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Kapittel 37 

1
1 Ja’akåv bodde i det landet der hans far hadde levd som fremmed, i K’naans land. 

2 Dette er Ja’akåvs slektsbok. Da Jåsef var sytten år gammel, gjette han småfeet sammen 

med brødrene sine. Gutten var sammen med sønnene til Bilha og sønnene til Silpa, sin fars 

koner. Jåsef talte ondt om dem til sin far. 3 Israel elsket Jåsef mer enn alle sine barn, for han 

var sønnen han hadde fått i sin alderdom. Til ham fikk han lagd en fotsid og langermet 

kjortel. 4 Men da hans brødre så at faren elsket ham mer enn alle brødrene, hatet de ham, 

og de kunne ikke holde fred med ham. 

5 Jåsef hadde en drøm, og han fortalte den til sine brødre. Da hatet de ham enda mer. 6 Så 

sa han til dem: «Dere må høre på denne drømmen jeg har hatt: 7 Se, vi holdt på å binde 

kornbånd på åkeren. Og se, kornbåndet mitt reiste seg og ble stående. Kornbåndene deres 

sto i ring rundt og falt ned for kornbåndet mitt.» 8 Hans brødre sa til ham: «Skal du virkelig 

være konge over oss? Skal du virkelig herske over oss?» Så hatet de ham enda mer for 

drømmene hans og for det han sa. 

9 Så hadde han enda en drøm, og han fortalte den til sine brødre. Han sa: «Se, jeg har hatt 

enda en drøm. Og se, solen, månen og elleve stjerner falt ned for meg.» 10 Han fortalte det 

til sin far og sine brødre. Men hans far skjente på ham og sa til ham: «Hva er det for en 

drøm du har hatt? Skal din mor og jeg og dine brødre virkelig komme og bøye oss til jorden 

for deg?» 11 Hans brødre var misunnelige på ham, men hans far la seg dette ordet på sinne. 

2
12 Så dro hans brødre av sted for å gjete farens småfe i Shechem. 13 Israel sa til Jåsef: 

«Gjeter ikke dine brødre småfeet i Shechem? Kom, jeg vil sende deg til dem.» Og han sa til 

ham: «Her er jeg.» 14 Så sa han til ham: «Gå og se om det står godt til med dine brødre og 

med småfeet, og kom så tilbake til meg med beskjed!» Så sendte han ham ut fra 

Hevråndalen, og han dro til Shechem. 15 En mann fant ham mens han flakket omkring på 

marken. Mannen spurte ham og sa: «Hva er det du leter etter?» 16 Da sa han: «Jeg leter 

etter mine brødre. Jeg ber deg, si meg hvor de gjeter!» 17 Mannen sa: «De har brutt opp 

herfra, for jeg hørte dem si: La oss dra til Dåtan!» Så dro Jåsef etter sine brødre og fant dem 

i Dåtan. 

18 Da de fikk se ham på lang avstand, før han hadde kommet bort til dem, ble de enige om å 

drepe ham med list. 19 Så sa de til hverandre: «Se, der kommer denne drømmenes herre. 20 



Så kom nå, la oss slå ham i hjel og kaste ham i en brønn! Så kan vi si: Et vilt dyr har fortært 

ham. Så kan vi se hva det blir av drømmene hans.» 21 Men Re’oven hørte det, og han fridde 

ham fra hendene deres og sa: «La oss ikke ta livet av ham!» 22 Re’oven sa til dem: «Dere må 

ikke utøse blod, men kast ham i denne brønnen her i ødemarken, og legg ikke hånd på 

ham!» Han ville nemlig fri ham ut av hendene deres og føre ham tilbake til sin far. 

3
23 Da Jåsef kom til sine brødre, skjedde det: De tok av ham kjortelen, den fargerike 

kjortelen som han hadde på seg. 24 Så tok de ham og kastet ham i brønnen. Brønnen var 

tom. Det var ikke vann i den. 25 Så satte de seg ned for å holde måltid. Da løftet de blikket 

og så, og se, der var det en flokk jishmaelitter. De kom fra Gil’ad, og de hadde lastet 

kamelene sine med krydder, balsam og myrra, og var på vei ned til Mitsrajim. 26 Da sa 

Jehodah til sine brødre: «Hvilket utbytte har vi av å slå vår bror i hjel og skjule blodet hans? 
27 Kom, la oss selge ham til jishmaelittene, og la oss ikke legge hånd på ham! Han er jo vår 

bror, og han er av vårt eget kjøtt.» Brødrene hørte på ham. 28 Så kom handelsmennene fra 

Midjan forbi. Brødrene dro Jåsef opp og løftet ham ut av brønnen, og så solgte de ham til 

ismaelittene for tjue sekel sølv. De tok Jåsef med til Mitsrajim. 

