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chefen förochStatsrådetTill
civildepartementet

medbibelkommission U 1972:07tillsattesdecember 1972I en
fick kom-juliI 1975uppgift Nyanyöversätta testamentet.att

Gamlanyöversättninguppdrag ävenimissionen göra avatt en
överlämnades fråganSamtidigt nyöversätt-om entestamentet.

apokryfer till bibelkommissionensGamlaning testamentetsav
utredning.förstyrelse närmare

ochutreda frågansärskild arbetsgrupplät över-Styrelsen en
betänkandet AttDs U 1977:3februari över-lämnade i 1977
departementschefen, statsrådet Wik-tillapokryfernasätta

ström.
apokryfer skulleGamlaföreslogStyrelsen testamentetsatt

uppdragskulle ibibelkommissionennyöversättas, attatt
avslu-arbetet medsedan Nyautföra översättningen testamentet

grekiska grundtex-från denskulleöversättningen utgåatttats,
för bibel-allmännaskulle följa de principernadenattsamtten

Gamla Nyaöversättningarkommissionens testamen-resp.av
tet.

tilläggs-fick bibelkommissionen iseptemberDen 197722
Gamlauppdragetdirektiv nyöversätta testamentetsatt apo-

betänkandet.föreslagitsriktlinjer ienligt dekryfer som
apokryferna inledde arbeteför sitt iöversättningsenhetEn

teol drhuvudöversättarenhar beståttEnhetenaugusti 1981. av
för-Jerker Blomqvist,klassisk filologiprofessornBlock, iPer

sekre-och bibelkommissionensSundströmfattaren Gun-Britt
Åsberg. Under tjänstledigheterChristerfilteol dr,terare, mag

och Blomqvistjanuari-augustiför Sundström 1982 mars-
Andersson teol drhar författaren Evajuli Lars1983 resp.

ställe. Strömbergförordnade derasiStrömberg varitKrantz
sakkunskap underbistått med hebreiskdessutomharKrantz

översättningsarbetet i övrigt.
huvudöversättarens översättnings-har tillgåttArbetet så att

medlem-till enhetenshar övrigaförslag och kommentar utsänts
och bearbetning. Vidbedömningför ett gemensamt sam-mar

till-fastställts. förslag harförslagmanträde har enhetens Detta
granskats bibel-fall ocksåoch harställts styrelsen i några av
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kommissionens referensgrupper. Enheten har därefter reviderat
förslaget med hänsyn till bl.a. de synpunkter styrelsen ochsom
referenterna överlämnat. förslagetDet har sedan godkäntsnya

styrelsen.av
Gamla apokryfer klartinte någonär avgränsadtestamentets

skriftgrupp. Bibelkommissionens uppgift har varit översättaatt
de apokryfa böcker hävd svenskaingått i utgåvorsom av av
bibeln, dvs. frågai urvalet från den lutherskautgåatt om
traditionen. avvikelser frånVissa denna tradition har dock

Vidgjorts. översättningen Tobit har den längre grekiskaav
följts, medan reformationsöversättningen följde1541texten en

latinsk och den frånöversättningen den korta1921text senaste
grekiska Oversättningen helaEster återger dentexten.re av nu

grekiska barainte de traditionella tilläggen. jesus Syrakstexten,
bok har försetts med bihangtvå innehåller översättningarsom

grekiska hebreiskaintressanta läsarter. brev,Jeremiasav resp.
traditionellt det kapitletsista i Baruk, har avskiltsnu som

bok.separat
Beteckningen apokryfer har föremålvarit för diskussion

styrelsen.inom idealiskDet ingen beteckning.är Den svår-år
förståelig och har fått nedsättandeviss klang deti allmännaen
språkbruket. sammanblandasDen lätt med beteckningar
andra icke-kanoniska skriftgrupper. harDen inte accepterats av
alla kyrkor.

Bibelkommissionens styrelse har därför beslutat kallaatt
skriftgruppen för Tillägg till Gamla apokryfaDetestamentet.
eller deuteroeanoniska serzftema. Huvudrubriken skrift-anger

allmänna karaktär. Underrubriken redovisar degruppens ve-
dertagna beteckningarna i protestantisk katolsk ochresp. orto-
dox tradition.

frikyrkliga samfundvissa har tidigareInom funnits avvi-en
sande inställning till de apokryfa skrifterna. betänkandetI Att

apokryferna presenterades enkät tillöversätta svenskaen sam-
fundsledningar. döma denAtt tycks det finnasinteav numera

egentligt motstånd apokryfcrna,något falli varje inte såmot
länge deras ställning tillägg till Gamla klartsom testamentet
markeras. .positivt förEtt intresse apokryferna redovisas av
Svenska kyrkan också flera frikyrkliga samfund. ka-Imen av
tolsk och ortodox tradition de deuterokanoniska skrifternaär
jämställda med andra bibelböcker, i judisk betraktas de som
icke-bibliska skrifter, dock värderingnågon negativ i öv-utan
rigt.
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samfund ochfinnsstyrelsebibelkommissionens mångaI tra-
skiftande bedömningenrepresenterade. denTrotsditioner av

bakomhar uppslutningentill GamlaTillägg över-testamentet
utgångspunktfullständig.hela tiden varit Oavsettsättningen

värdefullt, andlig,detledamöterstyrelsenshar sett ur ursom
synvinkel, dessakulturhistorisk och litterärochidé- attur

nutida svenska.tillgängliga översättningskrifter finns i en
skriftgrup-frågaredovisa ibehov särmeningarNågot att omav

förele-har inteeller enskildheter i översättningenställningpens
gat.

