
Parasha 16 Torah 

Andre Mosebok /Exodus / Shmot 

Kapittel 13 

Kapittel 14 

Kapittel 15 

Kapittel 16 

Kapittel 17 

Kapittel 13 

1
17 Da paråh lot folket fare, skjedde det at Elåhim ikke ledet dem langs veien til filistrenes 

land, selv om den lå like ved. For Elåhim sa: «Folket kunne komme til å angre seg når de ser 

krig, og vende tilbake til Egypt.» 18 Så Elåhim lot folket ta en omvei gjennom ørkenen til 

Rødehavet (Jam-Sof). Israels barn dro opp fra landet Egypt i sluttet orden 

19 Måshe tok med seg Jåsefs bein, for han hadde tatt en høytidelig ed av -Israels barn og 

sagt: «Elåhim skal sannelig se til dere, og da skal dere ta mine bein med dere opp herfra.» 

20 Så dro de fra Sokkåt og slo leir i Etam, i utkanten av ørkenen. 21 Om dagen gikk YHVH 

foran dem i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å gi dem 

lys, så de kunne gå både dag og natt. 22 Verken skystøtten om dagen eller ildstøtten om 

natten ble borte fra folket. 

Til toppen 

Kapittel 14 

1 YHVH talte til Måshe og sa: 2 «Si til Israels barn at de skal snu og slå leir foran Pi-Hachiråt, 

mellom Migdål og havet, rett overfor Ba’al-Tz’fån. Der skal dere slå leir ved havet. 3 For 

paråh vil si om Israels barn: De har gått seg vill i landet. De er blitt innestengt i ørkenen. 4 Så 

skal Jeg forherde paråhs hjerte, så han forfølger dem. Jeg vil bli herliggjort gjennom paråh 

og gjennom hele hæren hans, så egypterne kan kjenne at Jeg er YHVH.» Og de gjorde dette. 

5 Det ble fortalt kongen i Egypt at folket hadde flyktet, og hjertet til paråh og tjenerne hans 

ble vendt imot folket. De sa: «Hvorfor har vi gjort dette, så vi lot Israel forlate slavearbeidet 

for oss?» 6 Så spente han for vognen sin og tok folket sitt med seg. 7 Han tok med seg seks 

hundre av de beste vognene og alle vognene i Egypt med befalingsmenn på hver av dem. 8 

YHVH forherdet paråhs hjerte, kongen i Egypt, så han forfulgte Israels barn. Men Israels 

barn dro ut med løftet hånd. 29 Egypterne forfulgte dem, alle hestene og vognene til paråh, 

krigerne på vognene og hæren hans, og de innhentet dem der de hadde slått leir ved havet 

utenfor Pi-Hachiråt, like overfor Ba’al-Tz’fån. 10 Da paråh nærmet seg, løftet Israels barn 

blikket, og se, egypterne satte etter dem. Da ble de svært redde, og Israels barn ropte til 

YHVH. 11 Da sa de til Måshe: «Er det fordi det ikke fantes graver i Egypt at du har tatt oss 

med for å dø i ørkenen? Hvorfor har du gjort dette mot oss, og ført oss ut av Egypt? 12 Er 



ikke dette det vi talte til deg i Egypt, da vi sa: La oss være i fred, så vi kan trelle for 

egypterne? For det hadde vært bedre for oss å trelle for egypterne enn å dø i ørkenen.» 13 

Måshe sa til folket: «Frykt ikke! Dere skal bare stille dere opp og se YHVHs frelse, som Han 

skal fullbyrde for dere i dag. For slik dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se 

dem igjen. 14 YHVH skal stride for dere, og dere skal være stille.» 

