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1
12 Da skal det skje, fordi dere hører på disse dommene og holder dem og gjør etter dem, at 

YHVH din Gud skal holde pakten med deg og vise den miskunn som Han sverget til dine 

fedre. 13 Han skal elske deg og velsigne deg og gjøre deg tallrik. Han skal også velsigne din 

livsfrukt og grøden av din jord, ditt korn, din most og din olje, avkommet fra ditt storfe og 

tilveksten til ditt småfe i det landet Han sverget dine fedre at Han ville gi deg. 14 Du skal 

være velsignet framfor alle andre folk. Hos deg skal det ikke være noen som er ufruktbar 

verken av mann eller kvinne eller blant buskapen din. 15 YHVH skal ta all sykdom bort fra 

deg, og Han skal ikke legge på deg noen av Egypts grusomme lidelser, som du har kjent. 

Dem skal Han legge på alle som hater deg. 16 Du skal fortære alle de folkene YHVH din Gud 

overgir til deg. Ditt øye skal ikke ha noen barmhjertighet med dem. Du skal heller ikke tjene 

gudene deres, for det vil bli en snare for deg. 17 Hvis du skulle si i ditt hjerte: «Disse 

folkeslagene er større enn jeg. Hvordan skal jeg klare å drive dem bort?» 18 da skal du ikke 

frykte dem, men du skal huske nøye hva YHVH din Gud gjorde med farao og med hele 

Egypt: 19 De store prøvelsene som du så med dine øyne, tegnene og undrene, den mektige 

hånd og utstrakte arm som YHVH din Gud førte deg ut med. Slik skal YHVH din Gud gjøre 

med alle folkeslagene du frykter for. 20 YHVH din Gud skal også sende veps inn blant dem, 

helt til de som er igjen, som gjemmer seg for deg, er gått fortapt. 21 Du skal ikke bli 

skrekkslagen på grunn av dem. For YHVH din Gud, den store og fryktinngytende Gud, er 

midt iblant deg. 22 Litt etter litt skal YHVH din Gud drive disse folkeslagene bort fra ditt 

ansikt. Du skal ikke klare å fortære dem på én gang, så det ikke skal bli for mange villdyr på 

marken rundt deg. 23 Men YHVH din Gud skal overgi dem til deg, og Han skal skape stor 

forvirring blant dem til de er ødelagt. 24 Han skal overgi kongene deres i din hånd, og du skal 

utslette deres navn under himmelen. Ingen skal kunne stå seg mot deg helt til du har 

ødelagt dem. 25 De utskårne gudebildene deres skal dere brenne med ild. Du skal ikke 

begjære det sølvet og gullet som er på dem, og ikke ta det til deg selv, så du ikke blir fanget 

av det, som i en snare. For det er en styggedom for YHVH din Gud. 26 Du skal heller ikke føre 

noen styggedom inn i ditt hus, så du ikke skal bli lyst i bann slik som den. Du skal avsky den 

dypt og regne den som en stor styggedom, for den er lyst i bann. 

Til toppen 

Kapittel 8 



1 Hele det budet jeg befaler deg i dag, skal dere ta dere i vare så dere holder, for at dere kan 

leve og bli mange, og komme inn og ta i eie det landet som YHVH har tilsverget deres fedre. 
2 Du skal huske hele den veien som YHVH din Gud førte deg disse førti årene i ørkenen, for å 

ydmyke deg og prøve deg, så Han kunne kjenne hva som var i ditt hjerte, om du ville holde 

Hans bud eller ikke. 3 Derfor ydmyket Han deg, lot deg sulte og ga deg manna å ete, som 

verken du eller dine fedre kjente, for at Han skulle la deg kjenne at mennesket lever ikke 

bare av brød, men mennesket lever av hvert ord som går ut av YHVHs munn. 4 Klærne du 

hadde på deg, ble ikke utslitt, og din fot hovnet ikke opp i disse førti årene. 5 Så skal du da 

erkjenne i ditt hjerte at slik som en mann tukter sin sønn, slik tukter YHVH din Gud deg, 6 så 

du holder YHVH din Guds bud, og vandrer på Hans veier og frykter Ham. 7 For YHVH din Gud 

fører deg inn i et godt land, et land med vannrike bekker, med kilder og vannårer som 

strømmer fram i daler og åser, 8 et land med hvete og bygg, med vintrær og fikentrær og 

granatepler, et land med olivenolje og honning, 9 et land der du ikke må spise ditt brød i 

armod, hvor du ikke skal mangle noe, et land der steinene er jern og du kan hogge kobber 

ut av fjellene. 10 Når du har spist og er mett, da skal du love YHVH din Gud for det gode 

landet Han har gitt deg. 

