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1
1 Så viste YHVH seg for ham ved terebintelunden i Mamre, mens han satt i teltåpningen 

midt på heteste dagen. 2 Han løftet blikket og så, og se, tre menn sto hos ham. Da han så 
dem, sprang han fra teltåpningen for å møte dem, og han bøyde seg til jorden 3 og sa: «Min 
Herre, hvis jeg har funnet nåde for dine øyne, så ber jeg Deg, gå ikke videre forbi Din tjener. 
4 Sett dere ikke imot at det blir satt fram litt vann, så dere kan få vaske føttene deres og 
hvile dere under treet. 5 Jeg vil hente et stykke brød, så dere kan styrke deres hjerter. 
Etterpå kan dere gå videre, siden dere nå har besøkt deres tjener.» De svarte: «Ja, gjør som 
du har sagt.» 

6 Så skyndte Avraham seg inn i teltet til Sara og sa: «Skynd deg og gjør klar tre mål fint mel, 
kna det og lag kaker!» 7 Avraham sprang bort til buskapen, tok ut en fin og god kalv og ga 
den til en ung mann, som skyndte seg å lage den i stand. 8 Så tok han smør, melk og kalven 
som han hadde lagd i stand, og satte alt fram for dem. Og han sto hos dem under treet 
mens de spiste. 9 Så sa de til ham: «Hvor er Sara, din kone?» Han svarte: «Her inne i teltet.» 
10 Da sa Han: «Jeg skal sannelig komme tilbake til deg etter så lang tid det tar for at et nytt 
chayah (menneskeliv) skal bli til, og se, Sara din kone, skal da ha en sønn.» Men Sara lyttet 
fra teltåpningen bak ham. 11 Avraham og Sara var gamle, godt oppe i årene, og Sara hadde 
det ikke lenger slik kvinner pleier å ha det. 12 Derfor lo Sara for seg selv og sa: «Skal jeg få en 
slik lyst etter at jeg er blitt gammel, og når min herre også er blitt gammel?» 13 YHVH sa til 
Avraham: «Hvorfor lo Sara og sa: Skal jeg virkelig føde barn nå når jeg er gammel? 14 Er noe 
for vanskelig for YHVH? Etter den fastsatte tiden skal Jeg komme tilbake til dere, etter så 
lang tid det tar for at et nytt menneskeliv skal bli til, og Sara skal da ha en sønn.» 215 Men 
Sara nektet og sa: «Jeg lo ikke.» For hun var redd. Men Han sa: «Jo, du lo.» 

16 Så brøt mennene opp derfra og så i retning av Sodoma, og Avraham gikk med dem for å 
sende dem av sted. 17 YHVH sa da: «Skal Jeg skjule for Avraham det Jeg vil gjøre, 18 siden 
Avraham sannelig skal bli et stort og mektig folk, og alle folkeslag på jorden skal bli velsignet 
i ham? 19 For Jeg har utvalgt ham, for at han skal befale sine barn og sitt hus etter seg at de 
skal holde seg på YHVHs vei og gjøre rettferdighet og rett, og for at YHVH skal gi Avraham 
det Han har talt til ham om.» 

20 YHVH sa: «Fordi Sodomas og Gomorras klagerop er kraftig, og fordi deres synd er meget 
stor, 21 vil Jeg nå fare ned dit og se om de virkelig har gjort som det lyder i klageropet som 
har nådd Meg. Og hvis ikke, vil Jeg vite det.» 22 Så vendte mennene seg bort derfra og gikk 



mot Sodoma, men Avraham sto fortsatt framfor YHVHs ansikt. 23 Avraham kom nærmere og 
sa: «Vil Du også utslette den rettferdige sammen med den ugudelige? 24 Om det nå finnes 
femti rettferdige i byen, vil Du utslette stedet og ikke skåne det, selv om det er femti 
rettferdige der? 25 Må det være langt fra Deg å gjøre noe slikt som dette, å drepe de 
rettferdige sammen med de ugudelige, slik at det skulle gå de rettferdige på samme måte 
som de ugudelige. Må det være langt fra Deg! Hele jordens Dommer, skulle ikke Han 
dømme rettferdig?» 26 Da sa YHVH: «Hvis Jeg i Sodoma finner femti rettferdige i byen, da 
skal Jeg skåne hele stedet for deres skyld.» 