Tillägghärmedöverlämnar sin utgåvaBibelkommissionen
apoeryfa eller deuteroeanoniskaGamlatill Detestamentet.

skrifterna.
tilldelats kommissionenuppgiftermedArbetet övriga som

fortsätter.

denUppsala juni 19862

Bertil Hansson

ErlanderLillemorEliasson HjerténLarsStina

HenrikCarlLindström HMorton NarroweHarry
Martling

UlfAnders Piltz TelemanOlssonBirger

ÅsbergChrister
Herbert Nilsson
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INLEDNING

från deskrifter sistaGamlatillTillägg ärtestamentet en grupp
hebreiska bibelndenfKr. iårhundradena inte ingår mensom

Septuagintagrekiska bibelöversättningenåterfinns denisom
radtill GTförbehåll, räknasellermedoch enutan avsom,

ochnyinfördTillägg härBeteckningenkyrkor.kristna är av-
harvilken uppfattninganvändassedd kunna oavsett man omatt

apokry-apokry skrifter ellerBeteckningenskrifternas värde.
apokryfOrdettraditionella protestantismen.den inomfer är

medundangömd harbokstavligenbetyder använtsmen
skrif-sammanhangdettainnebörd.starkt skiftande I attmenas

ochbibelböckervärde vanligatillmätsinte somsammaterna
helt.bibeln eller utesluts Densärställning inomdärför enges

den-likhet med de ortodoxaromersk-katolska kyrkan avvisar i
deuterokanoniska.stället skrifternaoch kallarbeteckning ina

dvs. tillhörkanoniska,de otvetydigtDärmed ärattmenas
skrifter,samlingen heligagiltigaden kyrkligtellerkanon av

stadium.erkännandetill ochkommit vunnithar ett sentmen
de utelämnatsjudiska, och itillSkrifterna Tillägg GTi är att

judiskadenberor troligen intehebreiska bibelnden att
baramisstrodde deras innehåll. ansågskriftlärdomen Man att

direkta uppenbarelsedå Gudsefter den tidskrivitshadede var
tillämpatshade emellertid igränsdragning inteavslutad. Denna

kristnadegrekiska översättning GTdenSeptuaginta, somav
sökte tillförst teologerna sig GT:sdärföranvände. Det närvar

ifrågasätta tilläggenskomhebreiska grundtext attsom man
reforma-skedde allvar underbibeln.kristnaden Såplats i

särskild avdelningställde då tilläggenLuther itionstiden. en av
förkla-apokryfer, hanunderbibelöversättningsin namnet som

likvärdiga med denräknasböcker interade Detså: är somsom
och goda läsa.ändåSkrift nyttiga Enheliga är att annanmen

uttalandennegativ i sinaCalvin,reformatorerna, var merav
fick byggas vadtrosståndpunktbetonade ingenoch att som

den romersk-ka-period slogskrifter. Underdessaistår samma
fullvärdigafast dedel definitivtkyrkan förtolska sin äratt

inverkar dagställningstaganden ibibelböcker. Dessa än sät-
och samfund.olika kyrkorskriftgruppen ibehandlatet att

historiskaenighet dessutbreddråder tidDock i vår storaomen
kulturella värde.och



Inledning

Skriftgruppen har helt klarainte de härEn med-gränser. av
skrifterna, bön, räknas ditManasses inte alla kyrkor.tagna avÅ andra sidan har olikai sammanhang låtit omfat-man gruppen

flera skrifter saknas här, bl.a. grekisk version Esrasta som en av
Nehemjasoch böcker och uppenbarelse.Esras Osäkerhetenen

gränsdragningen hängeri med det finnsattsamman en annan
judiska skrifter härrör från ungefär periodgrupp som samma

kyrkainte räknasnågon till bibeln. hörDitmen som av t.ex.
Henoksboken, tolv patriarkernasDe och Mosestestamenten
himmelsfärd. böcker kallasDessa i protestantisk tradition ofta
pseudepigrafer, vilket egentligen betyder de under falsktgåratt

romersk-katolskaDen kyrkan använder däremot dettainamn.
fall beteckningen apokryfer. Både denna sistnämnda skrift-

och de s.k. nytestamentliga apokryferna,grupp en grupp
kristna utombibliska skrifter med Tomas-t.ex.namn som
evangeliet och uppenbarelse,Petrus bör hållas frånisär Tillägg
till GT.

TilläggAvgränsningen till GT dennai översättningav mot-
traditionen svenska biblari med det undantaget helasvarar att

den grekiska versionen bok alltsåEsters återges, barainte deav
saknas denpartier i hebreiska. fråga gränsdragningenIsom om

mellan Baruks bok och brev,Jeremias ordningsföljden mellan
tilläggen till Daniel detaljervissa böckernasi harsamt namn
handskrifternas anordning förtur framför den svenskaetts
traditionen. Också ordnings öljden i härär iänstort en annan
äldre svenska biblar. harDen till böckernas karaktäranpassats
och samhörighet med olika delar kommerGT. sålundaFörstav
fem berättande skrifter, ordnade efter den tid till vilken hand-
lingen förlagd. Tre dem Tobit, Judit ochär enligt denEsterav
grekiska löst förankrade historientexten i och harär förstai
hand uppbyggligt syfte, medan de båda återstående de tvåett
Mackabeerböckerna historiska krönikorär i mening.strängare
Sedan följer s.k. vishetsskriftertvå Salomos vishet och Jesus
Syraks vishet, därefter skrifter består tilläggsmate-tre som av
rial till ochJeremias Daniels profetböcker Baruk, Jeremias
brev och Tillägg till Daniel och slutligen bön,Manasses vars
ställning speciell.ärantyttssom ovan