2
11 Vokt deg så du ikke glemmer YHVH din Gud, så du ikke holder Hans bud, Hans dommer 

og Hans lover som jeg befaler deg i dag. 12 Når du har spist og er mett, og har bygd vakre 

hus og bor i dem, 13 og når storfeet og småfeet ditt blir tallrikt, og du får sølv og gull i 

mengder, og alt du eier blir mer og mer, 14 da vokt deg så ikke ditt hjerte opphøyer seg, så 

du glemmer YHVH din Gud som førte deg ut av landet Egypt, ut fra slavehuset. 15 Det var 

Han som førte deg gjennom den store og forferdelige ørkenen, gjennom områder med 

giftige slanger og skorpioner, gjennom det tørre landet der det ikke var vann. Det var Han 

som lot vann strømme ut til deg fra den flintharde klippen. 16 Det var Han som ga deg 

manna å ete i ørkenen, en mat dine fedre ikke kjente, for at Han kunne ydmyke deg og 

sette deg på prøve, så Han kunne gjøre godt mot deg til sist. 17 Da må du ikke si i ditt hjerte: 

«Ved min egen kraft og min egen hånds styrke har jeg skaffet meg denne velstanden.» 18 

Men du skal huske YHVH din Gud, for det er Han som gir deg kraft til å skaffe deg rikdom, så 

Han kan stadfeste sin pakt som Han sverget for dine fedre, slik det er på denne dag. 19 Da 

skal det skje: Hvis du virkelig skulle glemme YHVH din Gud og følge andre guder, tjene dem 

og tilbe dem, da skal jeg vitne mot dere på denne dag om at dere sannelig skal gå fortapt. 20 

På samme måten som de hedningefolkene YHVH fører i fortapelsen foran deg, slik skal du 

gå fortapt, fordi du ikke ville lyde YHVH din Guds røst. 

Til toppen 

Kapittel 9 

1 Hør, Israel: I dag skal du gå over Jordan og komme inn for å drive bort folkeslag som er 

større og mektigere enn deg selv, store byer som er befestet like til himmelen, 2 et folk som 

er stort og høyreist, etterkommerne av anakittene, som du kjenner. Du har hørt det er sagt 

om dem: «Hvem kan stå seg mot Anaks etterkommere?» 3 Derfor skal du kjenne i dag at 

YHVH din Gud er den som går over rett foran deg, som en fortærende ild. Han skal ødelegge 



dem og underkue dem foran ansiktet ditt. Så skal du drive dem ut og være snar til å utrydde 

dem, slik YHVH har sagt til deg. 

3
4 Etter at YHVH din Gud har drevet dem bort fra ditt ansikt, må du ikke tenke i ditt hjerte 

og si: «På grunn av min egen rettferdighet har YHVH ført meg inn for å ta dette landet i 

eie.» Nei, det er på grunn av disse folkeslagenes ugudelighet at YHVH driver dem bort fra 

ditt ansikt. 5 Det er ikke på grunn av din rettferdighet eller ditt hjertes oppriktighet at du får 

komme inn og ta landet deres i eie. Men det er på grunn av disse folkeslagenes ugudelighet 

at YHVH din Gud driver dem ut bort fra ditt ansikt, og for at Han kan oppfylle ordet Han 

sverget for dine fedre, til Avraham, Yitzchak og Yaakov. 6 Derfor skal du kjenne at det ikke er 

på grunn av din egen rettferdighet YHVH din Gud gir deg dette gode landet til eiendom, for 

du er et stivnakket folk. 