29 Re’oven gikk tilbake til brønnen, og se, Jåsef var ikke i brønnen. Da flerret han i stykker 

klærne sine. 30 Han gikk tilbake til brødrene og sa: «Gutten er ikke der lenger, og jeg, hvor 

skal jeg gå?» 

31 Så tok de kjortelen til Jåsef, slaktet en geitekilling og dyppet kjortelen i blodet. 32 Den 

fargerike kjortelen tok de med til sin far og sa: «Vi har funnet denne. Kjenner du den igjen, 

om det er din sønns kjortel eller ikke?» 33 Han kjente den igjen og sa: «Det er kjortelen til 

min sønn. Et vilt dyr har fortært ham. Jåsef har helt sikkert blitt revet i stykker.» 34 Så flerret 

Ja’akåv klærne sine, bandt sekkestrie rundt livet og sørget over sin sønn i mange dager. 35 

Alle hans sønner og døtre kom for å trøste ham, men han nektet å la seg trøste. Han sa: 

«For sørgende må jeg fare ned i dødsriket til min sønn.» Slik gråt hans far over ham. 

36 I Mitsrajim solgte midjanittene ham til Påtifar, en hoffmann hos paråh og 

øverstkommanderende for livvakten. 

Til toppen 

Kapittel 38 

4
1 Det skjedde på den tiden at Jehodah skilte lag med sine brødre og dro ned til en 

adollamitt ved navn Hira. 2 Der fikk Jehodah se datteren av en K’naaneer ved navn Shoa. 

Han tok henne til ekte og gikk inn til henne. 3 Hun ble med barn og fødte en sønn, og han 

kalte ham med navnet Er. 4 Igjen ble hun med barn og fødte en sønn, og hun kalte ham med 

navnet Ånan.5 Enda en gang ble hun med barn og fødte en sønn og kalte ham med navnet 

Sjela. Jehodah var i K’ziv da hun fødte ham. 

6 Så tok Jehodah en kone til Er, sin førstefødte. Navnet hennes var Tamar. 7 Men Er, 

Jehodahs førstefødte, var ond i Jehåvahs øyne, og Jehåvah drepte ham. 8 Jehodah sa til 

Ånan: «Gå inn til din brors kone og ta henne til ekte i din brors sted, og oppreis et avkom 



for din bror!» 9 Men Ånan visste at avkommet ikke ville bli hans. Da han gikk inn til sin brors 

kone, skjedde det at han lot sæden gå til spille på jorden, så han ikke skulle gi noe avkom til 

sin bror. 10 Det han hadde gjort var ondt i Jehåvahs øyne. Derfor drepte Han ham også. 

11 Da sa Jehodah til sin svigerdatter Tamar: «Bo som enke i din fars hus til min sønn Sjela er 

blitt voksen.» For han sa: «Ellers kommer også han til å dø som sine brødre.» Tamar dro av 

sted og bodde i sin fars hus. 12 Mange dager senere døde Shoa, Jehodahs kone. Jehodah ble 

trøstet og dro opp til saueklipperne sine i Timna, han og vennen hans, adollamitten Hira. 13 

Det ble fortalt til Tamar: «Se, din svigerfar er på vei opp til Timna for å klippe sauene sine.» 
14 Da fikk hun av seg enkeklærne, og dekket seg med et slør som hun hyllet seg inn i. Så 

satte hun seg ved porten til Einajim, som er ved veien til Timna, for hun så at Sjela var blitt 

voksen, men hun var likevel ikke gitt ham som kone. 15 Da Jehodah fikk se henne, gikk han 

ut fra at hun var en prostituert, for hun hadde dekket ansiktet. 16 Så gikk han bort til henne 

der ved veien og sa: «La meg få komme inn til deg!» For han visste ikke at hun var hans 

svigerdatter. Så sa hun: «Hva vil du gi meg for at du skal få komme inn til meg?» 17 Han sa: 

«Jeg skal sende deg et kje fra småfeet.» Da sa hun: «Vil du gi meg en pant inntil du sender 

den?» 18 Da sa han: «Hva skal jeg gi deg som pant?» Hun sa: «Ditt signet og din snor, og 

staven du har i hånden.» Så ga han henne alt dette og gikk så inn til henne. Og hun ble med 

barn ved ham. 19 Så sto hun opp og gikk bort. Hun la av seg sløret og tok på seg enkeklærne 

sine. 

