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Kapittel 1 

1
1 Dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypt – hver mann og hans hus kom 

sammen med Ja’akåv: 2 Re’oven, Shim’ån, Levi og Jehodah, 3 Jissakar, Z’volon og Binjamin,   
4 Dan, Naftali, Gad og Asjer. 5 Alle sjeler som stammet fra Ja’akåvs liv, var i alt sytti sjeler, for 

Jåsef var allerede i Egypt. 

6 Jåsef døde. Det gjorde også alle brødrene hans og hele det slektsleddet. 7 Men Israels barn 

var fruktbare og ble til en stor mengde. De ble mange og over all måte tallrike. Landet ble 

fylt opp av dem. 

8 Nå steg det fram en ny konge over Egypt, en konge som ikke kjente Jåsef. 9 Han sa til 

folket sitt: «Se, Israels barns folk er større og mektigere enn oss. 10 Kom, la oss gå viselig 

fram mot dem, så de ikke skal bli enda flere. For om det skulle skje at det brøt ut krig, 

kunne de slå seg sammen med fiendene våre, kjempe imot oss og dra opp fra landet.» 

11 Derfor satte de slavevoktere over dem for å undertrykke dem med tunge byrder. De 

bygde opplagsbyer for paråh: Pitåm og Ramses. 12 Men jo mer de undertrykte dem, desto 

flere ble de og bredte seg utover. Og de hadde angst for Israels barn. 13 Derfor la egypterne 

hardt slavearbeid på Israels barn. 14 De gjorde livet surt for dem med tungt slavearbeid, 

med leire, med murstein og med all slags slavearbeid på markene. Alt slavearbeidet de 

tvang dem til å gjøre, var hardt. 

15 Da talte kongen i Egypt til hebreernes jordmødre. Den ene hadde navnet Sjifra, og den 

andre hadde navnet Poa. 16 Han sa til dem: «Når dere forløser hebreerkvinnene, skal dere 

se etter i fødestolene. Hvis det er en sønn, skal dere drepe ham. Men hvis det er en datter, 

skal dere la henne leve.» 17 Men jordmødrene fryktet Elåhim, og de gjorde ikke som kongen 

i Egypt hadde sagt til dem. De lot guttebarna leve. 218 Så kalte kongen i Egypt jordmødrene 

til seg og sa til dem: «Hvorfor har dere gjort dette og latt guttebarna leve?» 19 Jordmødrene 

sa til paråh: «Fordi de hebraiske kvinnene ikke er som de egyptiske kvinnene. For de er 

livskraftige, og de føder før jordmødrene kommer til dem.»   20 Derfor lot Elåhim det gå 

godt for jordmødrene, og folket ble større og ble enda mektigere. 21 Fordi jordmødrene 

fryktet Elåhim, skjedde det at Han sørget for deres hus.     22 Så bød paråh hele folket og sa: 

«Hver sønn som blir født, skal dere kaste i elven, men hver datter skal dere la leve.» 



Til toppen 

Kapittel 2 

1 En mann av Levis hus hadde gått og tatt en Levis datter til ekte. 2 Kvinnen ble med barn og 

fødte en sønn. Da hun så at han var et vakkert barn, gjemte hun ham i tre måneder. 3 Men 

da hun ikke lenger kunne gjemme ham, skaffet hun en kurv av papyrus til ham, dekket den 

med jordbek og tjære, la barnet i den og satte den mellom sivet ved elvebredden. 4 Hans 

søster sto et stykke unna, så hun skulle få kjennskap til hva som skjedde med ham. 

5 Da kom paråhs datter ned for å bade i elven. Tjenestepikene hennes gikk langs 

elvebredden. Da hun fikk se kurven mellom sivet, sendte hun sin slavekvinne for å hente 

den. 6 Da hun åpnet den, fikk hun se barnet, og se, det var en liten gutt som gråt. Hun fikk 

medynk med ham og sa: «Dette er et av barna til hebreerne.» 7 Da sa hans søster til paråhs 

datter: «Skal jeg gå og hente en amme til deg fra de hebraiske kvinnene, så hun kan amme 

barnet for deg?» 8 Paråhs datter sa til henne: «Gå!» Så gikk den unge piken og hentet 

barnets mor. 9 Så sa paråhs datter til henne: «Ta med deg dette barnet og gi ham die for 

meg, og jeg skal gi deg lønn.» Så tok kvinnen barnet og ammet ham. 10 Barnet vokste opp, 

og hun førte ham til paråhs datter, og han ble hennes sønn. Hun kalte ham med navnet 

Måshe og sa: «For jeg har dratt ham opp av vannet.»  