Tillä originalspråk i somliga fall grekiska, andraigens var
hebreis eller arameiska; kan alltidinte vilket detavgöraa man

denvarit. äldsta fullständigtDå bevarade versionen i samtliga
fall grekisk och det grekisk formiär skrifternaär frånsom
början de kristnasits i följerGT, denna översättninguppta en
grekisk Textens ursprungliga lydelse emellertid iärtext.grun

dessa skriftermånga ovanligt fastställa.svår Avvikelsernaav att
mellan olika handskrifter ofta grundtextenAttär ärstora.

från språk försvårar fallöversatt i bådemånga textvalett annat

4



Inledning

allt Syraks vishet, hebreiskaoch tolkning, framför ijesus vars
delvis har återfunnits. del upplysningaroriginaltext En om

lämnas inledningarna, och bihangenproblem i i idessa noterna
boken. Svårigheterna belyses ocksåsistnämnda itill den någon

anmärkningarna, vilkas huvudsyftede textkritiskamån är attav
fördet exakta underlagetredovisa översättningen. Det måste

understrykas informationen oklara ställen haremellertid att om
hårdaregallras långt i års utgåvamåst Nyaän 1981 testamen-av

bara litet urval alla de ställen därredovisarNoterna etttet. av
lydelse eller innebörd oviss.ärtextens





TOBIT

Inledning

familj,bok handlar judisk vid slutetTobits om en som av
förts krigsfångenskap till med-700-talet f.Kr. Assyrien.i Dess

frommeolyckor och svårigheter. Tobitlemmar Denprövas av
och kvinnlig släkting borblindblir Sara, som annanen ung

dödarförföljs svartsjuk demon gång gångort, somav en
nyblivna äkta Räddningen kommer från Gudhennes män. ge-

Rafael. okänd mänsklig gestalt,ängeln uppträder iHannom
Tobits Tobias och leder honom tillblir Vägvisare Sarasson

fördrivs, och blir lyckligt gifta, ochTobiashem. SaraDemonen
återvänder hem med hustru får den blinde TobitTobias sinnär

Innebörden det hela klar: fromtillbaka. männi-sin är ensyn av
hjälp från Gud, också då hon blir prövad.ska kan sigvänta

sinnrikt hopflätade handlingen förmedlar dock inteDen en-
huvudsyften. bön och lovsång understry-bokens Inslag avsam

skild-författarens religiösa budskap och konkretiserar hansker
fromhet. Aldre familjemed-huvudpersonernasring varmaav
förmaningar ochflera ställen råd och tilllemmar iyngre,ger

där Tobit avsked Tobias kap. sväller dessaavsnitt 4tarett av
hel liten katekes, har tydliga likheter medråd tillut somen

Handlingen viktiga unkterSyraks vishet. illustrerarJesus givmildfietlevnadsregler, fråga ochdessa i rättvisa,t.ex. om
familjelivet. Boken blir därmed blandformplikter inom en av

förekommer och dess tillägg: deslags skrifter GTitvå som
ochuppbyggliga berättelserna ordspråkssamlingarna. Sedan

anförts exempel pedagogiskgammalt har den också attsom
bibliskahar hemortsrätt sammanhang.diktning i

Författaren, okänd för har hämtat material till sinärsom oss,
från olika håll. Bakgrundssituationens konturer följerskildring

historiska böcker, handlingens huvuddrag erinrarGT:s men
berättartraditioner. bifigur vid Ahikar hörfolkliga En namnom

förgrenad assyriskkrets vishemma i vitt sägner om enen av
och hans ondskefulle släkting. vidare tänkbartminister Det är

haft anknytning till den judiska släkt, de s.k.författarenatt
och Mack ochtobiaderna, skymtar Macki 5:13 2 12:171som

förfäder.förmedla traditioner dess Enligtvelat om en annan



Tobit

uppfattning bör Tobit symbol för hela densnarare ses som
landsflyktiga delen det judiska folket med dess prövningarav
och förtröstan.

viktigtEtt motiv bokeni kravet familjesammanhåll-är
tillspetsatning, därhän helst bör gifta sig med näraatt man en

släkting. uppfattningDenna kan ha varit vanlig de kolonieri avjudar främmandei länder ansträngde sigsom att trognavara
sitt Boken falli varje värde-mot gemensamma ursprung. ger

fulla belysande exempel tänkesätt och livsvillkor i sådana
kretsar.

dåDet inte ellerär 600-talets judar700- förstai handman
skall tänka Bokenspå. språk och innehåll liksom de förebilder
den visar klargörspår den har skrivits långt efter dennaattav
epok. Att bestämma tillkomsttidennärmare svårt, ochär
mycket tyder berättelsen har framvuxit under lånatt en
period. Likheterna med SyraksJesus vishet och de förhållanden

förutsätts där kommer forskaremånga datera skriftensom att
till f.Kr. Andra den200 också visar macka-spårca attanser av
beertidens förföljelser jfr förbudet begrava avrättademot att
judar, ff; ff., med Mack1:17 2:3 slutliga2 9:15. Den redige-

kanringen falli haså inte tidigaregjorts före mittenän strax av
100-talet f.Kr.

Boken skrevs sannolikt arameiska, den äldstamen text-
form dag finnsi tillgänglig grekisk. Denna grekiskaärsom text
finns i längre och kortare version, och säkertinteen en vetman
vilken ursprungli liksomär flertaletHär i nutidasom
översättningar den längre.återges Översättningar från 1900-ta-
lets förra hälft följde allmänheti den kortare, medan äldre
biblar utgick från latinsk,ännu textform. Vid jämfö-en annan,
relser mellan olika biblar finner därför ovanligt olik-man stora
heter just Tobits bok.i



Tobit

till Tobiel, tillDetta Tobit,berättelsen Hana-1 är sonom son
Gabael, till Rafael, tillAduel, tillniel, till son sonsonson

zPåNaftalis den assyriskejahasiels släkt ochReguel, stam.av
krigsfånge frånfördes han bortSalmanassars tidkungen som

