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Kapittel 25 

1
19 Dette er slektsboken til Yitzchak, Avrahams sønn. Avraham ble far til Yitzchak. 20 Yitzchak 

var førti år gammel da han tok Rivka til kone. Rivka var datter av arameeren Betuel fra 
Mesopotamia og søster til arameeren Lavan. 21 Yitzchak bønnfalt YHVH på vegne av sin 
kone, for hun var ufruktbar. YHVH svarte hans bønn, og hans kone Rivka ble med barn.       
22 Men sønnene støtte imot hverandre i hennes morsliv, og hun sa: «Hvis det er slik, hvorfor 
er dette skjedd meg?» Så gikk hun for å få svar fra YHVH. 23 YHVH sa til henne: «To folkeslag 
er i ditt morsliv, av ditt indre skal to folk skilles fra hverandre. Det ene folket skal være 
sterkere enn det andre, og den eldste skal tjene den yngste.» 

24 Da alle dagene var gått, og hun skulle føde, se, da var det tvillinger i hennes morsliv.        
25 Den første som kom ut, var rød. Over hele seg var han som et hårete klesplagg. Derfor 
kalte de ham med navnet Esau. 26 Etterpå kom hans bror fram, og med hånden grep han tak 
i hælen til Esau. Derfor kalte de ham med navnet Yaakov. Yitzchak var seksti år gammel da 
Rivka fødte dem. 

27 Guttene vokste opp. Esau ble en dyktig jeger, en villmarkens mann. Men Yaakov var en 
rolig mann som holdt seg ved teltene. 28 Yitzchak elsket Esau fordi han fikk spise av byttet 
hans, men Rivka elsket Yaakov. 

29 Yaakov kokte en stuing, og Esau kom hjem fra marken, og han var utmattet. 30 Esau sa til 
Yaakov: «Jeg ber deg, la meg sette til livs noe av den røde stuingen, for jeg er utmattet.» 
Derfor ble han kalt Edom (Rød). 31 Men Yaakov sa: «Selg meg på denne dag din 
førstefødselsrett!» 32 Esau svarte: «Se, jeg holder på å dø. Hva betyr da denne 
førstefødselsretten for meg?» 33 Da sa Yaakov: «Sverg da for meg på denne dag!» Dermed 
avla han ed for ham og solgte førstefødselsretten sin til Yaakov. 34 Yaakov ga Esau brød og 
linsestuing. Han spiste og drakk og sto opp og gikk derfra. Slik foraktet Esau 
førstefødselsretten sin. 

Til toppen 

Kapittel 26 

1 Det var en ny hungersnød i landet, etter den som hadde vært tidligere på Avrahams tid. 
Yitzchak dro til filisterkongen Avimelek i Gerar. 2 Da viste YHVH seg for ham og sa: «Dra ikke 
ned til Mitzrayim (Egypt)! Bo i det landet som Jeg skal si deg. 3 Bo i dette landet, og Jeg skal 



være med deg og velsigne deg. Til deg og dine etterkommere gir Jeg alle disse 
landområdene, og Jeg skal gjøre etter den eden Jeg sverget for din far Avraham. 4 Jeg skal 
gjøre dine etterkommere tallrike som stjernene på himmelen. Jeg skal gi alle disse 
landområdene til dine etterkommere. Og i din slekt skal alle folkeslag på jorden bli 
velsignet, 5 fordi Avraham lød Min røst og holdt Min befaling, Mine bud, Mine forskrifter og 
Mine lover.» 

2
6 Så bodde Yitzchak i Gerar. 7 Mennene på stedet spurte etter hans kone. Men han sa: 

«Hun er min søster.» For han var redd for å si: «Hun er min kone», siden han tenkte: «Ellers 
vil mennene her på stedet drepe meg for Rivkas skyld, for hun er så vakker å se på.» 8 Etter 
at han hadde vært der i lang tid, skjedde det: Filisterkongen Avimelek så ut gjennom 
vinduet og se, der var Yitzchak, og han ga kjærtegn til sin kone Rivka. 9 Da kalte Avimelek 
Yitzchak til seg og sa: «Det er tydelig at hun er din kone. Hvordan kunne du da si: Hun er 
min søster?» Yitzchak sa til ham: «Fordi jeg sa: Så jeg ikke skal dø for hennes skyld.» 10 
Avimelek sa: «Hva er det du har gjort mot oss? Det var nære på at en av folket hadde ligget 
med din kone, og da ville du ha ført skyld over oss.» 11 Dermed ga Avimelek hele folket 
denne befalingen: «Den som rører denne mannen eller hans kone, skal sannelig dø.» 12 
Yitzchak sådde i landet, og samme år høstet han hundre foll. YHVH velsignet ham,  

