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Kapittel 25 

1
10 Da talte YHVH3068 til Måshe4872 og sa: 11 «Pinchas6372, sønn av El‘azar499, presten 

Aharåns175 sønn, har vendt min vrede bort fra Israels barn, fordi han var nidkjær blant dem 

med min nidkjærhet, så Jeg ikke gjorde ende på Israels barn i Min nidkjærhet. 12 Derfor skal 

du si: Se, Jeg oppretter Min fredspakt med ham. 13 Den skal være en pakt om et evig 

presteskap, både for ham og for hans etterkommere. For han var nidkjær for sin Elåhim430 

og gjorde soning for Israels barn.» 

14 Navnet på den israelittiske mannen som ble slått i hjel, han som ble slått i hjel sammen 

med den midyanittiske kvinnen, var Zimri, Salus sønn, en høvding i sin fars hus blant 

Shim‘ånittene. 15 Navnet på den midyanittiske kvinnen som ble slått i hjel, var Kazbi, Tzurs 

datter. Han var overhode for folket i et av fedrehusene i Midyan. 

16 Da talte YHVH til Måshe og sa: 17 «Gå til angrep på midyanittene og slå dem ned. 18 For de 

gikk til angrep på dere med sine svikefulle planer om å forføre dere ved det som hendte 

med Peår og det som hendte med Kazbi, datteren til en høvding i Midyan, deres søster, som 

ble slått i hjel den dagen pesten kom på grunn av Peår.» 

Til toppen 

Kapittel 26 

1 Etter pesten talte YHVH til Måshe og El‘azar, presten Aharåns sønn, og sa: 2 «Hold 

folketelling over hele menigheten av Israels barn fra tjue år og over, ut fra sine fedres hus, 

over alle som kan gjøre tjeneste i Israels hær.» 3 Så talte Måshe og presten El‘azar med dem 

på Måavslettene ved Yarden, rett overfor Yerichå, og sa: 4 «Hold folketelling over folket fra 

tjue år og over, slik YHVH befalte Måshe og Israels barn, som kom ut av landet Egypt.» 

2
5 Re’uven var Israels førstefødte. Re’uvens barn var: chanåkittenes slekt fra Chanåk, 

paluittenes slekt fra Pallu, 6 hetzrånittenes slekt fra Hetzrån, karmittenes slekt fra Karmi.      
7 Dette er Re’uvenittenes slekter. De som ble mønstret av dem, var førtitre tusen sju 

hundre og tretti. 

8 Pallus sønn var Eliav. 9 Eliavs sønner var Nemuel, Datan og Aviram. Dette er den Datan og 

den Aviram som var utnevnt av menigheten, og som satte seg opp mot Måshe og Aharån 

sammen med Kårachs flokk, da de satte seg opp mot YHVH. 10 Jorden åpnet sitt gap og 
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slukte dem sammen med Kårach, da flokken døde, da ilden fortærte to hundre og femti 

menn. Og de ble til et tegn. 11 Men likevel døde ikke Kårachs barn. 

12 Shim‘åns sønner ut fra sine slekter var: nemuelittenes slekt fra Nemuel, yaminittenes 

slekt fra Yamin, yakhinittenes slekt fra Yakhin, 13 zerachittenes slekt fra Zerach, sha’ulittenes 

slekt fra Sha’ul. 14 Dette er Shim‘ånittenes slekter, tjueto tusen to hundre. 

15 Gads sønner ut fra sine slekter var: tz’fånittenes slekt fra Tz’fån, hagittenes slekt fra 

Haggi, shunittenes slekt fra Shuni, 16 aznittenes slekt fra Azni, erittenes slekt fra Eri,              
17 arådittenes slekt fra Aråd, arelittenes slekt fra Areli. 18 Dette er slektene til Gads sønner, 

ut fra dem som ble mønstret av dem, førti tusen fem hundre. 

