
Parasha 17 Torah 

Andre Mosebok /Exodus / Shmot 

Kapittel 18 

Kapittel 19 

Kapittel 20 

Kapittel 18 

1
1 Jitrå, presten i Midjan, Måshes svigerfar, fikk høre om alt det Elåhim hadde gjort for 

Måshe og for sitt folk Israel, at YHVH hadde ført Israel ut av Egypt. 2 Da tok Jitrå, Måshes 

svigerfar, med seg Tzippåra, Måshes kone, som Måshe hadde sendt tilbake. 3 Han tok også 

med seg de to sønnene hennes. Den ene het Gershåm (utlending) – for Måshe hadde sagt: 

«Jeg har vært innflytter i et fremmed land» – 4 og den andre het Eli‘ezer (min Elåhim 

hjelper) – for han sa: «Min fars Elåhim var min hjelp, og fridde meg ut fra paråhs sverd.»      
5 Sammen med Måshes sønner og kone kom Jitrå, Måshes svigerfar, til ham i ørkenen, der 

han hadde slått leir ved Elåhims fjell. 6 Han hadde sagt til Måshe: «Jeg, din svigerfar Jitrå, 

kommer til deg med din kone og de to sønnene hennes sammen med henne.» 

7 Så gikk Måshe ut for å møte sin svigerfar, og han falt på kne og kysset ham. De spurte 

hverandre om de hadde fred, og de gikk inn i teltet. 8 Måshe fortalte sin svigerfar om alt det 

YHVH hadde gjort med paråh og egypterne for Israels skyld, og om alt strevet de hadde hatt 

på veien, og hvordan YHVH hadde fridd dem ut. 9 Jitrå gledet seg over alt det gode YHVH 

hadde gjort for Israel, da Han hadde fridd dem ut av egypternes hånd. 10 Jitrå sa: «Lovet 

være YHVH, som har fridd dere ut fra egypternes hånd og fra paråhs hånd, og som har fridd 

folket ut fra å være under egypternes hånd. 11 Nå innser jeg at YHVH er større enn alle 

guder, bevist nettopp der fiendene viste seg hovmodige mot dem.» 12 Så tok Jitrå, Måshes 

svigerfar, brennoffer og slaktoffer for å ofre dem til Elåhim. Aharån kom med alle de eldste i 

Israel for å holde måltid sammen med Måshes svigerfar for Elåhims ansikt. 

2
13 Det skjedde neste dag at Måshe satt for å skifte rett for folket. Folket sto foran Måshe 

fra morgen til kveld. 14 Da Måshes svigerfar så alt han gjorde for folket, sa han: «Hva er det 

du gjør for folket? Hvorfor sitter du der alene, mens alt folket står foran deg fra morgen til 

kveld?» 15 Måshe sa til sin svigerfar: «Fordi folket kommer til meg for å rådspørre Elåhim.   
16 Når de har en vanskelig sak, kommer de til meg, for at jeg skal dømme mellom den ene 

og den andre. Og jeg gjør kjent Elåhims bud og Hans lover.» 

17 Da sa Måshes svigerfar til ham: «Det du gjør, er ikke klokt. 18 Både du og dette folket som 

er sammen med deg, kommer til å bli helt utslitt. For dette er altfor tungt for deg. Du klarer 

ikke å gjøre det alene. 19 Hør nå på hva jeg sier: Jeg skal gi deg råd, og Elåhim skal være med 

deg. Tre fram for Elåhim på folkets vegne, så du kan føre sakene fram for Elåhim. 20 Du skal 

gi dem innføring i budene og lovene, og lære dem veien de må vandre, og arbeidet de må 

gjøre. 21 Så skal du se deg ut noen dyktige menn blant alt folket, noen som frykter Elåhim, 

sannferdige menn som hater grådighet. Disse skal du sette over dem som ledere over 



tusen, ledere over hundre, ledere over femti og ledere over ti. 22 Disse skal avsi dommer for 

folket hele tiden. Da skal det bli slik at de kommer til deg med alle de store sakene, men i 

alle de små sakene skal de selv dømme. Da vil det bli lettere for deg, for de skal bære 

byrden sammen med deg. 23 Hvis du gjør dette – og Elåhim befaler deg å gjøre det – da skal 

du klare å holde ut, og alt dette folket kan da komme hjem i fred.» 