Galileen,söder Naftalis KedeshTishbe, ligger i övreomsom
andra sidanovanför ochHasor på vägen väster,mot norrom

Peor.om

Tobits fromvet
3jag, och rättfärdigaTobit, har följt gjortsanningens väg gär-

välgörenhetliv. har alltid minahelai mittningar Jag utövat mot
fått fångenskap tilloch landsmän hade i Nineve ibröder som

När levdesjälv. och i minliksom jagAssyrien jag var ung
fader Naftalisland, hade helahembygd Israels mini stam

stadkungahus och från Jerusalem, denavfallit från Davids som
offerplats för allaalla Israels tillvalts bland stam-stammarut

Salmanassarstid Salmanassar Assyrien f.Kr.1:2 V inleddede727-722av
operationer efter hansdöd medfördeåret det nordisraelitiskariketssom
slutliga fall jfr hans efterträdareKung2 18:9. En Sanherib17; av var

dock hansinte jfr705-681, författaren behandlar15;som var son v.
den historiska med frihet. istorramen
Tisbbe Platsen okänd, liksom de andraär Peer, ortsangivelsernamen

klart desstänktavisar läge, mil Med2 Gennesaretsjön. vägenca norr om
kanskedens.k.väster Havsvägen leddeJ 9:1,mot menas es som genom

dennatrakt från Damaskustill medelhavskusten.
Tobit Berättelsenbörjarjag, jag-form,1:3 i från och med talar3:17men

författaren Tobit tredjeiom person.
avfallit. offrade de nordisraelitiskaDå1:4 gjorde sig själv-stammarna. .ständiga f.Kr., sökte derasår kung Jerobeam922 markera sittnye

oberoende inrätta kultplatser bl.a. i vid riketsDan nordgräns.attgenom
Se Kung1 12.

Kung12:191 6-8KungMos 1:4 11:1 1 46:24
Kung1:2 2 17:3-6; 18:9-12



Tobit1

och där templet, Guds den boning, blivitHögstes byggtmarna
och helgat för 5Allabestå allai tider. bröder,mina hela minatt
fader Naftalis offrade tjurkalven i Dan kungstam, som
Jerobeam Israel hade låtit de offrade alla berggöra; iav

JagGalileen. den ende alltid till Jerusalem vidvar restesom
högtiderna enligt skriftens påbud föreviga hela Israel. Jag
begav mig till Jerusalem med det första den skörden,av nya
med tiondet boskapen och den första 7Alltullen från fåren.av
detta överlämnade jag till Arons offergåva,prästerna ättav som
och jag det första tiondet säd, vin och olja, granatäpplen,gav av
fikon och andra frukter leviterna tjänstgjorde iJerusa-som
lem. Det andra tiondet räknade jag i under deom pengar sex

ochåren, jag tillvarje Jerusalemår för förbruka det.reste att
J också till de föräldralösa, änkorna och proselyterna, deag gav

hade upptagits i Israels folk: komjag med tiondet detnärsom
tredje detåret, jag till dem, och måltid enligtgav en
bestämmelserna detta i lag ochMoses enligt de budom som
hade inpräntats i mig Debora, farfarmin Hananielsav mor.

farMin hade nämligen dött och lämnat föräldralös.mig
9När hadejag blivit jag hustru, minHanna,togvuxen, en ur

släkt. Med henne fick jag jagegen en son, som gav namnet
Tobias.

När fördesjag bort till krigsfånge,Assyrien kom jagsom
till Nineve. Alla brödermina och landsmän matsamma som

till Jerusalem Plikten fira de högtiderna1:6 i tempelstadenreste att stora
inskärps i Bestämmelserna5 Mos den16:5 gåvorna16. om av nya
skördenfinns bl.a. i Mos5 26.
detförsta tiondet andra förutsättsDet1:7 Här detaljer ärett systemvars. . .kända från rabbinsk judendom betydligti tid. kunnaFörsenare att
tillämpa alla olika bestämmelserGT:s i Mos3 Mos Mos27; 4 18;5 14;26
räknade med tionden. förstatvå Det tillföll leviterna. andraDetman
skulle föra till Jerusalemoch själv förbruka där, tredje årman vartmen

skulle de fattiga det, ellerv. 8 bestämt undertvå gångernärmare en
desexårsperiod, Mellanåren. varje sexårsperiodinföll sabbatsår,sex ett

då jorden vilade och fri från utskylder f..2 Mos 23:10var
farfar Hananiels läsartämin min far Tobiels1:8 Annan v. mor.mor

Kung1 12:28-30 Mos 14:28 26:121:8 5
2M0s 23:14-17;34:234Mos TobMos 4:12; 6:16,:9 36:6-9;1 4

f.; f.;Mos18:12 5 12:11 18:4 18; 7:11
Mos Mos1:7 3 27:30-33; 18:21;54

Mos 14:22-27
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Tobit 1:20

hedningar-förmen aktadesjälv migjag ätahedningarna, att
lättankarna,Då Gudhade min ijag samvetsgrantmat.nas
fickSalmanassar.behaga Jagoch mittmittden Högste sätt yttre

och levdehan jaglängebehövde,vad han såalltköpa reste
lämnadeMedienhonom.uppköp IMedien förtill göraatt

Gabri.bror tillhos Gabael,förvaripenningpåsarjag några en
Men Salma-talenter silver.sammanlagt tioinnehöll närDe

kung,efterträdde honomSanheriboch hansdog somsonnassar
kundelängreinteMedien, jag göraoroligheter i sådetblev att

di-tiwnågra resor
välgörenhetalltidutövadelevde jagMedan Salmanassar

Jag de hungriga minlätoch landsmän.bröderminamot
folkmittochkläder, jag såg någonnaknaoch de avommat

honom.begravde jagstadsmur,utanfördöd Ninevesligga
sedan hanSanherib dödalätdemNu ocksåbegravde jag som

då himlensJudeen denflyoch från gångenbrytamåst upp
uttalat.han hade Dåhädelsernafördömde honomkonung

gömderaseri; jagisraeliter i sittnämligendödade han många
Sanherib lätdem, ochbegravdeochkroppar närundan deras