19 Yehudas sønner var Er og Ånan. Er og Ånan døde i Kanaans land. 20 Yehudas sønner ut fra 

sine slekter var: shelahittenes slekt fra Shelah, partzittenes slekt fra Peretz, zerachittenes 

slekt fra Zerach. 21 Sønnene til Peretz var: hetzrånittenes slekt fra Hetzrån, hamulittenes 

slekt fra Hamul. 22 Dette er Yehudas slekter, ut fra dem som ble mønstret av dem, syttiseks 

tusen fem hundre. 

23 Yissakhars sønner ut fra sine slekter var: tålaittenes slekt fra Tåla, puvahittenes slekt fra 

Puvah, 24 yashuvittenes slekt fra Yashuv, shimrånittenes slekt fra Shimrån. 25 Dette er 

Yissakhars slekter ut fra dem som ble mønstret av dem, sekstifire tusen tre hundre. 

26 Z’vuluns sønner ut fra sine slekter var: sardittenes slekt fra Sered, elånittenes slekt fra 

Elån, yakle’elittenes slekt fra Yakle’el. 27 Dette er Z’vulunittenes slekter ut fra dem som ble 

mønstret av dem, seksti tusen fem hundre. 

28 Yåsefs sønner etter deres slekter Manasse og Efrayim, var: 29 Manasses sønner: 

Machirittenes slekt fra Machir – Machir ble far til Gilead – gileadittenes slekt fra Gilead.      
30 Dette er Gileads sønner: I‘ezerittenes slekt fra I‘ezer, helekittenes slekt fra Helek,              
31 asrielittenes slekt fra Asriel, shikemittenes slekt fra Shekem, 32 shemidaittenes slekt fra 

Shemida, heferittenes slekt fra Hefer. 33 Tzelafchad, Hefers sønn, hadde ingen sønner, men 

bare døtre. Navnene på døtrene til Tzelafchad var Machlah, Nåach, Chaglah, Milka og 

Tirtzah.    34 Dette er Manasses slekter. De som ble mønstret av dem, var femtito tusen sju 

hundre. 

35 Dette er Efrayims sønner ut fra sine slekter: shutelachittenes slekter fra Shutelach, 

bakrittenes slekter fra Bekher, tachanittenes slekt fra Tachan. 36 Dette er Shutelachs 

sønner: eranittenes slekt fra Eran. 37 Dette er slektene til Efrayims sønner, de som ble 

mønstret av dem, trettito tusen fem hundre. Dette er Yåsefs sønner ut fra sine slekter. 

38 Binyamins sønner ut fra sine slekter var: belaittenes slekt fra Bela, ashbelittenes slekt fra 

Ashbel, achiramittenes slekt fra Achiram, 39 sh’fufamittenes slekt fra Sh’fufam, 

hufamittenes slekt fra Hufam. 40 Belas sønner var Ard og Na’aman: ardittenes slekt fra Ard, 

na’amittenes slekt fra Na’aman. 41 Dette er Binyamins sønner ut fra sine slekter. De som ble 

mønstret av dem, var førtifem tusen seks hundre. 



42 Dette er Dans sønner ut fra sine slekter: Shuchamittenes slekt fra Shucham. Dette er Dans 

slekter ut fra sine slekter. 43 Alle shuchamittenes slekter, ut fra dem som ble mønstret, var 

sekstifire tusen fire hundre. 

44 Asher sønner ut fra sine slekter var: yimnittenes slekt fra Yimnah, yishvittenes slekt fra 

Yishvi, berittenes slekt fra Beria, 45 fra Berias sønner: Heverittenes slekt fra Hever, 

malkielittenes slekt fra Malkiel. 46 Navnet til Asher datter var Serach. 47 Dette er slektene til 

Ashers sønner, ut fra dem som ble mønstret, femtitre tusen fire hundre. 

48 Naftalis sønner ut fra sine slekter var: Yachtze’elittenes slekt fra Yachtze’el, gunittenes 

slekt fra Guni, 49 yetzerittenes slekt fra Yetzer, shillemittenes slekt fra Shillem. 50 Dette er 

Naftalis slekter ut fra sine slekter. De som ble mønstret, var førtifem tusen fire hundre. 

51 Dette er de som ble mønstret av Israels barn: seks hundre og en tusen sju hundre og 

tretti. 