15 YHVH sa til Måshe: «Hvorfor roper du til Meg? Si til Israels barn at de skal dra videre. 16 

Men du skal løfte staven din, rekke hånden ut over havet og kløve det. Israels barn skal gå 

midt gjennom havet på tørr grunn. 17 Jeg, se, Jeg skal forherde egypternes hjerter, og de 

skal følge etter dem. Så skal Jeg bli herliggjort gjennom paråh og gjennom hele hæren hans, 

vognene og krigerne på vognene hans. 18 Da skal egypterne kjenne at Jeg er YHVH, når Jeg 

er blitt herliggjort gjennom paråh, vognene og krigerne på vognene hans.» 

 

19 Elåhims Engel, som gikk foran Israels fylking, flyttet seg og gikk bak dem. Og Skystøtten 

forlot plassen foran dem og stilte seg bak dem. 20 Så kom Den mellom egypternes fylking og 

Israels fylking. På den ene siden var Den sky og mørke, og på den andre siden ga Den lys om 

natten, så den ene fylkingen ikke kom nær den andre hele natten. 

21 Så rakte Måshe hånden ut over havet. YHVH drev havet tilbake ved en kraftig østavind 

som blåste hele natten. Havet ble til tørt land, og vannet ble kløvd. 22 Så gikk Israels barn 

midt gjennom havet på tørr grunn, og vannet sto som en mur for dem på høyre og venstre 

side. 

23 Egypterne forfulgte dem, og alle paråhs hester, vogner og krigerne på vognene hans kom 

etter dem ut mot midten av havet. 24 Da skjedde det: Under morgenvakten så YHVH ned på 

egypternes fylking fra ild- og skystøtten, og Han sendte forvirring blant egypternes fylking. 
25 Han slo hjulene av vognene, så det ble tungt å kjøre videre. Egypterne sa: «La oss flykte 

fra Israels åsyn, for YHVH strider for dem mot egypterne.» 

3
26 Da sa YHVH til Måshe: «Rekk hånden din ut over havet, så vannet kan vende tilbake over 

egypterne, vognene og krigerne på vognene deres.» 27 Måshe rakte hånden ut over havet. 

Da morgenen grydde, vendte havet tilbake til sitt vanlige nivå, mens egypterne flyktet rett 

ut i det. YHVH styrtet egypterne midt ut i havet. 28 Så rant vannet tilbake og dekket 

vognene, krigerne på vognene og hele paråhs hær, som hadde satt etter dem ut i havet. 

Ikke én av dem kom seg unna. 29 Men Israels barn hadde gått på tørr grunn midt gjennom 

havet, og vannet sto som en mur for dem både på høyre og venstre side. 

30 Slik frelste YHVH Israel fra egypternes hånd på den dagen, og Israel så egypterne ligge 

døde på stranden ved havet. 31 Israel fikk se YHVHs mektige hånd, som Han hadde brukt 

mot Egypt. Folket fryktet YHVH, og de trodde på YHVH og Hans tjener Måshe. 

Til toppen 

Kapittel 15 



1 Da sang Måshe og Israels barn denne sangen for YHVH. De brukte disse ordene: «Jeg vil 

synge for YHVH, for Han er høyt opphøyd! Hest og kriger har Han styrtet i havet! 

2 Jah er min styrke og lovsang, og Han er blitt til frelse for meg. Han er min El, og jeg vil prise 

Ham, min fars Elåhim, og jeg vil opphøye Ham. 3 YHVH er en stridsmann, YHVH er Hans 

navn. 

4 Paråhs vogner og hans hær har Han kastet i havet. Hans ypperste befalingsmenn sank i 

Rødehavet (Jam-Sof). 5 De store dypene dekket over dem. De gikk til bunns som en stein. 

6 Din høyre hånd, YHVH, har vist seg herlig i kraft. Din høyre hånd, YHVH, har knust fienden. 
7 I Din store majestet har Du støtt ned dem som reiste seg mot Deg. Du sendte Din 

brennende vrede ut, den fortærte dem som halmstrå. 