27 Avraham svarte og sa: «Se, jeg som bare er støv og aske, jeg har tatt meg den frihet å tale 
til YHVH: 28 Om det nå manglet fem på de femti rettferdige. Vil Du da ødelegge hele byen 
fordi det manglet fem?» Da sa Han: «Hvis Jeg finner førtifem der, skal Jeg ikke ødelegge 
den.» 

29 Enda en gang talte han til Ham og sa: «Om det nå skulle finnes førti der?» Da sa Han: «Jeg 
skal ikke gjøre det for de førtis skyld.» 

30 Da sa han: «Nå må ikke YHVHs vrede opptennes om jeg taler: Om det nå skulle finnes 
tretti der?» Da sa Han: «Jeg skal ikke gjøre det hvis Jeg finner tretti der.» 

31 Og han sa: «Se, jeg har tatt meg den frihet å tale til YHVH: Om det nå skulle finnes tjue 
der?» Da sa Han: «Jeg skal ikke ødelegge den for de tjues skyld.» 

32 Da sa han: «Nå må ikke YHVHs vrede opptennes. Jeg vil tale bare én gang til: Om det nå 
skulle finnes ti der?» Og Han sa: «Jeg skal ikke ødelegge den for de tis skyld.» 33 Så gikk 
YHVH bort, straks Han var ferdig med å tale med Avraham, og Avraham vendte tilbake dit 
han bodde. 

Til toppen 

Kapittel 19 

3
1 De to englene kom nå til Sodoma om kvelden, mens Lot satt i Sodomas port. Da Lot så 

dem, reiste han seg for å gå dem i møte, og han bøyde seg ned med ansiktet mot jorden.     
2 Han sa: «Hør, mine herrer, jeg ber dere å ta inn i deres tjeners hus for å overnatte der og 
vaske føttene deres. Så kan dere stå tidlig opp og dra videre på reisen.» Men de sa: «Nei, vi 
vil overnatte ute på torget.» 3 Men han nødde dem sterkt, og så tok de inn hos ham og gikk 
inn i hans hus. Så gjorde han i stand et festmåltid for dem og bakte matzah (usyret brød), og 
de spiste. 

4 Før de hadde lagt seg, kom mennene fra byen, Sodomas menn, både gamle og unge, hele 
folket fra alle kanter av byen, og de omringet huset. 5 De ropte til Lot og sa til ham: «Hvor er 
mennene som kom til deg i kveld? Ta dem med ut til oss så vi kan få kjenne dem.» 6 Så gikk 
Lot ut til dem i porten og lukket døren etter seg. 7 Han sa: «Jeg ber dere, mine brødre, gjør 
ikke noe så ondt! 8 Se, jeg har to døtre som aldri har hatt samliv med noen mann. La meg 
føre dem ut til dere, så kan dere gjøre med dem som dere vil. Men gjør bare ikke noe med 



disse mennene, siden de nå er kommet inn i skyggen av mitt tak.» 9 Men de sa: «Hold deg 
unna!» Så sa de: «Denne fremmede kom for å bo her, og stadig vil han være dommer. Nå 
skal vi gå verre fram mot deg enn mot dem.» Så trengte de seg voldsomt mot mannen Lot, 
og de var nær ved å rive ned døren. 10 Men mennene rakte hendene sine ut og dro Lot inn 
til seg i huset. Så stengte de døren. 11 Mennene som sto utenfor porten til huset, slo de med 
blindhet, både store og små, så de ble trette av all famlingen etter å finne døren. 