7 Husk på og glem ikke hvordan du gjorde YHVH din Gud vred i ørkenen. Fra den dagen du 

dro ut fra landet Egypt, til dere kom til dette stedet, har dere gjort opprør mot YHVH. 8 Også 

ved Horeb gjorde dere YHVH vred, så YHVH ble så vred på dere at Han ville ødelegge dere.   
9 Da jeg hadde gått opp på fjellet for å ta imot steintavlene, tavlene med pakten som YHVH 

hadde sluttet med dere, ble jeg på fjellet i førti dager og førti netter, uten å spise brød eller 

drikke vann. 10 Så overga YHVH de to steintavlene til meg. På dem var det skrevet med Guds 

finger, og på dem sto alle de ordene som YHVH hadde talt til dere på fjellet, midt ut fra 

ilden, på den dagen dere var samlet. 11 Da de førti dagene og førti nettene var til ende, 

skjedde det: YHVH ga meg de to steintavlene, paktens tavler. 12 Så sa YHVH til meg: «Stå 

opp og skynd deg å gå ned herfra, for ditt folk som du førte ut av Egypt, har handlet 

fordervet. De har vært snare til å vike av fra den veien Jeg befalte dem å gå. De har lagd seg 

et støpt avgudsbilde.» 13 YHVH fortsatte å tale til meg og sa: «Jeg har sett dette folket, og 

se, det er et stivnakket folk. 14 Trekk deg nå tilbake fra Meg, så Jeg kan få ødelegge dem og 

utslette navnet deres under himmelen. Så skal Jeg gjøre deg til et folk som er mektigere og 

større enn dette.» 15 Da snudde jeg og kom ned fra fjellet, og fjellet sto i flamme. De to 

paktens tavler hadde jeg i hendene. 16 Jeg så, og se, dere hadde syndet mot YHVH deres 

Gud; dere hadde lagd dere en støpt kalv. Dere hadde vært snare til å vike av fra den veien 

som YHVH hadde befalt dere. 17 Da grep jeg om de to tavlene og kastet dem fra meg ut av 

hendene mine, og knuste dem rett foran øynene deres. 18 Jeg falt ned for YHVHs ansikt i 

førti dager og førti netter, slik som den første gangen; brød spiste jeg ikke og vann drakk jeg 

ikke, på grunn av alle syndene dere hadde gjort ved å gjøre det som er ondt i YHVHs øyne, 

så dere egget Ham til vrede. 19 For jeg fryktet at YHVH i sin vrede skulle bli så vred at Han 

ville ødelegge dere. Men YHVH hørte på meg den gangen også. 20 Også på Aron ble YHVH 

vred og ville ødelegge ham. Så gikk jeg den gangen i forbønn også for Aron. 21 Så tok jeg 

deres synd, kalven dere hadde lagd, og brente den på ilden og knuste den og malte den fint, 

helt til den var som fint støv. Støvet av den kastet jeg i bekken som rant ned fra fjellet. 

22 Også i Tabera og Massa og Kibrot-Hatta’ava gjorde dere YHVH vred. 23 Også da YHVH 

sendte dere ut fra Kadesj-Barnea og sa: «Dra opp og ta i eie det landet som Jeg har gitt 



dere», gjorde dere opprør mot YHVH deres Guds Ord. Dere trodde ikke på Ham, og dere lød 

ikke Hans røst. 24 Dere har levd i opprør mot YHVH fra den dagen jeg ble kjent med dere. 

25 Slik falt jeg ned for YHVHs ansikt, i førti dager og førti netter lå jeg slik, fordi YHVH hadde 

sagt at Han ville ødelegge dere. 26 Derfor gikk jeg i forbønn for dere til YHVH og sa: Herre 

Gud (Adonai Yehovi), ødelegg ikke Ditt folk og Din arv som Du har forløst ved Din storhet, 

som Du har ført ut av Egypt med mektig hånd. 27 Husk på Dine tjenere, Avraham, Yitzchak 

og Yaakov! Se ikke på dette folkets stahet, på deres ugudelighet eller deres synd, 28 så ikke 

landet Du førte oss ut fra skal si: «Fordi YHVH ikke klarte å føre dem inn i det landet Han 

hadde lovet dem, og fordi Han hatet dem, har Han ført dem ut for å ta livet av dem i 

ørkenen.» 29 Men de er Ditt folk og Din arv, som Du har ført ut ved Din mektige kraft og 

utstrakte arm. 