Men Ninevesdemfann inte.efter dem,söka en avman
det iavslöjade jagochtill kungengickinvånare att somvar

hade blivitfick jagdöda. jagbegravde dehemlighet När veta att
dödaföreftersökte migochkungenförangiven attatt man

Allt ägdevaddärifrån. jagrädd och migblev jagmig, avgav
blevingentingkungenbeslagochberövades imig togs av -

Tobias.ochhustru minmin Hannakvar migåt sonutom

epokhedningarnas Fleraskrifter frånaktade förmig äta1:11 matatt samma
tryckjudarnas omgivningensvittnar strävanatt trots noggrannavaraom

renheten ff. Juditden rituella Dan Est Gr Cz28.med Se 1:8 12:2;;
uppfattades olycka ochhonom liggaobegravdbegravdejag Att1:17 ensom

fickdöde; han inte lämnas Mosför den så 5övervanära nattenens
han hjälper debarmhärtig de döda liksomTobit alltså21:23. är mot

levande.
j7y Sanheribsnederlagbryta och Uppgifterna isedanban måst1:18 upp om

och följande dödJerusalem därpå Kung Hämnv. 21 2 19.motsvarar
nordisraelitiska krigsfångarna där-de i Ninevedeaktionen nämnsmot

skrift.inte i någonemot annan

KrönKung 19:35 2Judit Gr 1:182 18:35;EstDan 12:2;1:11 1:8;
MackJes 37:36 132:21;C:28

Mack Syr8:19; 15:22;Dan 27:41;2:48Mos 41:3939:4;1:131
48:18-21T0b4:20;5:3;9:21:14

TobHes 4:161:17]es 58:7; 18:7;
Syr Matt 25:357:33;
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Tobit;211

Men innan dagar hade blev kungengått mördad40 tvåav av
sina flyddeDe till Araratbergen,söner. och hans Assarhad-son
don blev kung efter honom. Ahikar,Han brormin Ha-satte
naels sköta hela rikets finanser, och han fickattson, ansvaret
för hela Dåförvaltningen. talade Ahikar väl för mig, och jag
fick komma tillbaka till Nineve. Redan Sanherib regeradenär i

hadeAssyrien Ahikar varit munskänk, sigillbevarare,överste
kansler och skattmästare, och Assarhaddon honom ämbe-gav

tillbaka. brorson,Han min min släkting.näratena var

Tobits olyckor

Under Assarhaddons regering återvände alltsåjag hem och fick
tillbaka hustrumin och min Tobias. skulleHanna Närson
fira den fest kallaspingst, veckohögtiden, gjordes fest-som en
måltid ordning zBordeti och slogmig, jag förmig äta.attner

fram för mig, dejag sadesåg många jagnär rätterna,sattes men
till Tobias:min pojke, ochGå min du kan hittaut,son se om

fattig med det sinnelaget blandnågon bröderrätta våraman
fångar här i Nineve. Ta med honom hit, han fårär så ätasom att

tillsammans med mig. skall dig, tills du kommerJag vänta
tillbaka

3Tobias gick för leta fattig broder tillnågonrättatt oss
kom tillbaka och sade: pojke,Pad min svaradeJa,men -
och hanjag, fortsatte: Far, folk harvårt bliviten man av

mördad och ligger slängd han blevpå där alldelestorget, strypt
Jag fornyss. gick från måltiden ha smakatupp, utan att

den och hämtade den döde från den platsen. ladeöppna Jag
honom skjuli i solen skulleväntan på så jagett att attner,

Akicar. fick för1:21 hela förvaltningen Författaren flätar håransvaret..sin berättelsemed vida spridd legend, hankort återgerisamman en som
1410
solenskulle2:4 gå Helgdagenslutadevid solnedgången.Dessförinnanner

den frommemåste undvika arbete gravgråvning.ett som

Kung1:212 19:37; 2 Krön Luk32:21; 2:2 14:13
Jes37:38

2:1 Mos Mack2 23:16; 34:22; 2
12:31
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Tobit 2:13

5Så badade ochhem miggick jag igen,begrava honom.kunde
och profetentänkte de 0rdmed jagmin mat somsorg,

Betel:uttaladeAmos om
vändasfester skall iEm sorg

klagan.allaoch isångerera
7Och jag grät.

grävdeochgickhade jagsolen gåttNär ut en grav,ner,
och sade:Mina skrattade migdöde.lade dendär jag grannar

fly ochredan fåtthar gångrädd längrehan HaninteAr en
dödasoch skulleefterspanadhanägde,allt hanförlorat när var

begrava demedoch han i igensak, gångför är attnusamma
döda

och ladegick gården9På badade jag-mig igen, utnatten
hadehett, jagEftersom detintill gårdsmuren.mig varatt sova

1°Men det höll tillhuvudet. intejag vissteingenting över att
spillning fastnade iderasovanför mig; varmamurensparvar 1

gick tillhinnor.det bildades vita jagmig, såögonen att
medbehandlade sinade mighjälp,läkare för att men mer

tillshinnorna,deförsämrades min vitasalvor, desto syn avmer
var och alla minafyra tidblind. jagblev helt I årsjag utan syn,

försörjdeAhikar mig iför skull. tvåledsna minlandsmän var
till Elam.hansedan måsteår, resamen

börjatVid hustru tjänatiden hadeden min Hanna pengar
och honbrukaroch kvinnorbereda ull göra,väva,att som