3
52 Så talte YHVH til Måshe og sa: 53 «Til disse skal landet fordeles som arv, ut fra hvor 

mange navn det er. 54 Til en stor stamme skal du gi en større arv, og til en liten stamme skal 

du gi en mindre arv. Hver stamme skal få sin arv ut fra hvor mange som ble mønstret.          
55 Men landet skal fordeles ved loddkasting. Ut fra navnene på sine fedres stammer skal de 

arve.   56 Ut fra loddkastingen skal arven fordeles mellom de større og de mindre.» 

57 Dette er de som ble mønstret av levittene ut fra sine slekter: Gershånittenes slekt fra 

Gershån, kehatittenes slekt fra Kehat, merarittenes slekt fra Merari. 58 Dette er levittenes 

slekter: livnittenes slekt, hevrånittenes slekt, machlittenes slekt, mushittenes slekt, og 

Kårachittenes slekt. Kehat ble far til Amram. 59 Navnet til Amrams kone var Yokheved, Levis 

datter, som ble født til Levi i Egypt. Til Amram fødte hun Aharån og Måshe og deres søster 

Miryam. 60 Aharån fikk Nadav og Avihu, El‘azar og Itamar. 61 Nadav og Avihu døde da de 

kom fram med fremmed ild for YHVHs ansikt. 62 De som ble mønstret, var tjuetre tusen, alle 

av hankjønn fra en måned og eldre. For de ble ikke mønstret sammen med de andre av 

Israels barn, siden det ikke ble gitt dem noen arv blant Israels barn. 

63 Dette er de som ble mønstret av Måshe og presten El‘azar, de som mønstret Israels barn 

på Måavslettene ved Yarden, rett overfor Yerichå. 64 Men av disse var det ikke en eneste 

mann som ble mønstret av Måshe og presten Aharån den gangen de mønstret Israels barn i 

Sinaiørkenen. 65 For YHVH hadde sagt til dem: «De skal sannelig dø i ørkenen.» Derfor var 

det ikke en eneste mann igjen av dem, bortsett fra Kalev, Yefunnes sønn, og Yehåshua, 

Nuns sønn. 

Til toppen 

Kapittel 27 

1 Så kom døtrene til Tzelafchad, som var sønn av Hefer, sønn av Gilead, sønn av Machir, 

sønn av Manasse, fra slektene til Manasse, Yåsefs sønn. Dette var navnene på hans døtre: 

Machlah, Nåach, Hågla, Milka og Tirtzah. 2 De stilte seg foran Måshe, foran presten El‘azar 



og foran høvdingene og hele menigheten, ved døren til Åpenbaringsteltet, og de sa: 3 «Vår 

far døde i ørkenen. Men han var ikke i flokken av dem som sluttet seg sammen mot YHVH, 

Kårachs flokk, men han døde i sin egen synd. Han hadde ingen sønner. 4 Hvorfor skulle vår 

fars navn bli borte fra hans slekt fordi han ikke hadde noen sønn? Gi oss en eiendom blant 

vår fars brødre!» 5 Så la Måshe saken deres fram for YHVHs ansikt. 

4
6 Og YHVH talte til Måshe og sa: 7 «Tzelafchads døtre taler helt rett. Du skal sannelig gi dem 

en eiendom som arv blant deres fars brødre, og la deres fars arv gå videre til dem. 8 Du skal 

tale til Israels barn og si: Hvis en mann dør og ikke har noen sønn, da skal dere gi arven hans 

videre til hans datter. 9 Hvis han ikke har noen datter, skal dere gi arven hans til hans 

brødre. 10 Hvis han ikke har brødre, skal dere gi arven hans til hans fars brødre. 11 Hvis hans 

far ikke har brødre, skal dere gi arven hans til den nærmeste slektningen i hans slekt, og han 

skal eie den. Dette skal være en rettsgyldig lov for Israels barn, slik YHVH har befalt Måshe.» 