3
11 Det skjedde i de dager, etter at Måshe var blitt voksen, at han gikk ut til sine brødre og 

så tvangsarbeidet deres. Han så en egypter som slo en hebreer, en av hans brødre. 12 Da 

snudde han seg til begge sider, og siden han ikke fikk øye på noen, slo han egypteren i hjel 

og gjemte ham i sanden. 13 Da han kom tilbake dagen etter, se, da var det slagsmål mellom 

to hebreere. Han sa da til den som hadde gjort urett: «Hvorfor slår du din neste?» 14 Da sa 

han: «Hvem har satt deg til fyrste og dommer over oss? Har du tenkt å drepe meg på 

samme måten som du drepte egypteren?» Da ble Måshe redd og sa: «Sannelig, dette er 

blitt kjent!» 15 Da paråh fikk høre om det som hadde hendt, prøvde han å få drept Måshe. 

Men Måshe flyktet fra paråh og slo seg ned i landet Midjan. Der satte han seg ned ved en 

brønn. 

16 Presten i Midjan hadde syv døtre. De kom for å øse opp vann, og de fylte trauene for å gi 

sin fars småfe å drikke. 17 Da kom gjeterne og drev dem bort. Men Måshe sto opp og hjalp 

dem og lot småfeet få drikke. 18 Da de kom til sin far Re‘oel, sa han: «Hvorfor kommer dere 

så snart i dag?» 19 De sa: «En egypter fridde oss fra gjeternes hånd. Han øste også opp nok 

vann til oss, og han ga småfeet å drikke.» 20 Da sa han til sine døtre: «Hvor er han? Hvorfor 

har dere latt mannen bli igjen alene? Hent ham hit, så han kan få mat å spise.» 

21 Måshe samtykket i å bo hos mannen, og han ga sin datter Tzippåra til Måshe. 22 Hun 

fødte en sønn. Han kalte ham med navnet Gersjom, for han sa: «Jeg er blitt utlending i et 

fremmed land.» 

23 Så gikk det mange dager, og imens døde kongen i Egypt. Da sukket Israels barn under 

slaveriet, og de ropte. Nødropet deres under slaveriet nådde opp til Elåhim. 24 Da hørte 



Elåhim deres sukk, og Elåhim husket sin pakt med Avraham, med Jitzchak og med Ja’akåv.   
25 Elåhim så til Israels barn, og Elåhim hadde omsorg for dem. 

Til toppen 

Kapittel 3  

4
1 Måshe gjette småfeet til sin svigerfar Jitrå, presten i Midjan. Han førte småfeet til den 

andre siden av ørkenen og kom til Chårev, Elåhims fjell. 2 YHVHs Engel viste seg for ham i en 

flammende ild midt ut fra en tornebusk. Han så, og se, tornebusken brant med ild, men 

tornebusken brant ikke opp. 3 Da sa Måshe: «Jeg vil nå gå bort dit og se på dette mektige 

synet, hvorfor tornebusken ikke brenner opp.» 4 Da YHVH så at han gikk bort for å se, kalte 

Elåhim på ham midt ut fra tornebusken og sa: «Måshe, Måshe!» Han sa: «Her er jeg.» 5 Da 

sa Han: «Kom ikke nær dette stedet! Ta sandalene av føttene dine, for stedet du står på, er 

hellig grunn.» 6 Han sa: «Jeg er din fars Elåhim, Avrahams Elåhim, Jitzchaks Elåhim og 

Ja’akåvs Elåhim.» Da skjulte Måshe ansiktet, for han fryktet å skue mot Elåhim. 7 YHVH sa: 

«Jeg har sannelig sett hvordan Mitt folk fornedres i Egypt. Klageropet deres over 

slavedriverne har Jeg hørt, for Jeg kjenner lidelsene deres. 8 Derfor er Jeg kommet ned for å 

fri dem ut fra egypternes hånd, og for å føre dem opp fra det landet og inn i et godt og 

vidstrakt land, til et land som flyter med melk og honning, til området til K’naaneerne, 

hitittene, emårittene, perizittene, chivittene og jevosittene. 9 Og se nå, derfor er klageropet 

fra Israels barn kommet til Meg, og Jeg har også sett hvordan egypterne undertrykker dem. 
10 Derfor, kom nå, så skal Jeg sende deg til paråh, så du kan føre Mitt folk, Israels barn, ut av 

Egypt.» 