Hon fick ullen skickad tillinkomster.försörjde mig sina
honsjunde dystros skarbetalning.och vävde Densig nermot

henne helabetaladeden till beställarna.och skickade Deväven
När honhem.killinghenne dessutomlönen att taenmen gav

död. Enligtefter beröringen medbadade reningsritmig En 92:5 en v.
liket vid begravningen.den sedanhanupprepade Tobit rörtnytt

bestämmelsernaFörhållandetmellandennaskildring och i Mos4 19:11
oklart.är

be-syftarförfattaren någonkanhinner inteDet avgörasvita2:10 om
ord facktermanvändsgrundtextenstidögonsjukdom.stämd vårI som

tillleukem. vidarehornhinnan, Se 11:11.grumlingför svår notaven
del.Persiskavikens innerstaOmrådetElam2:10 norr om

Månad.dystros Se2:12

MackAm2:6 8:10; 1:39Mos 12:5 19111-134
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Tobit2:14

korn hem till börjademig, den bråka. ropadeDå jag Hanna
och sade: kommer getkräketVar ifrån Den väl inte stulenär

tillbaka denGe till får inteägarna, stulet.någotäta ärsom
Hon svarade hon hade fått den till skänks lönen,utöveratt

jag trodde henne inte sade henne lämna tillbakamen utan att
den till och jag rodnadeägarna, skam vad hon hadeöverav
gjort. sade hon tillDå mig: Vad har fåttdu för all din välgö-
renhet Vad har du för din rättfärdighet vad detNu ser man

värtvar
Jag blev djupt bedrövad och brast suckari och gråt. Jagut

gick gården ochpå bad under suckar:ut
ZRättfärdig du,är Herre,
alla dina handlingar rättfärdiga,är

allti vad du du barmhärtig ochgör är sannfärdig,
din dom alltid rättvis.är

3Tänk mig, vänd din blickHerre, till mig,nu
straffa förmig inte mina synder och felsteg,
och hellerinte för fäders.mina

ochsyndadeDe dig lydde inte dina bud;mot
då duprisgav plundring, fångenskap och dödoss
och gjorde till åtlöje, till ochvisa ordspråkoss etten
bland alla de folk du fördrev till.som oss

5De straffmånga du låtit drabba mignu
domarrättvisaär mina och förfädersöver mina synder,

har hållitinte dina budty
och levatinte svekfritt inför dig.

Gör med mig du vill,nu som
befall min ande ifrån mig,att tas

fårjag lämnaså jordens och själv bli jord.att yta

vad detNu2:14 uppfattarvärt Hanna Tobits olyckorser man var ettsomtecken Guds vrede: de visar hans fromhet otillräcklig elleratt varvärdelös. Liksom Jobs hustru Job 2:9 hon tvivlarna,representerar somförgävessöker rubba den frommes Guds rättfärdighet jfr 3:2.tro
badjag. under3:1 suckar Det typiskt för periodensär judiska berättar. .konst huvudpersonernasböner återgesutförligt, ibland kom-att som enplettering äldre och denna punkt knappareskildringar. Jfrav t.ex.Judit Est Gr C; Till Dan B.

2:13 Mos5 22:1 Ps3:3 25:7; 79:8
Job2:14 Tob2:9; 1:3 Mos3:4 5 28:15-68

3:2 Mos5 Ps32:4; Vish119:137;
Till12:15; Dan 13:4

.14



3 :11Tobit

levadöbättredet änTy är att
skymfordlögnaktigadessahörafåttjagnär

bedrövelse.djupfylldoch är av
elände,dettafår lämnabefall jagHerre, att

hem,till evigamittlåt mig
från mig,ansikte Herre.dittbortoch vänd inte

skymfordslippadö ochbättredetTy är att
elände.leva i såän stortatt

olyckorSaras

Ragueltill idotterdet ocksåinträffade Sara,7Samma dag att
fars tjänste-skymfad sinblevMedien,Ekbatana i av en av

denbortgiftHon blivit sjuhade nämligen gånger,flickor. men
dedödat alla innanAsmodaios hadedemonen männen,onde

för kvinnor-det bestämtmed hennetillsammans så ärvarit som
kväversjälvduhenne:sade till DetTjänsteflickan är somna.

ingenbortgift medblivit sjuredanhar män,dina Dumän men
Varför baraslåskall duglädjehaftdudem har någon ossav.av

slippatill dem vidig Måttehar dött idina Ge vägför mänatt
till digeller dotternågonsinatt se en son

gickoch honbedrövad och brast iDå gråt,djuptblev Sara
honför hänga sig.fars hus Menövervåningen i sinpå attupp

far ochskymfarTänk de minsade: sägerochbesinnade sig om
blevoch hondotter, såenda kärahade dennatill honom: Du

orsak tillblirhängde jagoch sig.hon gick Dåolycklig attatt
hängerbättre intejagoch döråldras i Detfar ärmin attsorg.

och höralevafår dö och slippertill jagbermig Herren attutan
lyfteHon till fönstret, sinaframgickskymfordf.fler genast

bad:ochhänder

Hamadan det nutidaMedien i Iran.Ekbatana i3:7 motsvarar
forskare lån från persiskenligt somligaAsmodaios Namnet är3:8 ett myto-
bibliska uttrycketombildning detenligt andra Förgörarenselogi, aven

Asmodaios lik-demontro uppträdertiders12:23. IMos2t.ex. senare
samlivet.det äktenskapligahär skadegörareisom som

himlen,fram till fönstret bad vände sig igick... DenHon3:11 motsom
Jerusalemjfrkanskeockså Danfall 6:10.detta mot