12 YHVH sa til Måshe: «Gå opp på dette Avarimfjellet og se utover det landet Jeg har gitt til 

Israels barn. 13 Når du har sett det, skal også du bli forenet med ditt folk, slik som din bror 

Aharån også ble forenet med dem. 14 For i Sinørkenen, da menigheten gjorde opprør, 

gjorde dere opprør mot Min befaling om å hellige Meg ved vannet rett framfor øynene på 

dem.» Dette er vannet ved Meriva, ved Kadesh i Sinørkenen. 

15 Da talte Måshe til YHVH og sa: 16 «Må YHVH, Han som er Elåhim over åndslivet til alt kjød, 

sette en mann over menigheten, 17 en som kan gå ut foran dem og som kan gå inn foran 

dem, en som kan lede dem ut og føre dem inn, så ikke YHVHs menighet blir som sauer uten 

hyrde.» 

18 YHVH sa til Måshe: «Ta med deg Yehåshua, Nuns sønn! Han er en mann som Ånden er i, 

og du skal legge hånden på ham. 19 Still ham fram for presten El‘azar og foran hele 

menigheten, og innsett ham i tjenesten foran øynene deres! 20 Du skal legge av din egen 

verdighet på ham, så hele menigheten av Israels barn kan være lydig. 21 Han skal stå foran 

presten El‘azar, som for YHVHs ansikt skal spørre om dommen fra urim for ham. På hans 

ord skal de gå ut, og på hans ord skal de komme inn, både han og alle Israels barn, hele 

menigheten.» 

22 Så gjorde Måshe som YHVH hadde befalt ham. Han tok Yehåshua og stilte ham fram for 

presten El‘azar, og foran hele menigheten. 23 Han la hendene sine på ham og innsatte ham i 

tjenesten, slik YHVH hadde befalt ved Måshes hånd. 

Til toppen 

Kapittel 28 

5
1 YHVH talte til Måshe og sa: 2 «Befal Israels barn og si til dem: Mine offergaver, Min mat til 

Mine matoffer som en velbehagelig duft for Meg, skal dere se til at dere kommer fram til 

Meg med i rette tid. 3 Du skal si til dem: Dette er matofferet som dere skal komme fram 

med til YHVH: to årsgamle værlam uten feil hver dag, som vedvarende brennoffer. 4 Det ene 

lammet skal du ofre om morgenen, og det andre lammet skal dere ofre mellom de to 



aftenstunder, 5 sammen med en tiendedel av en efa fint mel som grødeoffer, blandet med 

en fjerdedel hin presset olje. 6 Dette er det vedvarende brennofferet, som ble innstiftet ved 

Sinaifjellet til en velbehagelig duft, et matoffer til YHVH. 7 Drikkofferet skal være en 

fjerdedel hin for hvert lam. På det hellige stedet skal du helle ut drikkofferet av sterk drikk 

for YHVH. 8 Det andre lammet skal du ofre mellom de to aftenstunder. På samme måten 

som grødeofferet og drikkofferet om morgenen, skal du ofre det som et matoffer, til en 

velbehagelig duft for YHVH. 

9 På sabbatsdagen skal du ofre to årsgamle lam uten feil, og to tiendedeler av en efa fint 

mel som grødeoffer, blandet med olje, sammen med drikkofferet som hører til. 10 Dette er 

brennofferet for hver sabbat, foruten det vedvarende brennofferet og drikkofferet som 

hører til. 

11 I begynnelsen av hver ny måned skal dere komme fram med et brennoffer til YHVH: to 

unge okser, en vær og sju årsgamle lam uten feil. 12 Til hver okse skal det være tre 

tiendedeler av en efa fint mel som grødeoffer blandet med olje. Til den ene væren skal det 

være to tiendedeler av en efa fint mel som grødeoffer blandet med olje. 13 Til hvert lam skal 

det være en tiendedel av en efa fint mel blandet med olje, som grødeoffer. Dette skal være 

et brennoffer til velbehagelig duft, et matoffer til YHVH. 14 Drikkofferet deres skal være en 

halv hin vin for en okse, en tredjedel av en hin til væren, og en fjerdedel av en hin til hvert 

lam. Dette er brennofferet for hver måned i alle månedene i året. 15 Også en geitebukk skal 

ofres som syndoffer for YHVH, foruten det vedvarende brennofferet og drikkofferet som 

hører til. 