8 Med et åndepust fra Din nese ble vannene demmet opp. Vannstrømmene sto opp som en 

voll. Dypene stivnet til midt i havet. 9 Fienden sa: Jeg vil forfølge, jeg vil innhente dem, jeg 

vil dele byttet. Min sjel skal mettes ved å innta dem. Jeg drar sverdet, min hånd skal 

ødelegge dem. 10 Du blåste med Din ånde, havet dekket dem. De sank som bly i de mektige 

vann. 

11 Hvem er som Du blant Gudene, YHVH? Hvem er som Du, herlig i hellighet, frykt-

inngytende i ære, Du som gjør under? 

12 Du rakte ut Din høyre hånd; jorden slukte dem. 13 I Din barmhjertighet leder Du dem, det 

folket Du har forløst. Du fører dem med Din styrke til Din hellige bolig. 

14 Folkene hører og skjelver. Angsten griper dem som bor i Filisterland. 15 Da blir høvdingene 

i Edåm slått av skrekk. Måavs mektige menn prøver skjelvende å gripe dem. Alle som bor i 

K’naan svinner bort. 16 Frykt og gru rammer dem. Ved Din store arm blir de lammet som 

steinen, til Ditt folk er kommet over, YHVH, til folket har kommet over, det folket Du har 

vunnet Deg. 

17 Du fører dem inn og planter dem på berget som er Din arv, stedet Du har gjort til din 

egen bolig, YHVH, helligdommen, YHVH, som Dine hender har grunnlagt. 

18 YHVH er Konge i all evighet.» 

19 For hestene til paråh fór ut i havet sammen med vognene og krigerne på vognene hans, 

og YHVH førte vannet i havet tilbake over dem. Men Israels barn gikk over på tørr grunn, 

midt i havet. 

20 Da tok profetinnen Mirjam, Aharåns søster, en tamburin i hånden. Alle kvinnene gikk ut 

etter henne med tamburiner, og de danset. 21 Mirjam svarte dem: «Syng for YHVH, for Han 

er høyt opphøyd! Hest og kriger har Han styrtet i havet!» 

22 Så førte Måshe Israel videre fra Rødehavet (Jam-Sof). De dro ut i ørkenen Shor og gikk tre 

dager i ørkenen uten å finne vann. 23 Da de kom til Mara, kunne de ikke drikke vannet i 

Mara, for det var bittert. Derfor ble stedet kalt med navnet Mara. 24 Folket klaget til Måshe 



og sa: «Hva skal vi drikke?» 25 Så ropte han til YHVH, og YHVH viste ham et tre. Da han 

kastet det i vannet, ble vannet friskt. Der la Han fram lov og rett for dem, og der satte Han 

dem på prøve. 26 Han sa: «Hvis dere lytter nøye til YHVH vår Elåhims røst, og gjør det som er 

rett i Hans øyne, hvis dere legger øret til Hans bud og holder alle Hans lover, da skal Jeg ikke 

legge på dere noen av de sykdommene som Jeg la på egypterne. For Jeg er YHVH, Han som 

helbreder dere.» 427 Så kom de til Eilim, der det var tolv vannkilder og sytti palmetrær. Der 

slo de leir ved vannet. 

Til toppen 

Kapittel 16 

1 De dro videre fra Eilim, og hele menigheten av Israels barn kom til Sinørkenen, som ligger 

mellom Eilim og Sinai. Det var på den femtende dagen i den andre måneden etter at de 

hadde dratt ut fra landet Egypt. 2 Hele menigheten av Israels barn klaget da til Måshe og 

Aharån i ørkenen. 3 Israels barn sa til dem: «Hadde vi bare dødd ved YHVHs hånd i landet 

Egypt, da vi satt ved kjøttgrytene, og da vi åt brød til vi ble mette. For dere har ført oss hit 

ut i ørkenen for å la hele denne folkemengden dø av sult.» 