12 Så sa mennene til Lot: «Har du noen andre her? Svigersønn, dine sønner, dine døtre, 
hvem du enn måtte ha i byen, ta dem med ut fra dette stedet! 13 For vi skal ødelegge dette 
stedet, for klageropet over dem er blitt så stort for YHVHs ansikt at YHVH har sendt oss for 
å ødelegge det.» 14 Så gikk Lot ut og talte med svigersønnene sine, de som skulle gifte seg 
med hans døtre, og han sa: «Stå opp og dra ut fra dette stedet! For YHVH vil ødelegge 
byen.» Men for svigersønnene virket det som han spøkte. 

15 Da morgenen grydde, fikk englene Lot til å skynde seg, og de sa: «Bryt opp og ta med deg 
din kone og dine to døtre som er her, for at du ikke skal bli utslettet av straffen som 
rammer byen.» 16 Da han nølte, tok mennene ham og hans kone og hans to døtre i hånden, 
for YHVH hadde barmhjertighet med ham. Så førte de ham ut og satte ham utenfor byen.   
17 Det skjedde, da de hadde ført dem ut av byen, at Han sa: «Flykt til redning for ditt liv! Se 
dere ikke tilbake, og stans ikke noe sted på sletten. Flykt til fjellene, for at dere ikke skal bli 
utslettet.» 18 Da sa Lot til dem: «Å, nei, min Herre! 19 Se, Din tjener har funnet nåde for Dine 
øyne, og Du har vist meg enda større barmhjertighet ved å redde livet mitt. Men jeg kan 
ikke flykte opp i fjellene, for da kan noe ondt ramme meg så jeg dør. 20 Se, denne byen er 
nær nok til at jeg kan rømme til den, og det er en liten by. La meg flykte dit – er den ikke 
liten? – så skal jeg berge livet!» 

4
21 Og Han sa til ham: «Se, Jeg har vist deg velvilje også i dette, og Jeg skal ikke ødelegge den 

byen du har snakket om. 22 Skynd deg å flykte dit! For Jeg kan ikke gjøre noe før du er 
kommet dit.» Derfor ble denne byen kalt Tzoar (liten). 

23 Solen var kommet opp over jorden da Lot kom inn i Tzoar. 24 Så lot YHVH svovel og ild 
regne over Sodoma og Gomorra, fra YHVH ned fra himmelen. 25 Slik ødela Han disse byene, 
hele sletten, alle innbyggerne i byene og alt som vokste på marken. 26 Men Lots kone, som 
fulgte etter ham, så seg tilbake, og hun ble til en saltstøtte. 

27 Tidlig om morgenen gikk Avraham til stedet der han hadde stått framfor YHVHs ansikt.    
28 Han så mot Sodoma og Gomorra og mot hele slettelandet. Og han skuet, og se, røyken 
steg opp over landet, som røyken fra en smelteovn. 29 Slik skjedde det da Gud ødela byene 
på sletten, at Gud husket på Avraham. Han førte Lot ut fra ødeleggelsen da Han ødela 
byene der Lot hadde bodd. 

30 Så dro Lot ut fra Tzoar og slo seg ned i fjellene, og hans to døtre var med ham. For han var 
redd for å bosette seg i Tzoar, så han og hans to døtre bosatte seg i en hule. 31 Den 
førstefødte sa da til den yngste: «Vår far er gammel, og det finnes ingen mann i landet som 
kan komme inn til oss, slik det er vanlig overalt på jorden. 32 Kom, la oss skjenke vår far vin, 
så går vi inn og ligger med ham. På den måten kan vi føre vår fars slekt videre.» 



33 Samme kveld skjenket de sin far vin. Den førstefødte gikk inn og lå med sin far, og han 
merket verken at hun la seg eller at hun sto opp. 34 Neste dag skjedde det at den 
førstefødte sa til den yngste: «Se, jeg lå med min far i natt. La oss skjenke ham vin i kveld 
også, så går du inn og ligger med ham, så vi kan føre vår fars slekt videre.» 35 Så skjenket de 
sin far vin den kvelden også. Den yngste gikk og la seg hos ham, og han merket verken at 
hun la seg eller at hun sto opp. 36 På den måten ble begge Lots døtre med barn ved sin far. 