TobTob 7:11; 8:33:7 6:11, 14;19:4;]on 3:104:3;Kung3:6 1
Dan3:11 6:10Pred 12:5



i Tobit3:12

Välsignad du, barmhärtige Gud,är
välsignat ditt för evigt.namn

alla dina verkMå prisa dig evigheti
Jag lyfter mitt ansikte och blickarmina dig.mot
Befall får lämna jordenjag och slipper fler skymford.att
Härskareñ du ingen har besudlat mig,vet att man
jag har varken fläckar eller farsmitt min inamn

häri fångenskapens land.
fars enda barn,Jag minär

han har ingen kan honomärvamer som
och släkting elleringen anförvant kan äkta migsom
och jag borde mig åt.som spara
Sju har redanjag mist:män
varför skulle jag leva längre

du inte vill låtaMen mig dö,om
då nådi till ochmig barmhärtighet,visa migse

slipperjag höra fler skymford.så att

Ängeln Rafael Sands ut

I och ögonblick nådde bådas framböner till Gudsett samma
ochhärlighet, Rafael sändes för dem bot: Tobitut att ge
befria hans från de hinnorna,vita hanögon så återattgenom att

skulle Guds ljus, och Raguels dotter,Sara,se attgenom ge
henne till hustru Tobias, Tobits och befria henne frånson,
den onde demonen Asmodaios. Tobias hade nämligen företrä-
desrätt till framför allaSara andra kunde vilja äkta henne.som

ögonblick TobitI återvände hus frånin i sittsamma som
gården, gick Raguels dotter, frånSara, övervåningen.ner

släkting..ingen borde3:15 jag mig Tobitsår bok tycks förutsät-sparasom.skulle gifta sig med tänkbara släktingnärmast utanför denta att man
krets utesluts incestförbuden i Jfr3 Mos 18. 1:9; 4:12;som 6:12av
mednot.
Rafael enligt3:17 gammaljudisk de högstaänglarna.Namnetvar tro en av
betyder Gud botar och här frän början antydan vilken rollger en om
ängeln kommer spelai berättelsen.att

3:15 M054 36:5-9 Tob3:17 5:4; 12:14
Dan3:16 9:20
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Tobit 4:10

TobiasTobit förmanar

Samma Tobit han hade lämnatdag erinrade sig ipengarna som
zoch tänkte:Gabael Medien, han jaghos i iförvar NärRages

då kalla Tobiasbett dö, borde minhar jag inteatt sonnu
dörde därför honom innan jagoch berätta om pengarna

sade Tobit till3Han alltså han kom,kallade sin Närpå son.
far, svarade han, och Tobitpojkehonom: Min ja,-

begravning. din akt-hederlig Visafortsatte: migGe moren
tilllänge hon lever. henneoch henne inte så Varning överge

Mittduoch vålla hennelags inte något gör.sorg genom som
för bäraihåg alla faror honkom sigbarn, utsatte attgenomsom

dör, skall du begrava henne vidOch hondig kropp.i sin när
sidamin i samma grav.

STänk förhela ditt liv, barn, akta digmittHerren att
rättfärdigaöverträda hans bud. gärningarsynda och såGör

ty du hederlig fårochdu lever, intelänge å vägar, årorätta
7skalllever rättfärdigt duallt du alladu framgång i gör. som

fattige,Vänd dig aldrig bort från denallmosor vad du har.ge av
Ge efter dinaGud vända från dig.kommer siginteså att

använd det förbarn: du mycket,tillgångar, mitt såäger att
Och digdu litet, hjälp med det du har. inte,hjälpa, såäger oroa

gdu församlar skatt digdu din allmosa;barn,mitt när enger
1°ty räddar från döden och dunödens dag, allmosor gör att

det nuvarandeTeheran. Troligenlåg närheteniRage:4:1 avsessammaav
Juditmed iplats Ragau 1:5, 15.

fårdet självklart bönenden fromme Tobitdör Förinnan jag är4:2 att
kommer det ocksåbett dö, så.verkan: har han attattom

följande stycket, utformat andligtTobitfortsatte Det4:3 testamen-ettsom
moraliskaundervisningff, sammanfattardenfar till jfrfrån 14:3te son

uttrycks koncentreratmed bok. denförfattaren vill sin I 15ge v.som
betonasframförden s.k. gyllene regeln.Därutövervarianten avgenom

hjälpsamheten behövandeoch lojali-berättelsen,liksom självaallt, i mot
vishetsskriftertydlig medoch släkt. Likhetenfamilj störreärteten mot

ellerockså tilltalas medOrds och där lärjungen min sonSyr,som
barn.mitt

grekiskahandskriften saknasallmosor den äldstaskall du I4:7 versernage
handskrift och denbevarad grekisk ifullständigt iTexten är7-18. en sen

latinskagamla översättningen.

LukTob Ords 3:27;Syr 4:1-6;4:1 4:61:14
Tob4:3 14:1 2 Mos Syr 6:3020:12;

Syr 14:13;35:124:83:1-16
f.Syr3:30+Syr 7:27Tob4:4 4:914:10
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Tobit4:1 1

slipper Dein i mörkret. gåvor alltidär givarnasom gagnar
inför den Högste.

Akta dig för otukt alla slag, mitt barn, och framför allt:av
dig hustru från din släkt. Välj inte främmandeta en egen en

kvinna, tillhörinte dina fäders profetersären som stam, ty
i sanningsöner, till profeter.söner den försteNoa var

profeten, sedan kom Abraham, Isak och Jakob, våra urtida
fäder. ihåg,Korn mitt barn, alla dessa hustrur från sinatt tog

släkt; deså också välsignelse sina barn, ochegen vann genom
deras efterkommande skall Varlandet. alltsåärva dina bröder
tillgiven, barn,mitt och tyck inte du förmer ditt folksär änatt
döttrar, du försmårså dem, högmod leder till olycka ochatt ty
otrygghet, och oduglighet kommer fattigdom och elände;av
odugligheten hungernsär mor.