3
13 så mannen begynte å bli velstående, og han ble stadig mer velstående inntil han ble 

meget velstående. 14 For han hadde en stor buskap av storfe og småfe og et stort antall 
tjenere. Derfor ble pelishtim (filisterne) misunnelige på ham. 15 Pelishtim (Filisterne) hadde 
kastet igjen alle de brønnene som hans fars tjenere hadde gravd opp i hans far Avrahams 
dager, og de hadde fylt dem med jord. 16 Avimelek sa til Yitzchak: «Dra bort fra oss, for du 
er mye mektigere enn oss.» 17 Da dro Yitzchak bort derfra. Han slo leir i Gerardalen og 
bodde der. 

18 Yitzchak gravde opp igjen de brønnene de hadde gravd i hans far Avrahams dager, for 
filisterne hadde kastet dem igjen etter Avrahams død. Han kalte dem med de samme navn 
som hans far hadde gjort. 19 Yitzchaks tjenere gravde også i dalen, og de fant en kilde med 
rennende vann der. 20 Men gjeterne fra Gerar trettet med Yitzchaks gjetere og sa: «Det er 
vårt vann.» Derfor kalte han kilden med navnet Esek (strid), fordi de lå i strid med ham.       
21 Så gravde de en annen brønn, og de trettet om den også. Derfor kalte han den med 
navnet Sitna (fiendskap). 22 Så flyttet han derfra og gravde en annen brønn, og den trettet 
de ikke om. Derfor kalte han den med navnet Rehovot (åpne plasser), for han sa: «Nå har 
YHVH gjort rom for oss, og vi skal være fruktbare i landet.»  

4
23 Deretter dro han opp derfra til Be’er-Sjeva. 24 YHVH viste seg for ham samme natt og sa: 

«Jeg er din far Avrahams Gud. Frykt ikke, for Jeg er med deg. Jeg skal velsigne deg og gjøre 
din slekt tallrik for Min tjener Avrahams skyld.» 25 Så bygde han et alter der og påkalte 
YHVHs navn. Han slo opp teltet sitt, og Yitzchaks tjenere gravde en brønn der. 

26 Så kom Avimelek til ham fra Gerar, sammen med Akussat, en av vennene sine, og Pikol, 
øverstkommanderende for hæren. 27 Yitzchak sa til dem: «Hvorfor har dere kommet til 
meg, siden dere hater meg og har sendt meg bort fra dere?» 28 Men de sa: «Vi har sannelig 



sett at YHVH er med deg. Derfor sa vi: La oss avlegge en ed oss imellom, mellom deg og oss. 
La oss slutte en pakt med deg, 29 for at du ikke skal gjøre oss noe ondt. For vi har ikke rørt 
deg, vi har ikke gjort annet enn godt mot deg, og vi har sendt deg av sted i fred. Du er nå 
YHVHs velsignede.» 

5
30 Deretter lagde han i stand en fest for dem, og de spiste og drakk. 31 Neste morgen sto de 

tidlig opp og avla ed for hverandre. Så sendte Yitzchak dem av sted, og de dro fra ham i 
fred. 32 Samme dag skjedde det at Yitzchaks tjenere kom og fortalte ham om brønnen de 
hadde gravd. De sa til ham: «Vi har funnet vann.» 33 Derfor kalte de den Sjiva 
(syvende/pakt). Det er grunnen til at navnet på byen er Be’er-Sjeva (syv brønner/paktens 
brønner) helt til denne dag. 34 Da Esau var førti år gammel, tok han seg koner, Yehudit 
(Judit), datter av hetitten Be’eri, og Basmat, datter av hetitten Elon. 35 De ble en hjertesorg 
for Yitzchak og Rivka. 

Til toppen 

Kapittel 27 

1 Da Yitzchak var blitt gammel, og øynene hans var så sløve at han ikke kunne se, skjedde 
det: Han kalte til seg sin eldste sønn Esau og sa til ham: «Min sønn.» Og han svarte: «Her er 
jeg.» 2 Så sa han: «Se, jeg er gammel. Jeg kjenner ikke min dødsdag. 3 Ta nå våpnene dine, 
pilkoggeret ditt og buen din, og gå ut på marken og skyt noe vilt til meg! 4 Lag så et 
velsmakende måltid for meg, slik jeg liker det. Kom hit til meg med det, så jeg kan spise, og 
for at min sjel kan få velsigne deg før jeg dør.» 

