
Översättning av 1 Mos 18  
Av Tore Jungerstam 

Och HERREN uppenbarade sig för honom vid Mamres terebinter (terebintlund) medan han 

satt vid tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. 

Och han lyfte sina ögon. Och han blickade ut. Och se! Tre män står (där) framför honom. 

Och när han såg dem sprang han från tältöppningen för att hälsa på dem. Och han bugade 

sig mot marken.  

Och han sade: Herre (Adonai), om det är så att jag har funnit nåd i dina ögon, så gå då inte 

från din tjänare. Låt mig nu genast hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter. Sedan kan 

ni vila er under trädet. Och låt mig hämta en bit bröd så att ni kan styrka er [kan styrka era 

hjärtan] efter att ni har kommit hit, när ni nu har kommit förbi er tjänare. Och de sade: Ja, 

gör som du har sagt. 

Och Abraham skyndade sig in i tältet, till Sarah. Och han sade: Skynda dig! [Ta] tre sea-mått 

fint mjöl, knåda och gör runda bröd. Och till boskapen sprang Abraham. Där tog han en kalv, 

späd och fin. Och han gav den till en tjänare som skyndade sig att tillreda den. Och han tog 

tjockmjölk (yoghurt liknande) och mjölk och kalven som han tillrett. Och han dukade upp 

framför dem, men själv förblev han stående inför dem under trädet. Och de åt. 

Och de sade till honom: Var är Sarah, din hustru? Och han sade: Här, i tältet. Och han sade: 

Jag kommer att komma tillbaka till dig vid den här tiden nästa år. Och lyssna! En son har 

Sarah, din hustru! Men Sarah hade stått och lyssnat vid tältöppningen, som var bakom 

honom. Abraham och Sarah hade nått hög ålder och det hade upphört att vara på kvinnors 

vis för Sarah [hon var inte längre i fruktsam ålder]. Och Sarah skrattade till inom sig och 

sade: Efter att ha blivit förvissnad, skulle jag få njutning? Också min herre är gammal. 

Och HERREN sade till Abraham: Varför är det så att Sarah skrattade och sade: Skulle det 

verkligen vara så att jag ska föda? Jag har ju blivit gammal. Är någonting för svårt för 

HERREN? På den bestämda tiden ska jag komma tillbaka till dig, om ett år, och då ska Sarah 

ha en son. Då nekade Sarah och sade: Jag skrattade inte – för hon blev rädd. Men han sade: 

Nej, du skrattade verkligen. 

 

Och männen reste sig därifrån. Och de blickade ner mot Sodom – Abraham var med dem för 

att ta farväl [ordagrant: sända iväg dem]. Och HERREN sade [för sig själv]: "Ska jag dölja 

för Abraham vad jag tänker göra? Abraham kommer ju att bli ett stort och talrikt folk och 

genom honom ska alla jordens folk bli välsignade. Ja, jag har utvalt honom för att han ska 

befalla sina efterkommande barn tillsammans med [hela] sitt hus så att de håller sig till 

HERRENS väg och gör det som är rättfärdigt och rätt, för att HERREN ska låta komma över 

Abraham det som han har talat till honom. 



[HERREN beslutar sig att avslöja för Abraham vad som håller på att hända, därav det som 

följer] 

Och HERREN sade: Ropet från Sodom och Gomorra är så starkt, ja deras synd är så 

fruktansvärt svår. Jag ska nu gå ner och jag kommer att se huruvida de har gjort i enlighet 

med det rop som har kommit till (inför) mig. Förstörelse eller inte, jag kommer att ta reda på. 

Och männen vände om och begav sig därifrån. Och de gick mot Sodom, men Abraham förblev 

kvar inför HERREN.  

Och Abraham steg fram. Och han sade: Skulle du förgöra den rättfärdige tillsammans med 

överträdaren? Kanske finns det femtio rättfärdiga i staden? Skulle du [då] förgöra [den] och 

inte skona platsen för de femtio rättfärdigas skull som bor därinne?  

Vare det fjärran från dig att göra så att du dödar den rättfärdige tillsammans med 

överträdaren, ja så att det går för den rättfärdige på samma sätt som för överträdaren. Vare 

det fjärran från dig domare över hela jorden att inte fatta rätta domar! 

Och HERREN sade: Om jag i Sodom finner femtio rättfärdiga inne i staden, då ska jag skona 

hela platsen för deras skull.  

Och Abraham svarade och sade: Lyssna ännu, jag ber dig! Jag har dristat mig att tala till 

min Herre [Adonai] även om jag är stoft och aska. Kanske kommer det att saknas fem till de 

femtio rättfärdiga? Ska du utplåna hela staden på grund av dessa fem? Och han sade: Jag 

kommer inte att utplåna den om jag finner fyrtiofem där. 

Och han fortsatte ännu att tala till honom. Och han sade: Kanske de kommer att finna fyrtio 

där? Och han sade: jag ska inte göra det för de fyrtios skull. 

Och han sade till Herren [Adonai]: Jag ber dig: bli inte vred! Men jag kommer att tala! 

Kanske kommer de att finna trettio där? Och han svarade: Jag ska inte göra det om jag finner 

trettio där. 

Och han sade: Lyssna, jag ber dig! Jag dristar mig ännu att tala till min Herre [Adonai]: 

Kanske de finner tjugo där? Och han sade: jag ska inte utplåna för de tjugos skull.  

Och han sade till Herren [Adonai]: Jag ber dig: bli inte vred! Men jag kommer att tala ännu 

en sista gång. Kanske de kommer att finna tio där. Och han sade: Jag ska inte utplåna för de 

tios skull. 

Och HERREN lämnade Abraham när han hade slutat att tala med honom och Abraham 

återvände till sin plats [där han bodde]. 

 

 

 