Til toppen 

Kapittel 10 

4
1 På den tiden sa YHVH til meg: «Hogg deg ut to steintavler lik de første, og kom så opp til 

Meg på fjellet! Lag deg også en ark av tre! 2 På tavlene skal Jeg skrive de ordene som sto på 

de første tavlene, dem du knuste. Og du skal legge dem i arken.» 3 Så lagde jeg en ark av 

akasietre, hogg ut to steintavler som var lik de første, og gikk opp på fjellet med de to 

tavlene i hånden. 4 Og Han skrev på tavlene nøyaktig det samme som først var skrevet, De 

Ti Ord (Miktav), som YHVH hadde talt til dere på fjellet fra midt ut av ilden, den dagen dere 

var samlet. Og YHVH ga dem til meg. 5 Så snudde jeg meg og gikk ned fra fjellet. Tavlene la 

jeg i arken som jeg hadde lagd. Og der er de, slik som YHVH hadde befalt meg. 

6 Israels barn brøt opp fra Bene-Ja’akans kilder og kom til Mosera, der Aron døde og ble 

begravet. Hans sønn Elasar gjorde tjeneste som prest i hans sted. 7 Derfra dro de til Gudgod, 

og fra Gudgod til Jotba, de mange elvers land. 8 På den tiden skilte YHVH ut Levis stamme til 

å bære YHVHs paktsark, til å stå for YHVHs ansikt, til å gjøre tjeneste for Ham, og til å 

velsigne i Hans navn, helt til denne dag. 9 Derfor har ikke Levi noen del eller arv sammen 

med sine brødre. YHVH er hans arv, slik YHVH din Gud sa til ham. 

10 Jeg ble værende på fjellet i førti dager og førti netter, som den første gangen. YHVH hørte 

meg også denne gangen, og YHVH ville ikke ødelegge deg. 11 Så sa YHVH til meg: «Stå opp 

og legg ut på reisen din foran folket, så de kan komme inn og ta i eie det landet som Jeg 

sverget for deres fedre at Jeg ville gi dem.» 

5
12 Og nå, Israel, hva ber YHVH din Gud deg om, uten dette at du frykter YHVH din Gud, 

vandrer på alle Hans veier og elsker Ham, at du tjener YHVH din Gud av hele ditt hjerte og 

av hele din sjel, 13 så du holder YHVHs bud og Hans lover, som jeg befaler deg i dag, til det 

gode for deg? 14 Sannelig, himmelen og himlenes himler tilhører YHVH din Gud, og jorden 

med alt som er på den, 15 men likevel var det bare dine fedre YHVH hadde kjær slik at Han 

elsket dem. Han utvalgte etterkommerne deres, dere framfor alle andre folk, slik det er på 

denne dag. 16 Derfor skal dere omskjære forhuden på deres hjerte og ikke være stivnakket 



lenger. 17 For YHVH deres Gud er gudenes Gud og herrenes Herre, den store Gud, mektig og 

fryktinngytende, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot bestikkelse, 18 Han som 

skaffer den farløse og enken deres rett, Han som elsker den fremmede så Han gir ham mat 

og klær. 19 Derfor skal også dere elske den fremmede, for dere var selv fremmede i landet 

Egypt. 20 YHVH din Gud skal du frykte, Ham skal du tjene og Ham skal du klynge deg til, og 

ved Hans navn skal du sverge. 21 Han er din lovsang, og Han er din Gud, Han som har gjort 

disse store og fryktinngytende gjerningene for deg, som dine øyne har sett. 22 Sytti sjeler var 

dine fedre da de dro ned til Egypt, men nå har YHVH din Gud gjort deg tallrik som stjernene 

på himmelen. 

