
•Omer-räkningen•
I de 49 dagarna mellan förstlingskärvens högtid (Omern) och veckohögtiden (Shavuot) 

räknas dagarna varje kväll vid slutet av kvällsbönen då, bibliskt sett, den nya dagen börjar.  
Följande kan bedjas före omer-räkningen:

I vår Mästare Jeshua Messias namn: 
Jag är redo att uppfylla det positiva budet att räkna omern, som det står skrivet i 
Toran: ”Sedan skall ni räkna sju hela veckor från dagen efter sabbaten, från den 
dag då ni bar fram omern som ett viftoffer. Femtio dagar skall ni räkna, fram till 
dagen efter den sjunde veckan. Då skall ni bära fram ett nytt matoffer åt Her-
ren” (3 Mos. 23:15–16, egen övers.). ”Må Herrens, vår Guds, ljuvlighet vara 
över oss. Ge framgång åt våra händers verk, ja, åt våra händers verk må du ge 
framgång” (Ps. 90:17 sfb).

Barukh ata Adonai, Eloheinu melekh ha-olam,  
ascher kideschanu be-mitsvotav, ve-tsivanu al sfirat ha-omer.

Välsignad vare du, Herre, vår Gud, världens konung,  
som har avskilt oss genom sina bud  
och befallt oss angående omer räkningen.

Idag är den ____ dagen,  
vilket är ____ vecka/veckor och ____ dagar,  
i omer–räkningen.

Psalm 67
På hebreiska innehåller denna Psalm lika många ord som de 49 dagarna i omer räkningen.

För sångmästaren, med stränginstrument. En psalm, en sång. Må Gud vara oss 
nådig och välsigna oss. Må han låta sitt ansikte lysa över oss, sela, så att man på 
jorden lär känna dina vägar, bland alla hednafolk din frälsning. Folken må tacka 
dig, Gud, alla folk må tacka dig. Folkslagen må glädja sig och jubla, ty du dömer 
folken rätt och leder folkslagen på jorden. Sela. Folken må tacka dig, Gud, alla 
folk må tacka dig. Jorden ger sin gröda, och Gud, vår Gud, välsignar oss. Må Gud 
välsigna oss och må alla jordens ändar frukta honom. (sfb)
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Evangelierna och omern

• Dag 1 i omer-räkningen. Messias uppstår från de döda under natten och 
visar sig sedan för lärjungarna (Luk. 24). ”På den första dagen i veckan 
gick de tidigt på morgonen till graven…” Omern med förstlingsfrukten 
av korn viftas i Templet (3 Mos. 23:10–11). 

• Dag 9 i omer-räkningen. Messias uppenbarar sig igen för lärjungarna till-
sammans med Thomas (möjligt datum, Joh. 20:24–29). ”Åtta dagar där-
efter samlades hans lärjungar igen där inne, och Thomas var med bland 
dem. Då kom Jeshua, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland 
dem och sade: ’Frid vare med er.’”

• Dag 17 i omer-räkningen. Messias uppenbarar sig igen i samband med 
miraklet med de 153 fiskarna (Dag BaOmer, möjligt datum, Joh. 21). 
”Därefter uppenbarade sig Jeshua än en gång för lärjungarna. Det var 
vid Tiberias sjö, och det gick till så här…”

• Dag 29 i omer-räkningen. Josef från Arimatea och Nikodemus firar Pe-
sach sheni (Andra påsk, Joh. 19:38–42, jfr. 4 Mos. 9:6–14).

• Dag 40 i omer-räkningen. Messias himmelsfärd från Oljeberget (Apg. 
1:1–12). ”…under fyrtio dagar lät [han] sig ses av dem och talade med 
dem om Guds rike…han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras 
åsyn…’”

• Dag 40–49 i omer-räkningen. Apostlarna väntar och ber i Jerusalem un-
der de sista 10 dagarna i Omer räkningen (Apg. 1:4f). 

• Shavuot (pingst, dag 50). Gud ger Toran på Sinai berg (2 Mos. 19:16–
25). Guds Ande utgjuts över lärjungarna i Templet (Apg. 2).
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