans sønn. 

84 Dette var offergavene fra Israels høvdinger ved innvielsen av alteret, den dagen det ble 

salvet: tolv sølvfat, tolv sølvskåler og tolv gullkar. 85 Hvert sølvfat var på hundre og tretti 

sekel, og hver sølvskål sytti sekel. Alt sølvet i karene veide to tusen fire hundre sekel, etter 

vekten av helligdommens sekel. 86 De tolv gullkarene fulle av røkelse veide ti sekel hver, 

etter vekten av helligdommens sekel. Alt gullet i karene veide hundre og tjue sekel.      

Maftir
87 Alt storfeet som gikk med til brennoffer, var tolv unge okser, det var også tolv værer 

og tolv årsgamle værlam, sammen med grødeofferet og tolv geitebukker til syndoffer. 88 Alt 

storfeet som gikk med til fredsofrene, var tjuefire unge okser, det var seksti værer, seksti 



bukker og seksti årsgamle værlam. Dette var offergavene ved innvielsen av alteret etter at 

det var blitt salvet. 

89 Da Måshe gikk inn i Åpenbaringsteltet for å tale med Ham, hørte han Røsten tale til seg 

fra over nådestolen på Vitnesbyrdets ark. Midt ut fra stedet mellom de to kjerubene talte 

Røsten til ham. 

Til toppen 

 