6
16 På den fjortende dagen i den første måneden er det påske for YHVH. 17 Og på den 

femtende dagen i denne måneden er det høytid. I sju dager skal det etes usyret brød. 18 På 

den første dagen skal dere ha en hellig samling. Dere skal ikke gjøre noe arbeidsverk.           
19 Dere skal komme fram med et matoffer som brennoffer til YHVH: to unge okser, en vær 

og sju årsgamle lam. De skal være uten feil. 20 Grødeofferet som hører til, skal være av fint 

mel blandet med olje. Tre tiendedeler av en efa skal dere ofre for oksen, og to tiendedeler 

for væren. 21 Dere skal ofre en tiendedel av en efa for hvert av de sju lammene. 22 Dere skal 

også ofre en geitebukk som syndoffer, for å gjøre soning for dere. 23 Dette skal dere ofre i 

tillegg til brennofferet om morgenen, som er et vedvarende brennoffer. 24 I sju dager skal 

dere slik hver dag ofre maten til matofferet, til en velbehagelig duft for YHVH. Det skal ofres 

ved siden av det vedvarende brennofferet og drikkofferet som hører til. 25 På den sjuende 

dagen skal dere ha en hellig samling. Dere skal ikke gjøre noe arbeidsverk. 

26 Også på førstegrødens dag, når dere kommer fram med et offer av nytt korn til YHVH på 

ukenes høytid, skal dere ha en hellig samling. Dere skal ikke gjøre noe arbeidsverk. 27 Dere 

skal komme fram med et brennoffer til en velbehagelig duft for YHVH: to unge okser, en 

vær og sju årsgamle lam. 28 Dessuten skal dere komme fram med grødeoffer av fint mel, 

blandet med olje: tre tiendedeler av en efa for hver okse, to tiendedeler for hver enkelt 

vær, 29 og en tiendedel for hvert av de sju lammene. 30 Dere skal også komme fram med en 

geitebukk for å gjøre soning for dere. 31 De skal være uten feil. Dere skal komme fram med 



dem sammen med drikkofrene som hører til, i tillegg til det vedvarende brennofferet og 

grødeofferet som hører til. 

Til toppen 

Kapittel 29 

1 I den sjuende måneden, på den første dagen i måneden, skal dere ha en hellig samling. 

Dere skal ikke gjøre noe arbeidsverk. Dette er en dag for dere til å gi et støt i basunene.        
2 Dere skal ofre et brennoffer til en velbehagelig duft for YHVH: en ung okse, en vær og sju 

årsgamle lam uten feil. 3 Grødeofferet deres skal være fint mel blandet med olje, tre 

tiendedeler av en efa til oksen, to tiendedeler til væren 4 og en tiendedel til hvert av de sju 

lammene. 5 Dere skal også ofre en geitebukk som syndoffer, for å gjøre soning for dere.        
6 Dette skal være i tillegg til brennofferet med grødeofferet for nymånen, og det 

vedvarende brennofferet med grødeofferet og drikkofferet som hører til, etter forskriften, 

til en velbehagelig duft, et matoffer til YHVH. 

7 På den tiende dagen i denne sjuende måneden skal dere holde en hellig samling. Da skal 

dere ydmyke dere i deres sjeler. Dere skal ikke gjøre noe arbeid. 8 Dere skal komme fram 

med et brennoffer til YHVH, til en velbehagelig duft: en ung okse, en vær og sju årsgamle 

lam. De skal være uten feil. 9 Grødeofrene som hører med, skal være av fint mel blandet 

med olje, tre tiendedeler av en efa for oksen, to tiendedeler for den ene væren 10 og en 

tiendedel for hvert av de sju lammene. 11 Dere skal også komme fram med en geitebukk 

som syndoffer, foruten syndofferet til soning, det vedvarende brennofferet med 

grødeofferet og drikkofrene som hører til.  

