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0. DOKUMENTIT 

 

H1A Shomron, Elisheva & Yuval 
    https://gen.fi/h1a-shomron.html 

 

 

1. AHAVATO GDOLA 

 

Elisheva Shomron 1981 

 

י ַאֲהָבתֹו דֹוָלה, כִּ ַפְך ֵיׁשּועַ ־ַדם גְּ ׁשְּ  .נִּ

מֹו ֶאת אֹותֹו, ֲאַהֵלל ֶאֱאֹהב  ׁשְּ

יד ַאגִּ ָלתֹו וְּ הִּ עֹוָלם תְּ  .לְּ
 

 .נשפך ישוע דם גדולה, כי אהבתו

 שמו את אותו, אהלל בואאה

 .לעולם לתויתה ואגיד
 

Ahavato gdola, ki dam Jeshua nishpach. 

E'ehov oto, ahalel et Shmo 

veagid tehilato leolam. 
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Hänen rakkautensa on suuri, sillä Jeesuksen veri vuodatettiin. 

Minä rakastan häntä, ylistän hänen Nimeään 

ja kerron hänen ylistystään ikuisesti. 

 

 

2. JAE TANACHISTA (2. Moos. 29:12)  

 

 

3. LUKUKAPPALEET PYHÄSTÄ RAAMATUSTA 
 

2. Moos. 29:1–12 (H1 031A)  

 

1 "Tee heille näin, pyhittääksesi heidät pappeina palvelemaan minua: 

Ota sonni ja kaksi virheetöntä pässiä 

 

2 ja happamatonta leipää ja öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja 

ja öljyllä voideltuja happamattomia ohukaisia; 

leivo ne hienoista vehnäjauhoista. 

 

3 Pane ne samaan koriin ja tuo ne korissa, 

samalla kertaa kuin tuot sonnin ja kaksi pässiä. 

 

4 Tuo sitten Aaron poikinensa ilmestysmajan ovelle ja pese heidät vedellä. 

 

5 Ota vaatteet ja pue Aaronin ylle 

ihokas ja kasukan viitta ja kasukka ja rintakilpi; 

ja sido hänen ympärilleen kasukan vyö. 

 

6 Pane myös käärelakki hänen päähänsä 

ja kiinnitä pyhä otsalehti käärelakkiin. 

 

7 Ota voiteluöljyä ja vuodata hänen päähänsä ja voitele hänet. 

 

8 Tuo hänen poikansa esille ja pue heidän ylleen ihokkaat. 

 

9 Vyötä heidät vyöllä, sekä Aaron että hänen poikansa, 

ja sido päähineet heidän päähänsä, 

että pappeus olisi heillä ikuisena säätynä. 

Vihi näin virkaansa Aaron ja hänen poikansa. 

 

10 Tuo sonni ilmestysmajan eteen, 

ja Aaron poikineen laskekoon kätensä sonnin pään päälle. 
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11 Teurasta sitten sonni Herran edessä, ilmestysmajan ovella. 

 

12 Ota sonnin verta ja sivele sitä sormellasi alttarin sarviin; 

mutta kaikki muu veri vuodata alttarin juurelle. 

 

 

2. Moos. 29:13–21 (H1 031B) 

 

13 Ja ota kaikki sisälmyksiä peittävä rasva ja maksanlisäke ja molemmat 

munuaiset ynnä niiden päällä oleva rasva, ja polta ne alttarilla. 

14 Mutta mullikan liha, nahka ja rapa polta tulessa leirin ulkopuolella. Se 

on syntiuhri. 

15 Ja ota toinen oinaista, ja Aaron poikinensa laskekoon kätensä sen oinaan 

pään päälle. 

16 Teurasta sitten oinas ja ota sen veri ja vihmo se alttarille ympäriinsä; 

17 ja leikkele oinas määräkappaleiksi ja pese sen sisälmykset ja jalat ja 

pane ne kappaleiden ja pään päälle. 

18 Ja polta koko oinas alttarilla. Se on polttouhri Herralle, se on suloisesti 

tuoksuva uhri Herralle. 

19 Ota sitten toinen oinas, ja Aaron poikinensa laskekoon kätensä oinaan 

pään päälle. 

20 Ja teurasta oinas ja ota sen verta ja sivele Aaronin ja hänen poikiensa 

oikean korvan lehteen ja oikean käden peukaloon ja heidän oikean jalkansa 

isoonvarpaaseen, mutta vihmo muu veri alttarille ympäriinsä. 

21 Ja ota alttarilla olevaa verta ja voiteluöljyä ja pirskota Aaronin ja hänen 

vaatteidensa päälle, ja samoin hänen poikiensa ja heidän vaatteidensa 

päälle. Näin hän tulee pyhäkölle pyhitetyksi, sekä hän itse että hänen 

vaatteensa, ja samoin hänen poikansa ja hänen poikiensa vaatteet. 

 

 

2. Moos. 29:22–30 (H1 031C) 

 

22 Ota sitten oinaasta rasva ja rasvahäntä ja sisälmyksiä peittävä rasva ja 

maksanlisäke ja molemmat munuaiset ynnä niiden päällä oleva rasva ja 

oikea reisi, sillä tämä on vihkiäisoinas. 

23 Ja ota pyöreä leipä ja öljyyn leivottu kakku ja ohukainen 

happamattomien leipien korista, joka on Herran edessä. 

24 Ja pane kaikki nämä Aaronin käsiin ja hänen poikiensa käsiin, että 

toimitettaisiin niiden heilutus Herran edessä. 

25 Ota ne sitten heidän käsistään ja polta alttarilla, polttouhrin päällä, 

suloiseksi tuoksuksi Herran edessä. Se on Herran uhri. 

26 Ja ota rintaliha Aaronin vihkiäisoinaasta ja toimituta sen heilutus Herran 

edessä; ja se olkoon sinun osasi. 
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27 Näin sinun on pyhitettävä heilutettu rintaliha ja anniksi annettu reisi, se, 

mitä on heilutettu ja anniksi annettu Aaronin ja hänen poikiensa 

vihkiäisoinaasta. 

28 Ja ne olkoot Aaronin ja hänen poikiensa ikuinen osuus, israelilaisilta 

saatu, sillä se on anti. Se olkoon israelilaisten anti heidän yhteysuhreistaan, 

heidän antinsa Herralle. 

29 Aaronin pyhät vaatteet tulkoot hänen pojillensa hänen jälkeensä, että 

heidät niissä voideltaisiin ja vihittäisiin virkaansa. 

30 Seitsemänä päivänä on sen hänen pojistaan, joka tulee papiksi hänen 

sijaansa, puettava ne ylleen, kun hän menee ilmestysmajaan toimittamaan 

virkaansa pyhäkössä. 