3
24 Måshe hørte på hva svigerfaren sa, og gjorde alt det han hadde sagt. 25 Måshe valgte ut 

dyktige menn fra hele Israel og gjorde dem til overhoder for folket, ledere over tusen, 

ledere over hundre, ledere over femti og ledere over ti. 26 Så avsa de dommer for folket 

hele tiden. De vanskelige sakene overlot de til Måshe, men selv dømte de i alle de små 

sakene.  

27 Så lot Måshes svigerfaren fare, og han dro tilbake til sitt eget land. 

Til toppen 

Kapittel 19 

4
1 I den tredje måneden etter at Israels barn hadde dratt ut fra landet Egypt, på den samme 

dagen, kom de til Sinaiørkenen. 2 For de hadde forlatt Refidim og hadde kommet til 

Sinaiørkenen og slått leir i ørkenen. Israel slo leir der foran fjellet. 

3 Måshe gikk opp til Elåhim, og YHVH kalte på ham fra fjellet og sa: «Dette skal du si til 

Ja’akåvs hus, og forkynne for Israels barn: 4 Dere har sett hva Jeg gjorde med egypterne, og 

hvordan Jeg bar dere på ørnevinger og førte dere til Meg. 5 Derfor, om dere nå virkelig vil 

lyde Min røst og holde Min pakt, da skal dere være Min eiendom framfor alle folk. For hele 

jorden er Min. 6 Dere skal være et kongerike av prester for Meg og et hellig folk. Dette er de 

ordene du skal tale til Israels barn.» 

5
7 Så kom Måshe og kalte til seg folkets eldste, og la fram for dem alle disse ordene som 

YHVH bød ham. 8 Da svarte hele folket samstemmig og sa: «Alt det YHVH har sagt, vil vi 

gjøre.» Så tok Måshe folkets svar med seg tilbake til YHVH. 9 YHVH sa til Måshe: «Se, Jeg 

kommer til deg i en tykk sky, så folket kan høre når Jeg taler med deg, og tro deg til evig 

tid.» Så fortalte Måshe YHVH hva folket hadde sagt. 10 Så sa YHVH til Måshe: «Gå til folket 

og hellige dem i dag og i morgen, og la dem vaske klærne sine! 11 La dem være klare til den 

tredje dagen! For på den tredje dagen skal YHVH komme ned på Sinaifjellet for øynene på 

hele folket. 12 Du skal sette grenser for folket helt rundt og si: Vokt dere så dere ikke går 

opp på fjellet eller rører ved foten av det. Hver den som rører ved fjellet, skal sannelig dø.  
13 Ingen hånd skal røre ved ham, men han skal sannelig steines eller gjennombores. Om det 

er et dyr eller menneske, så skal det ikke leve. Når det lyder lange toner fra hornet, skal de 

gå opp på fjellet.» 

6
14 Så gikk Måshe ned fra fjellet og kom til folket og helliget folket, og de vasket klærne sine. 

15 Han sa til folket: «Gjør dere klare til den tredje dagen! Kom ikke nær noen kvinne!» 16 Da 

skjedde det: På den tredje dagen, om morgenen, kom det tordendrønn og lyn, og en tykk 

sky kom over fjellet. Lyden av hornet var meget sterk, så hele folket i leiren skalv. 17 Måshe 



førte folket ut av leiren for å møte Elåhim, og de stilte seg ved foten av fjellet. 18 Sinaifjellet 

var fullstendig dekket av røyk, for YHVH steg ned på det i ild. Røyken fra det steg opp som 

røyken fra en ovn, og hele fjellet ristet kraftig. 19 Da det lød et langt støt fra hornet, og det 

ble sterkere og sterkere, talte Måshe, og Elåhim svarte ham med kraftig røst. 