11 Men Måshe sa til Elåhim: «Hvem er jeg, så jeg skulle gå til paråh, og så jeg skulle føre 

Israels barn ut av Egypt?» 12 Da sa Han: «Jeg skal være med deg, og dette skal være et tegn 

på at Jeg har sendt deg: Når du har ført folket ut av Egypt, skal du tilbe Elåhim på dette 

fjellet.» 

13 Da sa Måshe til Elåhim: «Se, når jeg kommer til Israels barn og sier til dem: Deres fedres 

Elåhim har sendt meg til dere, og de sier til meg: Hva er Hans navn? Hva skal jeg da si til 

dem?» 14 Elåhim sa til Måshe: «JEG ER DEN JEG ER.» Og Han sa: «Dette skal du si til Israels 

barn: JEG ER har sendt meg til dere.» 15 Elåhim sa også til Måshe: «Dette skal du si til Israels 

barn: YHVH, deres fedres Elåhim, Avrahams, Jitzchaks og Ja’akåvs Elåhim, har sendt meg til 

dere. Dette er Mitt navn til evig tid, og slekt etter slekt skal kalle Meg ved dette navnet. 516 

Gå og samle Israels eldste og si til dem: YHVH, deres fedres Elåhim, Avrahams, Jitzchaks og 

Ja’akåvs Elåhim, viste seg for meg og sa: Jeg har sannelig sett til dere og sett hva som blir 

gjort mot dere i Egypt. 17 Jeg har sagt at Jeg vil føre dere opp fra fornedrelsen i Egypt, til 

K’naaneernes, hitittenes, emårittenes, perizittenes, chivittenes og jevosittenes land, til et 

land som flyter med melk og honning. 18 Da skal de høre på din røst, og du skal gå inn, du og 

Israels eldste, til kongen i Egypt. Du skal si til ham: YHVH, hebreernes Elåhim, har møtt oss. 

Nå ber vi om at du vil la oss dra tre dagsreiser ut i ørkenen, så vi kan ofre til YHVH vår 

Elåhim. 19 Men Jeg vet at kongen i Egypt ikke vil la dere dra, nei, ikke engang ved en mektig 



hånd. 20 Derfor vil Jeg rekke ut Min hånd og slå Egypt med alle Mine underfulle gjerninger 

som Jeg skal gjøre i dets midte. Etter det skal han la dere dra. 21 Jeg skal la dette folket finne 

nåde i egypternes øyne. Det skal skje når dere drar, at dere ikke skal dra tomhendt. 22 Men 

alle kvinnene skal be naboen sin som bor ved huset hennes, om noe av sølv, noe av gull og 

klær. Dem skal dere kle på sønnene og døtrene deres. På den måten skal dere plyndre 

egypterne.» 

Til toppen 

Kapittel 4 

1 Da svarte Måshe og sa: «Tenk om de ikke vil tro på meg eller høre på min røst, men sier: 

YHVH har ikke vist seg for deg.» 2 Da sa YHVH til ham: «Hva er det du har i hånden?» Han 

sa: «En stav.» 3 Han sa: «Kast den på bakken!» Så kastet han den på bakken, og den ble til 

en slange, og Måshe flyktet for den. 4 Da sa YHVH til Måshe: «Rekk ut hånden og grip den i 

halen!» Han rakte ut hånden og holdt den fast i halen, og den ble til en stav i hånden hans.  
5 «Dette skjer for at de skal tro at YHVH, deres fedres Elåhim, Avrahams Elåhim, Jitzchaks 

Elåhim og Ja’akåvs Elåhim har vist seg for deg.» 