5 Rivka lyttet da Yitzchak snakket med sin sønn Esau. Esau gikk så ut på marken for å skyte 
noe vilt og komme med det. 6 Da talte Rivka til sin sønn Yaakov og sa: «Se, jeg hørte din far 
snakke med din bror Esau og si: 7 Kom med noe vilt til meg og lag et velsmakende måltid for 
meg, så jeg kan spise det og velsigne deg for YHVHs ansikt før jeg dør. 8 Derfor, min sønn, 
lyd nå min røst i det jeg befaler deg. 9 Gå nå til småfeet og ta to fine kje til meg derfra, så 
skal jeg lage et velsmakende måltid for din far av dem, slik han liker det. 10 Så skal du ta det 
med til din far, så han kan spise det, og for at han skal velsigne deg før sin død.» 

11 Yaakov sa til sin mor Rivka: «Se, min bror Esau er en hårete mann, og jeg en mann med 
glatt hud. 12 Kanskje min far vil kjenne på meg, og da vil jeg vise meg som en bedrager. Da 
kommer jeg til å føre en forbannelse over meg selv, og ikke en velsignelse.» 13 Men hans 
mor sa til ham: «La din forbannelse komme over meg, min sønn! Bare lyd meg i det jeg sier 
og gå og hent kjeene til meg!» 14 Da gikk han og hentet dem og tok dem med til sin mor. 
Hans mor lagde et velsmakende måltid, slik hans far likte det. 15 Så tok Rivka de fineste 
klærne til sin sønn Esau, som hun hadde hos seg i huset, og kledde dem på sin yngste sønn 
Yaakov. 16 Skinnene fra kjeene la hun om hendene hans og rundt den glatte delen av halsen. 
17 Deretter la hun den velsmakende maten og brødet som hun hadde lagd i stand, i 
hendene på sin sønn Yaakov.  

18 Så gikk han til sin far og sa: «Min far.» Og han sa: «Her er jeg. Hvem er du, min sønn?»     
19 Yaakov sa til sin far: «Jeg er Esau, din førstefødte. Jeg har gjort som du sa til meg. Jeg ber 



deg, sett deg opp og spis av viltet, så din sjel kan velsigne meg.» 20 Men Yitzchak sa til sin 
sønn: «Hvordan kan det ha seg at du har funnet noe så raskt, min sønn?» Han sa: «Fordi 
YHVH din Elohey (Gud) sendte det til meg.» 21 Da sa Yitzchak til Yaakov: «Jeg ber deg, kom 
nærmere, så jeg kan få kjenne på deg, min sønn, om du virkelig er min sønn Esau eller 
ikke.» 22 Så gikk Yaakov bort til sin far Yitzchak, og han kjente på ham og sa: «Røsten er 
Yaakovs, men hendene er Esaus.» 23 Han kjente ham ikke igjen, fordi hendene hans var 
hårete som hans bror Esaus hender. Så velsignet han ham. 24 Og han sa: «Er du virkelig min 
sønn Esau?» Han sa: «Ja, det er jeg.» 25 Han sa: «Kom hit til meg med det, så skal jeg spise 
av viltet til min sønn, så min sjel kan velsigne deg.» Så gikk han bort til ham med det, og han 
spiste. Han ga ham også vin, og han drakk. 26 Da sa hans far Yitzchak til ham: «Kom nå hit og 
kyss meg, min sønn!» 27 Han kom bort og kysset ham. Da kjente han lukten av klærne hans, 
og velsignet ham og sa: «Sannelig, duften av min sønn er som duften av en mark YHVH har 
velsignet. 628 Må Gud derfor gi deg av duggen fra himmelen, av den frodige jord, og overflod 
av korn og most! 29 Folkeslag skal tjene deg, og folkestammer falle på kne for deg. Vær 
herre over dine brødre, og la din mors sønner falle på kne for deg! Forbannet være de som 
forbanner deg, og velsignet være de som velsigner deg!» 

30 Så snart Yitzchak var ferdig med å velsigne Yaakov, og Yaakov så vidt hadde kommet seg 
ut fra sin far Yitzchak, skjedde det: Hans bror Esau kom tilbake fra jakten. 