7
20 Da kom YHVH ned på Sinaifjellet, på toppen av fjellet. YHVH kalte Måshe opp til toppen 

av fjellet, og Måshe gikk opp. 21 YHVH sa til Måshe: «Gå ned og advar folket, så de ikke 

bryter seg fram til YHVH for å skue, og mange omkommer. 22 Også prestene som får tre 

fram for YHVH, skal hellige seg, så ikke YHVH farer løs på dem.» 23 Men Måshe sa til YHVH: 

«Folket kan ikke gå opp på Sinaifjellet. For Du har selv advart oss og sagt: Sett grenser rundt 

fjellet og hellige det!» 24 Da sa YHVH til ham: «Av sted! Gå ned og kom opp igjen, du og 

Aharån sammen med deg. Men prestene og folket må ikke bryte fram og gå opp til YHVH, 

så Han ikke farer løs på dem.» 

25 Så gikk Måshe ned til folket og talte dette til dem. 

Til toppen 

Kapittel 20 

1 Elåhim talte alle disse ordene og sa: 

 .Jeg er YHVH din Elåhim, som førte deg ut fra landet Egypt, ut fra slavehuset א 2

 Du skal ikke ha andre guder enn Meg. 4 Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen ב 3

etterligning av noe som er i Himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller som er i 

vannet under jorden. 5 Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem. For Jeg, YHVH din 

Elåhim, er en nidkjær El, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde 

slektsledd, når de hater Meg, 6 og som viser barmhjertighet mot tusen slektsledd, når de 

elsker Meg og holder Mine bud. 

 Du skal ikke misbruke YHVH din Elåhims navn, for YHVH vil ikke holde den uskyldig som ג 7

misbruker Hans navn. 

 Husk på hviledagen så du holder den hellig. 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din ד  8

gjerning, 10 men den syvende dagen er sabbat for YHVH din Elåhim. På den dagen skal du 

ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjeneste-

kvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. 11 For på seks dager 

dannet YHVH himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den syvende 

dagen. Derfor velsignet YHVH sabbatsdagen og helliget den. 

 Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet YHVH din ה 12

Elåhim gir deg. 

 .Du skal ikke drepe ו 13

 .Du skal ikke drive hor ז 14

 .Du skal ikke stjele ח 15



 .Du skal ikke avlegge falskt vitnesbyrd mot din neste ט 16

 Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes kone, tjener eller י 17

tjenestekvinne, okse, esel eller noe som hører din neste til.» 

18 Hele folket var vitne til tordendrønnene, lynglimtene, lyden av shåfaen og røyken over 

fjellet. Da folket så det, skalv de og stilte seg langt unna. 19 Så sa de til Måshe: «Du kan tale 

til oss, så skal vi høre. Men la ikke Elåhim tale til oss, ellers må vi dø.» 20 Måshe sa til folket: 

«Frykt ikke, for Elåhim har kommet for å prøve dere, og for at Hans frykt skal stå for deres 

øyne, så dere ikke synder.» 21 Så sto folket langt unna, men Måshe nærmet seg den mørke 

skyen der Elåhim var. 

22 YHVH sa da til Måshe: «Dette skal du si til Israels barn: Dere har sett at Jeg har talt til dere 

fra Himmelen. 23 Dere skal ikke lage noe som skal være ved siden av Meg; dere skal ikke 

lage dere guder av sølv eller guder av gull. Maftir
24 Et alter av jord skal du lage for Meg, og på 

det skal du ofre brennoffer og fredsoffer, småfeet og storfeet ditt. På hvert sted hvor Jeg vil 

la Mitt navn påkalles, skal Jeg komme til deg, og Jeg skal velsigne deg. 25 Hvis du lager et 

alter for Meg av stein, skal du ikke bygge det av hogget stein. For hvis du bruker meisel på 

det, har du vanhelliget det. 26 Du skal ikke gå opp til Mitt alter på trapper, så ikke din 

nakenhet skal bli blottet over det. 

Til toppen 

 