6 YHVH talte til ham igjen og sa: «Stikk nå hånden din inn på brystet!» Han stakk hånden inn 

på brystet. Da han tok den ut, se, da var hånden hans spedalsk, som snø. 7 Han sa: «Stikk 

hånden inn på brystet igjen!» Så stakk han hånden inn på brystet igjen, og se, den ble igjen 

like frisk som resten av hans kropp. 8 «Det skal bli slik at hvis de ikke tror på deg, eller ikke 

vil ta hensyn til budskapet i det første tegnet, så skal de tro budskapet i det andre tegnet.    
9 Det skal bli slik at om de ikke engang vil tro på disse tegnene, eller høre på din røst, da skal 

du ta vann fra elven og helle det ut på tørt land. Vannet du tar fra elven, skal bli til blod på 

tørt land.» 

10 Da sa Måshe til YHVH: «Å, min Herre, jeg er ikke en ordets mann, verken i går, dagen før 

eller etter at Du talte til Din tjener, men jeg er treg med munnen og treg med tungen.»       
11 Da sa YHVH til ham: «Hvem ga mennesket munn? Eller hvem gjør stum, døv, seende eller 

blind? Er det ikke Jeg, YHVH? 12 Gå nå, og Jeg skal være med din munn og lære deg hva du 

skal tale.» 

13 Men han sa: «Å, min Herre, send bud ved hvem som helst du ellers vil.» 14 Da ble YHVHs 

vrede opptent mot Måshe, og Han sa: «Er ikke levitten Aharån din bror? Jeg vet at han er 

veltalende. Og se, han har også gått ut for å møte deg. Når han ser deg, blir han glad i sitt 

hjerte. 15 Du skal tale til ham og legge ordene i munnen hans. Jeg skal være med din munn 

og med hans munn, og Jeg skal lære deg hva du skal gjøre. 16 Så skal han tale for deg til 

folket. Han skal selv være som en munn for deg, og du skal være som Elåhim for ham.          
17 Denne staven skal du ta i hånden, og med den skal du gjøre tegnene.» 
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18 Så gikk Måshe og vendte tilbake til sin svigerfar Jitrå, og han sa til ham: «Jeg ber deg, la 

meg få gå og vende tilbake til mine brødre som er i Egypt, og se om de fortsatt er i live.» 

Jitrå sa til Måshe: «Gå i fred!» 19 YHVH sa til Måshe i Midjan: «Gå, vend tilbake til Egypt. For 



alle de som sto deg etter livet, er døde.» 20 Da tok Måshe sin kone og sine sønner og satte 

dem opp på et esel, og så vendte han tilbake til landet Egypt. Måshe tok Elåhims stav i 

hånden. 21 YHVH sa til Måshe: «Når du drar tilbake til Egypt, gi da akt på alle undrene Jeg 

har overgitt i din hånd, så du gjør dem framfor paråhs ansikt. Men Jeg skal forherde hans 

hjerte, så han ikke lar folket fare. 22 Da skal du si til paråh: Så sier YHVH: Israel er Min 

førstefødte sønn. 23 Derfor sier Jeg til deg: La Min sønn fare, så han kan tilbe Meg. Men hvis 

du nekter å la ham fare, se, da skal Jeg slå din førstefødte sønn i hjel.» 

24 Det skjedde da de var på veien, ved leirplassen, at YHVH møtte ham og sto ham etter 

livet. 25 Da tok Tzippåra en skarp stein, skar forhuden av sin sønn og kastet den på føttene 

til Måshe. Så sa hun: «Du er virkelig en blodbrudgom for meg!» 26 Så gikk Han bort fra ham. 

Da sa hun: «En blodbrudgom!» Det var på grunn av omskjærelsen. 

27 YHVH sa til Aharån: «Gå ut i ørkenen, så du kan møte Måshe.» Da gikk han og møtte ham 

ved Elåhims fjell, og han kysset ham. 28 Så fortalte Måshe Aharån alle ordene fra YHVH, Han 

som hadde sendt ham, og om alle tegnene Han hadde befalt ham å gjøre.      29 Så gikk 

Måshe og Aharån av sted og samlet alle de eldste blant Israels barn. 30 Aharån talte alle 

ordene som YHVH hadde talt til Måshe. Så gjorde han tegnene for folkets øyne. 31 Folket 

trodde. Da de hadde hørt at YHVH hadde sett til Israels barn, og at Han hadde sett hvordan 

de ble fornedret, bøyde de seg og tilba. 