31 Han hadde også lagd et velsmakende måltid og tatt det med til sin far, og han sa til sin 
far: «Vil ikke min far sette seg opp og spise av viltet til sin sønn, så din sjel kan velsigne 
meg.» 32 Hans far Yitzchak sa til ham: «Hvem er du?» Og han sa: «Jeg er din sønn, din 
førstefødte, Esau.» 33 Da begynte Yitzchak å skjelve kraftig, og han sa: «Hvem er da han som 
skjøt vilt og kom med det til meg? Jeg spiste opp alt sammen før du kom, og jeg har 
velsignet ham, og sannelig, han skal være velsignet.» 34 Da Esau hørte sin fars ord, satte han 
i et gjennomtrengende høyt og hjerteskjærende skrik, og han sa til sin far: «Velsign meg, 
meg også, å, min far!» 35 Men han sa: «Din bror kom med svik og tok fra deg velsignelsen 
din.» 

36 Esau sa: «Er det ikke med rette han kalles med navnet Yaakov? For disse to gangene har 
han overlistet meg. Han tok fra meg førstefødselsretten min, og se nå, han har tatt fra meg 
velsignelsen min.» Og han sa: «Har du ikke holdt av en velsignelse til meg?» 37 Da svarte 
Yitzchak og sa til Esau: «Sannelig, jeg har satt ham til herre over deg, og alle hans brødre har 
jeg gitt ham som tjenere. Med korn og most har jeg gitt ham livsopphold. Hva skal jeg da 
gjøre for deg, min sønn?» 38 Esau sa til sin far: «Har du bare én velsignelse, min far? Velsign 
meg, meg også, å, min far!» Og Esau gråt med høy røst. 39 Da svarte hans far Yitzchak og sa 
til ham: «Se, borte fra den frodige jord og duggen fra himmelen der oppe skal din bolig 
være. 40 Ved ditt sverd skal du leve, og din bror skal du tjene. Men det skal skje når du fører 
strid, da skal du kaste hans åk av din nakke.» 

41 Esau hatet Yaakov for den velsignelsen hans far hadde gitt ham, og Esau sa i sitt hjerte: 
«Sørgedagene over min far nærmer seg. Da vil jeg slå min bror Yaakov i hjel.» 42 Men Rivka 
ble fortalt hva Esau, hennes eldste sønn, hadde sagt. Da sendte hun bud og kalte til seg 
Yaakov, sin yngste sønn, og sa til ham: «Se, din bror Esau trøster seg i forhold til deg med 



tanken på å drepe deg. 43 Derfor, min sønn, lyd nå min røst: Bryt opp og flykt til min bror 
Lavan i Karan! 44 Bli hos ham i noen dager, inntil din brors harme har lagt seg, 45 inntil din 
brors vrede vender seg bort fra deg, og han glemmer hva du har gjort mot ham. Da skal jeg 
sende bud og hente deg tilbake derfra. Hvorfor skulle jeg miste dere begge på én og samme 
dag?» 

46 Rivka sa til Yitzchak: «Jeg er lei av livet på grunn av Hets døtre. Hvis Yaakov tar seg en 
kone blant Hets døtre, en som er lik disse døtrene i landet, hva er da livet verd for meg?» 

Til toppen 

Kapittel 28 

1 Så kalte Yitzchak på Yaakov og velsignet ham. Han bød ham og sa til ham: «Du skal ikke ta 
deg en kone blant Kenaan (Kanaans) døtre. 2 Bryt opp, dra til Paddenah-Aram 
(Mesopotamia), til din morfar Betuels hus, og ta deg en kone derfra, blant døtrene til din 
morbror Lavan.      3 Må El Shadday (Gud Den Allmektige) velsigne deg! Må Han gjøre deg 
fruktbar og tallrik, så du blir en samling av folkeslag. 4 Må Han gi deg Avrahams velsignelse, 
til deg og dine etterkommere sammen med deg, så du kan arve landet der du bor som 
fremmed, som Elohim (Gud) ga til Avraham.» 

7
5 Så sendte Yitzchak Yaakov av sted, og han dro til Paddenah-Aram (Mesopotamia), til 

Lavan, sønn av haArami (arameeren) Betuel og bror til Rivka, Yaakovs og Esaus mor. 6 Esau 
så at Yitzchak hadde velsignet Yaakov og sendt ham til Paddenah-Aram Mesopotamia for å 
hente seg en kone derfra. Da han velsignet ham, bød han ham og sa: «Du skal ikke ta deg en 
kone blant Kanaans døtre.» Maftir

7 Yaakov hadde lydt sin far og sin mor, og hadde reist til 
Paddenah-Aram (Mesopotamia). 8 Også Esau så at hans far Yitzchak mislikte Kanaans døtre. 
9 Derfor dro Esau til Ismael og tok Mahalat, som var datter av Avrahams sønn Ismael, og 
søster av Nevajot, til sin kone, i tillegg til de konene han hadde fra før. 

Til toppen 

 

 