Til toppen 

Kapittel 11 

1 Derfor skal du elske YHVH din Gud og alle dager holde Hans befaling, Hans lover, Hans 

dommer og Hans bud. 2 I dag skal dere kjenne at det ikke er deres barn jeg taler med, de 

som ikke har kjent og ikke har sett YHVH deres Guds tukt, Hans storhet og Hans mektige 

hånd og utstrakte arm, 3 tegnene og gjerningene Han gjorde midt i Egypt, mot 

egypterkongen farao og mot hele landet hans, 4 hva Han gjorde med egypterhæren, med 

hestene og vognene deres, hvordan Han lot vannet i Rødehavet strømme over dem da de 

forfulgte dere, og hvordan YHVH lot dem gå fortapt helt til denne dag. 5 De har ikke sett hva 

Han gjorde med dere i ørkenen helt til dere kom til dette stedet, 6 og hva Han gjorde med 

Datan og Aviram, sønnene til Eliav, Reuvens sønn, da jorden åpnet sitt gap og slukte dem, 

husene deres, teltene deres og hver skapning som tilhørte dem, midt iblant hele Israel.         
7 Men deres øyne har sett alle de store gjerningene som YHVH har gjort. 8 Derfor skal dere 

holde hvert bud som jeg befaler deg i dag, for at dere kan være sterke og komme inn og ta i 

eie det landet som dere nå drar over for å ta i eie, 9 for at deres dager kan bli mange i 

landet som YHVH sverget at Han ville gi deres fedre, til dem og deres ætt, et land som flyter 

med melk og honning. 

6
10 For det landet du kommer inn i for å ta i eie, er ikke som landet Egypt, som dere dro ut 

fra, der du sådde såkornet ditt og vannet det med fotkraft, som en grønnsakhage. 11 Men 

det landet dere nå drar over for å ta i eie, er et land med høyder og daler, som drikker vann 

fra himmelens regn, 12 et land som YHVH din Gud har omsorg for; YHVH din Guds øyne er 

alltid vendt mot det, fra årets begynnelse og til dets slutt. 

13 Dersom dere virkelig lyder Mine bud, som Jeg befaler dere i dag, så dere elsker YHVH 

deres Gud og tjener Ham av hele deres hjerte og av hele deres sjel, da skal det skje: 14 Jeg 

skal gi landet deres regn i rette tid, tidligregn og senregn, så du kan samle inn ditt korn, din 

most og din olje. 15 Jeg skal gi gress på markene dine for buskapen din, så du kan spise og bli 

mett. 16 Ta dere i vare, så ikke deres hjerte blir forført og dere viker av og tjener andre 

guder og tilber dem, 17 så YHVHs vrede blir opptent mot dere og Han skalker himlene, så det 

ikke kommer regn og jorden ikke gir sin grøde, og dere snart blir utryddet fra det gode 

landet som YHVH gir dere. 18 Derfor skal dere legge dere disse ordene mine på hjerte og 



sjel. Bind dem som et tegn på hånden, og la dem være som minnesedler mellom deres 

øyne! 19 Du skal lære dem til dine barn, tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på 

veien, når du legger deg, og når du står opp. 20 Du skal skrive dem på dørstolpene til ditt hus 

og på dine porter, 21 for at deres dager og deres barns dager skal bli mange i det landet som 

YHVH sverget for deres fedre at Han ville gi dem, så mange dager som himlenes dager over 

jorden. 

7 Maftir
22 For hvis dere er nøye med å holde alle disse budene som jeg befaler dere å gjøre 

etter, så dere elsker YHVH deres Gud og vandrer på hele Hans vei og klynger dere til Ham, 23 

da skal YHVH drive alle disse folkeslagene bort fra deres ansikt, og dere skal fordrive 

folkeslag som er større og mektigere enn dere selv. 24 Hvert sted dere setter foten på, skal 

være deres, fra ørkenen og Libanon, fra elven, elven Eufrat, helt til havet i Vest skal være 

deres landområde. 25 Ingen mann skal kunne stå seg mot dere. YHVH deres Gud skal la det 

komme redsel og frykt for dere over hele det landområdet som dere går inn i, slik Han har 

sagt dere. 

Til toppen 