Til toppen 

Kapittel 5  

7
1 Etterpå gikk Måshe og Aharån og sa til paråh: «Så sier YHVH, Israels Elåhim: La Mitt folk 

fare, så de kan holde pilegrimshøytid for Meg i ørkenen.» 2 Paråh sa: «Hvem er YHVH, at jeg 

skulle lyde Hans røst og la Israel fare? Jeg kjenner ikke YHVH, og jeg vil ikke la Israel fare.» 3 

Da sa de: «Hebreernes Elåhim har møtt oss. La oss gå tre dagsreiser ut i ørkenen og ofre til 

YHVH vår Elåhim, så Han ikke kommer over oss med pest eller med sverd.» 4 Da sa kongen i 

Egypt til dem: «Måshe og Aharån, hvorfor tar dere folket bort fra arbeidet deres? Gå tilbake 

til tvangs-arbeidet!» 5 Paråh sa: «Se, folket i landet er nå blitt mange, og dere lar dem hvile 

fra tvangsarbeidet.» 

6 Samme dag påla paråh slavevokterne og oppsynsmennene for folket, og sa: 7 «Dere skal 

ikke lenger gi folket halm til å lage murstein av, slik som før. La dem selv gå og sanke halm!  
8 Dere skal kreve det samme antall murstein av dem som de lagde før. Dere skal ikke slå av 

på det. For de er late. Derfor roper de og sier: La oss gå og ofre til vår Elåhim! 9 Gjør bare 

slavearbeidet tyngre for mennene, så de kan streve med det og ikke høre på løgnaktige 

ord.» 

10 Slavevokterne og oppsynsmennene for folket gikk ut og talte til dem og sa: «Så sier 

paråh: Jeg vil ikke gi dere halm. 11 Gå selv og skaff dere halm, der dere kan finne den. Men 

det blir ikke slått av noe som helst på slavearbeidet deres.» 12 Så ble folket spredt over hele 

landet Egypt for å sanke enkle halmstrå til halm. 13 Slavevokterne tvang dem til å skyn-de 



seg og sa: «Fullfør arbeidet deres, like mye hver dag som da dere hadde halm.» 14 Også 

oppsynsmennene over Israels barn, som paråhs slavevoktere hadde satt over dem, ble slått. 

De ble spurt: «Hvorfor har dere verken i går eller i dag oppfylt pålegget om å lage nok 

murstein, slik som før?» 

15 Da kom oppsynsmennene for Israels barn og ropte til paråh og sa: «Hvorfor gjør du dette 

mot slavene dine? 16 Slavene dine får ikke halm, og de sier til oss: Lag murstein! Og se, 

slavene dine blir slått, men skylden ligger hos ditt eget folk.» 17 Men han sa: «Dere er late, 

late! Derfor sier dere: La oss gå og ofre til YHVH! 18 Derfor skal dere nå gå og gjøre 

slavearbeidet. Halm skal dere ikke få, men dere skal lage like mye murstein.»                         
19 Oppsynsmennene for Israels barn innså at de var i nød da det ble sagt: «Dere skal ikke slå 

av på antallet murstein som kreves hver dag.» 

20 Da de kom ut fra paråh, møtte de Måshe og Aharån, som sto der og ventet på dem. 21 De 

sa til dem: «La YHVH se til dere og dømme, for dere har gjort oss til en ond stank for paråh 

og tjenerne hans, så de har tatt sverdet i hånden for å drepe oss.» 22 Så vendte Måshe seg 

igjen til YHVH og sa: «Adånaj, hvorfor har Du ført noe så ondt over dette folket? Hvorfor har 

Du sendt meg? 23 For helt fra jeg kom til paråh for å tale i Ditt navn, har han bare ført ondt 

over dette folket. Og Du har slett ikke fridd folket Ditt ut.» 

Til toppen 

Kapittel 6 

1 Da sa YHVH til Måshe: «Nå skal du se hva Jeg skal gjøre med paråh. For ved en mektig 

hånd skal han la dem fare, og ved en mektig hånd skal han drive dem ut av landet sitt.»  

Til toppen 

 

 


