
Parasha 10 Haftara 

Første Kongebok 

Kapittel 3 

15 Da våknet Shlomo, og sannelig, det hadde vært en drøm. Han kom til Jerusalem og sto 

framfor YHVHs paktsark, ofret brennoffer, ofret fredsoffer og laget et gjestebud for alle 

tjenerne sine. 

16 To kvinner som var prostituerte, kom nå til kongen og stilte seg foran ham. 17 Den ene 

kvinnen sa: «Å, min adåniy, jeg og denne kvinnen bodde i samme hus. Og jeg fødte mens 

hun var i huset. 18 På den tredje dagen etter at jeg hadde født, skjedde det at denne 

kvinnen også fødte. Vi var der sammen. Det var ingen fremmed sammen med oss i huset, 

bare vi to var i huset. 19 Sønnen til denne kvinnen døde om natten, fordi hun hadde ligget 

på ham.     20 Så sto hun opp midt på natten og tok min sønn fra min side, mens din 

tjenerinne sov, og hun la ham ved barmen sin. Sin egen døde sønn la hun ved barmen min. 
21 Da jeg sto opp om morgenen for å amme sønnen min, se, da var han død. Men da jeg 

hadde undersøkt ham nøyere om morgenen, se, da var det ikke min sønn, den jeg hadde 

født.» 22 Da sa den andre kvinnen: «Nei! Den som er i live, er min sønn, og den døde er din 

sønn.» Men den første kvinnen sa: «Nei! Den døde er din sønn, og den som er i live, er min 

sønn.» Slik talte de foran kongen. 

23 Kongen sa: «Den ene sier: Dette er min sønn, den som er i live, og den døde er din sønn. 

Og den andre sier: Nei! Den døde er din sønn, og min sønn er den som er i live.» 24 Så sa 

kongen: «Kom hit med et sverd.» Så kom de fram for kongen med et sverd. 25 Kongen sa: 

«Del det levende barnet i to, og gi halvparten til den ene, og halvparten til den andre.»       
26 Kvinnen som var mor til den levende sønnen, talte da til kongen, for hun hadde inderlig 

medlidenhet med sin sønn. Hun sa: «Å, min adåniy, gi det levende barnet til henne, men 

drep ham for all del ikke!» Men den andre sa: «Verken du eller jeg skal ha ham, så bare del 

ham!» 27 Så svarte kongen og sa: «Gi det levende barnet til den første kvinnen, og drep ham 

for all del ikke! Det er hun som er hans mor.» 28 Hele Israel fikk høre om dommen som 

kongen hadde avsagt. De fikk frykt for kongen, for de så at Elåhims visdom var i ham så han 

kunne dømme rett. 

Kapittel 4 

1 Så var kong Shlomo konge over hele Israel. 

 