7
12 På den femtende dagen i den sjuende måneden skal dere holde en hellig samling. Dere 

skal ikke gjøre noe arbeidsverk, og dere skal holde høytid for YHVH i sju dager. 13 Dere skal 

komme fram med et brennoffer, et matoffer til en velbehagelig duft for YHVH: tretten unge 

okser, to værer og fjorten årsgamle lam. De skal være uten feil. 14 Grødeofferet skal være av 

fint mel blandet med olje, tre tiendedeler av en efa for hver av de tretten oksene, to 

tiendedeler for hver av de to værene 15 og en tiendedel for hvert av de fjorten lammene.    
16 Dere skal også komme fram med en geitebukk som syndoffer, i tillegg til det vedvarende 

brennofferet med grødeofferet og drikkofferet som hører til. 

17 På den andre dagen skal dere komme fram med tolv unge okser, to værer og fjorten 

årsgamle lam uten feil, 18 og de grødeofrene og de drikkofrene som hører med for oksene, 

værene og lammene, ut fra hvor mange de er, etter forskriften. 19 Dere skal også komme 

fram med en geitebukk som syndoffer, i tillegg til det vedvarende brennofferet med 

grødeofferet og drikkofrene som hører til. 

20 På den tredje dagen skal dere komme fram med elleve okser, to værer og fjorten 

årsgamle lam uten feil, 21 og grødeofrene og drikkofrene som hører med for oksene, 

værene og lammene, ut fra hvor mange de er, etter forskriften. 22 Dere skal også komme 



fram med en geitebukk som syndoffer, i tillegg til det vedvarende brennofferet med grøde-

offeret og drikkofferet som hører til. 

23 På den fjerde dagen skal dere komme fram med ti okser, to værer og fjorten årsgamle 

lam uten feil, 24 og grødeofrene og drikkofrene som hører med for oksene, værene og 

lammene, ut fra hvor mange de er, etter forskriften. 25 Dere skal også komme fram med en 

geitebukk som syndoffer, i tillegg til det vedvarende brennofferet med grødeofferet og 

drikkofferet som hører til. 

26 På den femte dagen skal dere komme fram med ni okser, to værer og fjorten årsgamle 

lam uten feil, 27 og grødeofrene og drikkofrene som hører til for oksene, værene og 

lammene, ut fra hvor mange de er, etter forskriften. 28 Dere skal også komme fram med en 

geitebukk som syndoffer, i tillegg til det vedvarende brennofferet med grødeofferet og 

drikkofferet som hører til. 

29 På den sjette dagen skal dere komme fram med åtte okser, to værer og fjorten årsgamle 

lam uten feil, 30 og grødeofrene og drikkofrene som hører til for oksene, værene og 

lammene, ut fra hvor mange de er, etter forskriften. 31 Dere skal også komme fram med en 

geitebukk som syndoffer, i tillegg til det vedvarende brennofferet med grødeofferet og 

drikkofferet som hører til. 

32 På den sjuende dagen skal dere komme fram med sju okser, to værer, og fjorten 

årsgamle lam uten feil, 33 og grødeofrene og drikkofrene som hører til for oksene, værene 

og lammene, ut fra hvor mange de er, etter forskriften. 34 Dere skal også komme fram med 

en geitebukk som syndoffer, i tillegg til det vedvarende brennofferet med grødeofferet og 

drikkofferet som hører til. 

Maftir
35 På den åttende dagen skal dere holde en hellig samling. Dere skal ikke gjøre noe 

arbeidsverk. 36 Dere skal komme fram med et brennoffer, et matoffer til en velbehagelig 

duft for YHVH: en okse, en vær, sju årsgamle lam uten feil, 37 og grødeofrene og drikkofrene 

som hører til for oksen, væren og lammene, ut fra hvor mange de er, etter forskriften.        
38 Dere skal også komme fram med en geitebukk som syndoffer, i tillegg til det vedvarende 

brennofferet med grødeofferet og drikkofferet som hører til. 

39 Disse ofrene skal dere ofre til YHVH på de fastsatte høytidene i tillegg til ofrene dere har 

lovt og de frivillige ofrene, enten de er brennofrene, grødeofrene, drikkofrene eller 

fredsofrene deres.» 

Kapittel 30 

1 Måshe sa alt dette til Israels barn slik som YHVH hadde befalt Måshe. 

Til toppen 

 