20 Jehodah sendte kjeet med sin venn adollamitten for å få pantet tilbake fra kvinnens hånd. 

Men han kunne ikke finne henne. 21 Da spurte han mennene på stedet og sa: «Hvor er den 

tempelprostituerte i Einajim, hun som satt ved veien?» Og de sa: «Det har ikke vært noen 

tempelprostituert her.» 22 Da vendte han tilbake til Jehodah og sa: «Jeg kan ikke finne 

henne. Også mennene på stedet sa at det ikke var noen tempelprostituert der.» 23 Da sa 

Jehodah: «La henne bare ta dette og ha det for seg selv, så vi ikke får skam på oss. For jeg 

sendte dette kjeet, og du fant henne ikke.» 

24 Det skjedde rundt tre måneder senere at det ble sagt til Jehodah: «Din svigerdatter 

Tamar har utgitt seg som prostituert. Og se, nå har hun også blitt med barn gjennom sitt 

horeliv.» Da sa Jehodah: «Før henne ut og la henne brennes!» 25 Da hun ble ført ut, sendte 

hun bud på sin svigerfar og sa: «Det er med den mannen som eier alt dette, jeg er med 

barn.» Hun sa: «Finn ut hvem som eier alt dette, signetringen, snoren og staven.» 26 

Jehodah kjente dem igjen og sa: «Hun har vært mer rettferdig enn jeg, for jeg har ikke gitt 

henne til min sønn Sjela.» Og han hadde ikke samliv med henne flere ganger. 

27 Det skjedde da tiden var inne til å føde, se, da var det tvillinger i hennes morsliv. 28 Da hun 

fødte, skjedde det at den ene rakte hånden fram. Da tok jordmoren en skarlagenfarget tråd, 

bandt den rundt hånden hans og sa: «Denne kom ut først.» 29 Så skjedde det at han dro 

hånden tilbake, og se, hans bror kom ut. Og hun sa: «Hvordan har du brutt deg gjennom? 

Dette gjennombruddet skal komme over deg!» Derfor kalte hun ham med navnet Peres. 30 

Etterpå kom hans bror ut, han som hadde den skarlagenfargede tråden rundt hånden. Han 

ble kalt med navnet Zerach. 



Til toppen 

Kapittel 39 

5
1 Jåsef var blitt tatt med ned til Mitsrajim, og Påtifar kjøpte ham fra jishmaelittene som 

hadde tatt ham med ned dit. Påtifar var paråhs hoffmann, en egypter. Han var også 

øverstkommanderende for livvakten. 2 Jehåvah var med Jåsef, og han ble en mann som 

hadde framgang. Han var i huset til sin herre egypteren. 3 Hans herre så at Jehåvah var med 

ham, og at Jehåvah lot det lykkes, alt det han hadde hånd om. 4 Derfor fant Jåsef velvilje i 

hans øyne, og han gikk ham til hånde. Så gjorde han Jåsef til tilsynsmann over hele sitt hus. 

Alt han eide, lot han ham få hånd om. 5 Slik ble det at fra den tiden han gjorde ham til 

tilsynsmann over hele sitt hus og alt han eide, velsignet Jehåvah egypterens hus for Jåsefs 

skyld. Jehåvahs velsignelse hvilte over alt han hadde i huset og på marken. 6 Slik overlot han 

alt han eide i Jåsefs hånd. Selv fulgte han ikke med på noe, bortsett fra brødet han spiste. 

Jåsef var vakker av skikkelse og utseende. 67 Etter alt dette skjedde det at hans herres kone 

rettet sine øyne mot Jåsef, og hun sa: «Ligg med meg!» 8 Men han avslo og sa til sin herres 

kone: «Se, min herre følger ikke med på noe i huset, og alt han eier har han latt meg ta 

hånd om. 9 Det er ingen som er større enn meg i dette huset. Han har ikke forbeholdt noe 

for seg selv, bortsett fra deg, for du er hans kone. Hvordan kan jeg da gjøre en så stor 

ondskap og synde mot Elåhim?» 10 Og slik gikk det til at hun talte til Jåsef dag etter dag, 

men han lydde henne ikke, så han lå med henne eller var sammen med henne. 

11 Men så skjedde det en gang at Jåsef gikk inn i huset for å gjøre arbeidet sitt, og ingen av 

mennene i huset var inne. 12 Da grep hun tak i kappen hans og sa: «Ligg med meg!» Men 

han lot kappen sin bli igjen i hånden hennes, flyktet av sted og fór ut. 13 Da hun så at han 

hadde latt kappen sin bli igjen i hånden hennes og flyktet ut, 14 ropte hun på mennene i 

huset, og hun talte til dem og sa: «Se, han har ført til oss en hebreer for å vanære oss. Han 

kom inn for å ligge med meg, og jeg ropte med høy røst. 15 Det skjedde da han hørte at jeg 

hevet røsten og ropte, at han lot kappen sin være igjen hos meg, og så flyktet han av sted 

og fór ut av huset.» 16 Så tok hun vare på kappen hans til hans herre kom hjem. 17 Så talte 

hun med de samme ordene til ham, og sa: «Den hebraiske tjeneren som du har ført til oss, 

kom inn til meg for å vanære meg. 18 Det skjedde da jeg hevet røsten og ropte, at han lot 

kappen sin bli igjen hos meg og flyktet ut av huset.» 19 Slik gikk det til at hans herre fikk høre 

hva hans kone fortalte ham da hun sa: «Dette gjorde din tjener med meg.» Da ble hans 

vrede opptent, 20 og Jåsefs herre grep Jåsef og satte ham i fengslet, et sted der kongens 

fanger ble holdt fanget. Og han ble der i fengslet. 