37 Den førstefødte fikk en sønn og kalte ham med navnet Moav. Han er far til moavittene 
helt til denne dag. 38 Den yngste fikk også en sønn, og hun kalte ham med navnet Ben-
Ammi. Han er far til folket i Ammon helt til denne dag. 

Til toppen 

Kapittel 20 

1 Avraham dro videre derfra mot Negev (Sør), og han bodde mellom Kadesj og Sjur, og 
oppholdt seg også i Gerar. 2 Avraham sa om sin kone Sara: «Hun er min søster.» Avimelek, 
kongen i Gerar, sendte noen og hentet Sara. 3 Men Gud kom til Avimelek i en drøm om 
natten og sa til ham: «Se, du skal dø på grunn av denne kvinnen du har tatt, fordi hun er gift 
med en mann.» 4 Men Avimelek hadde ikke vært nær henne, og han sa: «Herre, vil Du slå i 
hjel et rettferdig folk også? 5 Har han ikke sagt til meg: Hun er min søster? Og hun, hun sa 
også selv: Han er min bror. Med uskyldig hjerte og rene hender har jeg gjort dette.» 6 Gud 
sa til ham i en drøm: «Ja, Jeg vet at du gjorde dette med uskyldig hjerte. For Jeg holdt deg 
også tilbake så du ikke skulle synde mot Meg. Derfor lot Jeg deg ikke røre henne. 7 Men gi 
nå mannen hans kone tilbake. For han er en profet, og han skal gå i forbønn for deg, så du 
skal leve. Men hvis du ikke gir henne tilbake, skal du vite at du sannelig skal dø, både du og 
alle dine.» 

8 Så sto Avimelek tidlig opp om morgenen og kalte til seg alle tjenerne sine. Han fortalte 
dem alt dette mens de hørte på, og mennene ble svært redde. 9 Avimelek kalte til seg 
Avraham og sa til ham: «Hva er det du har gjort mot oss? Hvordan har jeg syndet mot deg, 
siden du har ført denne store synd over meg og mitt rike? Du har gjort alvorlige ting mot 
meg, som ikke skulle vært gjort.» 10 Så sa Avimelek til Avraham: «Hva var det du så for deg 
da du gjorde dette?» 11 Avraham sa: «Fordi jeg tenkte at det umulig kan finnes gudsfrykt på 
dette stedet, og de vil slå meg i hjel for min kones skyld. 12 Dessuten er hun jo også virkelig 
min søster. Hun er datter av min far, men ikke datter av min mor. Og hun ble min kone.      
13 Det skjedde da Gud lot meg vandre bort fra min fars hus, at jeg sa til henne: Slik må du 
vise barmhjertighet mot meg: På hvert sted vi kommer til, skal du si om meg: Han er min 
bror.» 

14 Da tok Avimelek småfe, storfe og slaver og tjenestepiker og ga dem til Avraham. Han ga 
også hans kone Sara tilbake til ham. 15 Avimelek sa: «Se, mitt land ligger foran deg. Du kan 
bo der du finner det godt.» 16 Til Sara sa han: «Se, jeg har gitt din bror tusen sølvpenger. Se, 
dette er en sonegave for deg framfor alle som er med deg. Slik har du fått full oppreisning. 
17 Så ba Avraham til Gud, og Gud helbredet Avimelek, hans kone og hans slavekvinner, så de 



kunne føde barn. 18 For YHVH hadde stengt alle morsliv i Avimeleks hus for Sara, Avrahams 
kones skyld. 

Til toppen 

Kapittel 21 

1 YHVH så til Sara, slik Han hadde sagt, og YHVH gjorde for Sara slik Han hadde sagt. 2 Sara 
ble med barn og fødte Avraham en sønn da han var gammel, på den fastsatte tiden Gud 
hadde sagt til ham. 3 Sønnen som ble født ham, han som Sara hadde født ham, kalte 
Avraham med navnet Yitzchak (latter). 4 Avraham omskar sin sønn Yitzchak da han var åtte 
dager gammel, slik Gud hadde befalt ham.  