4 Da sa YHVH til Måshe: «Se, Jeg skal la det regne brød fra himmelen til dere. Folket skal gå 

ut og samle en viss mengde hver dag, så Jeg kan prøve dem og se om de vil vandre etter 

Min lov eller ikke. 5 På den sjette dagen skal det skje: Når de lager i stand det de har hentet, 

skal det være dobbelt så mye som de samler daglig.» 6 Da sa Måshe og Aharån til alle Israels 

barn: «I kveld skal dere få kjenne at YHVH har ført dere ut av landet Egypt. 7 I morgen tidlig 

skal dere få se YHVHs herlighet. For Han hører at dere klager mot YHVH. Men hva er da vi, 

siden dere klager på oss?» 8 Måshe sa: «Det skjer når YHVH i kveld gir dere kjøtt å spise, og i 

morgen tidlig gir dere brød så dere blir mette. For YHVH hører at dere klager mot Ham. Og 

hva er da vi? Dere klager ikke mot oss, men mot YHVH.» 

9 Så sa Måshe til Aharån: «Si til hele menigheten av Israels barn: Kom fram for YHVHs ansikt, 

for Han har hørt at dere klager.» 10 Da skjedde det: Mens Aharån talte til hele menigheten 

av Israels barn, da vendte de seg mot ørkenen, og se, YHVHs herlighet viste seg i skyen. 511 

YHVH talte til Måshe og sa: 12 «Jeg har hørt klagene fra Israels barn. Tal til dem og si: 

Mellom de to aften-stundene skal dere få kjøtt å spise, og i morgen tidlig skal dere bli 

mettet av brød. Dere skal kjenne at Jeg er YHVH deres Elåhim.» 

13 Så skjedde det: Det kom vaktler og dekket leiren om kvelden, og om morgenen var det et 

dekke av dugg rundt leiren. 14 Da dekket av dugg forsvant, se, bortover ørkenlandet lå det 

noe lite, rundt og fint. Det var som rim på jorden. 15 Da Israels barn så det, sa de til 

hverandre: «Hva er dette?» For de visste ikke hva det var. Måshe sa til dem: «Dette er det 

brødet YHVH har gitt dere å spise. 16 Dette er ordet YHVH bød: Dere skal samle av det, og 

enhver skal få det han trenger til mat, en åmer til hver, etter hvor mange de er, skal hver 

mann ta til dem som er i teltet hans.» 17 Da gjorde Israels barn dette. De samlet sammen, 

noen mer, noen mindre. 18 Da de målte hvor mange åmer det var, hadde den som hadde 



samlet mye, ingenting til overs, og den som hadde samlet lite, manglet ingenting. Hver 

mann hadde samlet så mye han trengte til mat. 

19 Måshe sa: «Ingen må la noe bli igjen til i morgen.» 20 Men de hørte ikke på Måshe. Noen 

lot en del av det bli igjen til neste morgen. Da gikk det mark i det, og det stinket, så Måshe 

ble vred på dem. 21 Så samlet de det hver morgen, enhver etter det en måtte ha til å mette 

seg. Men i solens hete smeltet det. 

22 Det skjedde på den sjette dagen at de samlet dobbelt så mye brød, to åmer til hver. Alle 

høvdingene i menigheten kom og fortalte det til Måshe. 23 Da sa han til dem: «Dette er hva 

YHVH har sagt: I morgen er det sabbats-hvile, en hellig sabbat for YHVH. Bak det dere vil 

bake, og kok det dere vil koke. Legg til side alt som blir til overs, så det kan bli tatt vare på til 

neste morgen.» 24 Så la de det til side til dagen etter, slik Måshe hadde befalt. Det stinket 

ikke, og det var ikke mark i det. 25 Da sa Måshe: «Et det i dag, for i dag er det sabbat for 

YHVH. I dag vil dere ikke finne noe av det på marken. 26 Seks dager skal dere samle det, men 

på den syvende dagen, på sabbaten, skal det ikke være noe der.» 27 Likevel var det noen av 

folket som gikk ut for å samle på den syvende dagen, men de fant ikke noe. 