21 Men Jehåvah var med Jåsef og viste ham barmhjertighet. Han lot ham finne velvilje i 

fangevokterens øyne. 22 Fangevokteren lot Jåsef ta hånd om alle fangene som var i fengslet. 

Uansett hva de gjorde der, så ble det gjort under hans ansvar. 23 Fangevokteren så ikke 

etter noe som Jåsef hadde fått hånd om, for Jehåvah var med ham. Uansett hva han gjorde, 

lot Jehåvah det lykkes. 

Til toppen 



Kapittel 40 

7
1 Etter dette skjedde det at hovmesteren og bakeren til kongen i Mitsrajim syndet mot sin 

herre, kongen i Mitsrajim. 2 Paråh ble vred på de to hoffmennene sine, den øverste 

hovmesteren og den øverste bakeren. 3 Så satte han dem i forvaring i huset til 

øverstkommanderende for livvakten, i fengslet, på det stedet der Jåsef satt fanget. 4 

Øverstkommanderende for livvakten overlot dem til Jåsef, og han gikk dem til hånde. Så ble 

de sittende i forvaring noen dager. 

5 Både hovmesteren og bakeren til kongen i Mitsrajim hadde en drøm mens de var fanget i 

fengslet. Hver av dem drømte hver sin natt, og hver drøm hadde sin egen tydning. 6 Jåsef 

kom inn til dem om morgenen og så på dem, og han så at de var mismodige. 7 Så spurte han 

paråhs hoffmenn, som sammen med ham var i forvaring i hans herres hus, og sa: «Hvorfor 

ser dere så triste ut i dag?» 8 De sa til ham: «Vi har begge hatt en drøm, og det er ingen som 

kan tyde den.» Så sa Jåsef til dem: «Er det ikke Elåhim som har tydningene? Fortell dem nå 

til meg!» 

9 Den øverste hovmesteren fortalte drømmen sin til Jåsef og sa til ham: «Se, i drømmen min 

sto det et vintre foran meg. 10 På vintreet var det tre grener. Straks det skjøt knopper, 

sprang blomstene ut, og klasene bugnet av modne druer. 11 Så hadde jeg begeret til paråh i 

hånden. Jeg tok druene, presset dem ut i paråhs beger og satte begeret i hånden til paråh.» 
12 Jåsef sa til ham: «Dette er tydningen av den: De tre grenene er tre dager. 13 Innen tre 

dager skal paråh løfte ditt hode og gjeninnsette deg i ditt embete. Du skal gi paråh begeret i 

hånden, slik ordningen var før, da du var hovmesteren hans. 14 Men husk på meg når alt er 

vel med deg, og jeg ber deg, vis barmhjertighet mot meg! Nevn meg for paråh, og få meg ut 

av dette huset! 15 For jeg ble jo stjålet bort fra hebreernes land. Heller ikke her har jeg gjort 

noe som skulle gi dem grunn til å kaste meg i fangehullet.» 

16 Da den øverste bakeren så at tydningen var god, sa han til Jåsef: «Jeg var også med i 

drømmen min, og det var tre kurver med hvitt brød på hodet mitt. 17 I den øverste kurven 

var det alle slags bakervarer til paråh, og fuglene åt dem opp fra kurven på hodet mitt.» 18 

Da svarte Jåsef og sa: «Dette er tydningen: De tre kurvene er tre dager. 19 Innen tre dager 

skal paråh løfte hodet av deg og henge deg i et tre. Fuglene skal ete kjøttet av deg.» 20 På 

den tredje dagen, som var paråhs fødselsdag, skjedde det: Han stelte i stand en fest for alle 

tjenerne sine. Han løftet hodet til den øverste hovmesteren og den øverste bakeren blant 

tjenerne sine. 21 Den øverste hovmesteren gjeninnsatte han som hovmester, og han ga 

paråh begeret i hånden. 22 Men den øverste bakeren hengte han, slik Jåsef hadde tydet for 

dem. 23 Likevel husket ikke den øverste hovmesteren på Jåsef, men han glemte ham. 

Til toppen 

 