5
5 Avraham var hundre år gammel da hans sønn Yitzchak ble født til ham. 6 Sara sa: «Gud 

har gitt meg en god grunn til å le, og enhver som hører dette, kommer til å le sammen med 
meg.» 7 Hun sa også: «Hvem skulle ha fortalt Avraham at Sara kom til å amme barn? For jeg 
har født ham en sønn da han var gammel.» 

8 Barnet vokste og ble avvent, og Avraham stelte i stand en stor fest den dagen Yitzchak ble 
avvent. 9 Men Sara så at sønnen som egypterkvinnen Hagar hadde født Avraham, spottet.  
10 Derfor sa hun til Avraham: «Kast ut denne slavekvinnen og hennes sønn! For 
slavekvinnens sønn skal ikke arve sammen med min sønn, Yitzchak.» 

11 Avraham ble svært ulykkelig over dette for sin sønns skyld. 12 Men Gud sa til Avraham: 
«Vær ikke ulykkelig for guttens skyld eller for din slavekvinnes skyld. I alt Sara har sagt deg, 
skal du lyde hennes røst. For i Yitzchak skal din slekt bli kalt. 13 Men også av slavekvinnens 
sønn vil Jeg gjøre et folk, for han er din sønn.» 

14 Neste morgen sto Avraham tidlig opp. Han tok brød og en skinnsekk med vann, ga det til 
Hagar og la det på skulderen hennes. Slik sendte han henne bort sammen med gutten. Da 
dro hun bort og vandret omkring i ødemarken ved Be’er-Sjeva. 15 Vannet i skinnsekken ble 
brukt opp, og hun la gutten under en av buskene. 16 Så gikk hun og satte seg rett overfor 
ham, på et bueskudds avstand. For hun sa: «Jeg holder ikke ut å se gutten dø.» Hun satt rett 
overfor ham og gråt høylydt. 17 Gud hørte guttens stemme. Da ropte Guds engel til Hagar 
fra Himmelen og sa til henne: «Hva er det som plager deg, Hagar? Frykt ikke, for Gud har 
hørt guttens røst, der han er. 18 Stå opp, reis gutten opp og hold ham med hånden din, for 
Jeg skal gjøre ham til et stort folk.» 19 Så åpnet Gud øynene hennes, og hun så en vannkilde. 
Hun gikk bort og fylte skinnsekken med vann og ga gutten å drikke. 

20 Gud var med gutten. Han vokste og bodde i ødemarken og ble bueskytter. 21 Han bodde i 
Paranørkenen, og hans mor tok en kone til ham fra Egypt. 

6
22 Det skjedde på den tiden at Avimelek og Pikol, øverstkommanderende for hæren hans, 

talte til Avraham og sa: «Gud er med deg i alt det du gjør. 23 Så sverg for meg nå ved Gud at 
du ikke vil opptre falskt overfor meg, mitt avkom eller min etterslekt. Men etter den 



vennlighet jeg har vist deg, skal du gjøre mot meg og mot landet der du har bodd.»              
24 Avraham sa: «Jeg skal sverge på det.» 

25 Men Avraham klaget til Avimelek på grunn av en brønn som Avimeleks tjenere hadde 
tilrøvet seg. 26 Avimelek sa: «Jeg vet ikke hvem som har gjort dette. Du har ikke fortalt meg 
det, og jeg har heller ikke hørt om det før i dag.» 27 Så tok Avraham småfe og storfe og ga 
det til Avimelek, og de to sluttet en pakt. 28 Avraham satte til side sju sauelam fra flokken.  
29 Da spurte Avimelek Avraham: «Hvorfor har du satt disse sju sauelammene til side her for 
seg selv?» 30 Han sa: «Du skal ta imot disse sju sauelammene fra min hånd til vitne om at jeg 
har gravd denne brønnen.» 31 Derfor kalte han dette stedet Be’er-Sjeva (de syv 
brønner/paktens brønn), fordi de to avla ed der. 32 På den måten sluttet de en pakt i Be’er-
Sjeva. Så brøt Avimelek opp sammen med Pikol, øverstkommanderende for hæren hans, og 
de vendte tilbake til Filisterlandet. 33 Avraham plantet et tamarisktre i Be’er-Sjeva, og der 
påkalte han YHVHs, Den Evige Guds navn. 34 Avraham ble boende i Filisterlandet i mange 
dager. 