28 YHVH sa til Måshe: «Hvor lenge vil dere nekte å holde Mine bud og Mine lover? 29 Dere 

må se at det er YHVH som har gitt dere sabbaten. Derfor gir Han dere brød for to dager på 

den sjette dagen. Alle skal holde seg der de er. Ingen må gå ut fra sitt sted på den syvende 

dagen.» 630 Så hvilte folket på den syvende dagen. 

31 Israels hus kalte det med navnet manna. Det var som hvite korianderfrø, og det smakte 

som honningkake. 32 Så sa Måshe: «Dette er det ordet YHVH har befalt: Fyll en åmer av det, 

så den kan bli tatt vare på for etterslekten, og så de kan se det brødet Jeg ga dere å ete i 

ørkenen, den gangen Jeg førte dere ut fra landet Egypt.» 33 Måshe sa til Aharån: «Ta en 

krukke og legg en hel åmer manna i den, og sett den framfor YHVHs ansikt, så den kan bli 

tatt vare på for etterslekten.» 34 Som YHVH hadde befalt Måshe, satte Aharån krukken 

foran Vitnesbyrdet, så den kunne bli tatt vare på. 35 Israels barn åt manna i førti år, helt til 

de kom til land som var bebodd. De åt manna helt til de kom til grensen til K’naans land. 36 

En åmer er en tiendedel av en efa. 

Til toppen 

Kapittel 17 

7
1 Så la hele menigheten av Israels barn ut på reisen fra Sinørkenen, etter YHVHs Ord, og de 

slo leir i Refidim. Men der var det ikke vann for folket å drikke. 2 Derfor anklaget folket 

Måshe og sa: «Gi oss vann så vi kan drikke.» Da sa Måshe til dem: «Hvorfor anklager dere 

meg? Hvorfor frister dere YHVH?» 3 Folket tørstet etter vann der, så folket klaget til Måshe 

og sa: «Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt for å la oss, barna og buskapen vår dø av 

tørst?» 

4 Da ropte Måshe til YHVH og sa: «Hva skal jeg gjøre med dette folket? Det er ikke lenge før 

de steiner meg!» 5 YHVH sa til Måshe: «Gå fram foran folket og ta med deg noen av de 



eldste i Israel. I hånden skal du ta med deg staven du brukte da du slo på elven, og så skal 

du gå. 6 Se, Jeg skal stå foran deg der på klippen i Chårev. Du skal slå på klippen, og det skal 

komme vann ut fra den, så folket kan få drikke.» Måshe gjorde dette for øynene på de 

eldste i Israel. 7 Så kalte han stedet med navnet Massa og Merivah, fordi Israels barn skapte 

strid, og fordi de fristet YHVH og sa: «Er YHVH iblant oss eller ikke?» 

8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Måshe sa til J’håshoa: «Velg ut noen menn og 

dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden med 

Elåhims stav i hånden.» 10 J’håshoa gjorde som Måshe sa til ham, og han stred mot Amalek. 

Måshe, Aharån og Chor gikk opp på toppen av høyden. 11 Da skjedde dette: Så lenge Måshe 

holdt opp hånden sin, hadde Israel over-makten. Men når han hvilte hånden sin, hadde 

Amalek overmakten. 12 Men hendene til Måshe ble tunge. Derfor tok de en stein og la 

under ham. Han satte seg på den, og Aharån og Chor støttet hendene hans, en på den ene 

siden og en på den andre siden. Da var hendene hans støe helt til solen gikk ned. 13 J’håshoa 

nedkjempet Amalek og hans folk med sverdets egg. 

Maftir
14 Da sa YHVH til Måshe: «Skriv dette ned i bokrullen som et minne, og la J’håshoa få 

høre at Jeg fullstendig skal utslette minnet om Amalek under himmelen.» 15 Måshe bygde 

et alter og kalte det med navnet «YHVH er mitt banner». 16 Han sa: «For en hånd er på 

YHVHs trone: YHVH skal stride mot Amalek fra slekt til slekt.» 

Til toppen 

 