Til toppen 

Kapittel 22 

7
1 Etter dette skjedde det at Gud satte Avraham på prøve, og Han sa til ham: «Avraham!» 

Han svarte: «Her er jeg.» 2 Da sa Han: «Ta nå din sønn, din enbårne sønn Yitzchak, som du 
elsker, og dra til Morialandet. Der skal du bære ham fram som brennoffer på et av fjellene 
Jeg skal si deg.» 

3 Om morgenen sto Avraham tidlig opp og salte eselet sitt. Han tok med seg to av sine unge 
menn og sin sønn Yitzchak. Så kløvde han veden til brennofferet, brøt opp og dro mot 
stedet Gud hadde sagt ham. 4 På den tredje dagen da Avraham løftet blikket, fikk han se 
stedet langt borte. 5 Avraham sa til sine unge tjenere: «Bli dere her med eselet! Gutten og 
jeg vil gå dit bort for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» 6 Så tok Avraham veden til 
brennofferet og la den på sin sønn Yitzchak. Han tok ilden og kniven i hånden, og så gikk de 
to sammen. 

7 Men Yitzchak talte til sin far Avraham og sa: «Min far!» Han svarte: «Her er jeg, min 
sønn.» Så sa han: «Se, ilden og veden, men hvor er lammet til brennofferet?» 8 Avraham sa: 
«Min sønn, Gud vil selv utse for seg lammet til brennofferet.» Så gikk de to sammen. 

9 Så kom de til stedet som Gud hadde sagt til ham. Der bygde Avraham et alter og la veden 
på plass. Så bandt han sin sønn Yitzchak og la ham på alteret, oppå veden. 10 Avraham rakte 
ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. 

11 Men YHVHs Engel ropte til ham fra Himmelen og sa: «Avraham! Avraham!» Og han 
svarte: «Her er jeg.» 12 Han sa: «Legg ikke hånd på gutten eller gjør ham noe. For nå vet Jeg 
at du frykter Gud, siden du ikke sparte din sønn, din enbårne, fra Meg.» 13 Da løftet 
Avraham blikket og så, og se, bak ham var det en vær som satt fast i krattet med hornene. 
Så gikk Avraham bort og tok væren, og han ofret den som brennoffer i stedet for sin sønn. 



14 Avraham kalte dette stedet YHVH Yireh (YHVH forsørger). Som det blir sagt til denne dag: 
«På fjellet ‘YHVH blir sett’.» 

15 Da ropte YHVHs Engel til Avraham fra Himmelen for andre gang, 16 og sa: «Ved Meg selv 
har Jeg sverget, sier YHVH, fordi du har gjort dette og ikke sparte din egen sønn, din 
enbårne, 17 skal Jeg rikelig velsigne deg og gjøre din slekt tallrik som stjernene på himmelen 
og sanden på havets strand. Og din slekt skal innta portene til sine fiender. 18 I din slekt skal 
alle folkeslag på jorden velsignes, fordi du var lydig mot Min røst.» 

19 Så vendte Avraham tilbake til de unge mennene sine, og de brøt opp og dro sammen til 
Be’er-Sjeva. Avraham bodde i Be’er-Sjeva. 

Maftir
20 Etter dette skjedde det at det ble fortalt til Avraham: «Se, Milka har også født din 

bror Nakor barn: 21 hans førstefødte Us, hans bror Bus og Kemuel, Arams far, 22 Kesed, 
Haso, Pildasj, Jidlaf og Betuel.» 23 Betuel ble far til Rivka. Disse åtte fødte Milka til Nakor, 
Avrahams bror. 24 Hans medhustru, som het Re’uma, fødte også Tebah, Gaham, Tahasj og 
Ma’aka. 

Til toppen 

 

 