Den arbetar hos dig skall du alltid lön dag.som ge samma
Håll inte inne lönnågons kommeröver så hellerinte dinnatten,
lön hållas inne, du uppriktigt tjänar Gud. aktGe digatt om
själv, mitt barn, vad du företar dig, ochän visa dig väluppfost-
rad du Görkommer.än inte detnågon du självvart mot
avskyr. aldrigLåt det onda slå följe med dig Delapå vägen.
ditt bröd med de hungriga och dina kläder med de nakna. Ge
bort allt du kan mitt barn, och följ inte din allmosa medavvara,
missunnsamma Slösablickar. med det du har ochmat vinav
vid de rättfärdigas och låt inte Besyndarna det.gravar, om
råd från alla kloka, håll digär inte för god för det, allasom ty
råd Prisatillär alltid Gud, be honom han leder dignytta. att

och ditt livrätt lyckligt ochgör alla dina tankar kloka. andraTy
folk har klokainte tankar, de är gåva själv;Herrenen av vem
han vill upphöjer han, och han vill sänder han längst ivem ner

alla dessa hustrurfrin4:12 släktsin Abraham,Att Isaktog ochJakobegen
gifte sig med släktingarnära isägs Mos1 20:12; Sammaslags24; 28:2.
uppgifter finnsNoa i gammaljudisk tradition, där det ocksåföre-om
kommer hankallasprofet.att

aldrigLåt det4:15 onda slå följe med dig Annan läsart: Drick dig inte
berusad ochvin, låt inte slåfölje med dig.ruset

och4:17 vid de rättfärdigasvin Jfrmat Syr med7:33gravar not.

Heb4:11 13:16 Matt4:15 7:12+
Tob4:12 1:9+ 4:17Jer 16:5-7; Hes Tob24:16
Ords4:13 16:18 1:17+

4:14 Mos3 19:13; Mos 24141.; Ords5 4:18 12:15
Jer Mal22:13; 3:5; Syr 34:27; 4:19 5 Mos Sam32:39; 1 Ps2:6
Jak 5:4 Vish75:8; Tob16:13; 13:2
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Tobit 5

dödsriket. ihåg dessa förmaningar, barn, och låtKom mittnu
aldrig utplånas ditt hjärta.dem ur

Och pojke, vill tala förmin jag dig harjagattnu, om
lämnat talenter silver förvartio hos Gabael,i Gabris ison,

OroaMedien. digi inte har blivit fattiga;Rages duöver att
rikedom, du gudfruktig och undviker alläger ärstoren om

synd och det inför din Gud.gör är Herren,gottsom

Tobias förberedsresa

Tobias svarade far Tobit:sin skall följa alla dina förma-Jag
zMenfar. hur skall kunnaningar, jag Gabaelpengarna av

känner och honom.inte mig jag inte Vad skall jagHan ge
för bevis hanhonom känner och ochså igen mig migatt tror ger

Och kännerjag till Medien, hurmig intepengarna såvägarna
resa JDåskall kunna ditjag svarade Tobit sin Hanson: gav

kvitto,mig och honomjag dokument deladejagett ettgav som
delar,i dentvå behöll jag, den andra lämnadeen oss var: ena

tillsammansjag med Det sedantjugo år jagärpengarna. nu
deponerade dessa pålitligLeta kanpengar. nu upp en man som

dinbli reskamrat och betalar lön, och hämta såsom pengarna
hos Gabael medan jag livet.iännu är

Tobias gick för leta reskamrat till Medien,ut att upp en som
förtrogen med dit. han komvägen När stod ängelnvar ut,

Rafael där framför honom, han förstod inte detmen att var en
5Varängel från Gud. kommer du ifrån frågade han. Rafael

svarade: israelit,Jag dina bröder, ochär har kommitjagen av
förhit söka arbete. duKänner till Medienvägenatt -

frågade HanTobias då. svarade: harjag ofta]a, där,varit jag
erfaren och känner till allaär åtskilligaDetvägarna. gångerär

harjag gjort till Medien, och då har bottjag hos vårresan
broder Gabael, bor i Medien.Rages i EkbatanaFrån detärsom

fulla dagsresortvå till denRages staden ligger bergeniuppe-

dokument deladejag Det tudeladedokumentet5:3 skulleett som extrage
säkerhetvid sidan kvittot: den ville lyfta legitime-måsteav som pengarna

sig visa halva passadetill den kvarlämnade.attgenomra upp en som
fulla dagsresortvå Avståndet i självaverket5:6 mil ochär i30ca anges en

skildringantik dagsmarscher.tio Geografiskauppgifter tycks lik-som
historiska ha behandlatsfritt författaren.som av

Tob4:20 1:14+ Tob5:4 3;17+.
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Tobit5:7

mig,7Då sade Tobias: Väntaslätten.Ekbatana mittoch
digbehöverfar.föroch berättar min Jaginmedan jag går som

Jagför det.betala digskallochreskamrat, jag stannar-
länge.förbaraRafael, dröj intesvaradehär,

funnitfar: har9Tobias berättade förgick och sinin J enag
svarade:Tobitbröder. Beisraelit, våraär en avsomman

förtillhörreda vad hankanjaghonom in,stiga så att ta
dig,reskamrat tillbli pålitligoch han kanochfamilj stam enom

farTobias kallade honom.och Mingickpojke.min ut
hälsade honomTobithan. Rafael komsade in,digber stiga in,

dig.och glädje önskar jag Dåsvarade: Lyckaoch hanförst,
för lycka kvar glädjasVad har åt JagTobit: jagsade äratt

demörkretljus, ligger ihimlens jagblind och kan inte somse
lever jagfår skymta ljuset. jagaldrigdöda Fastän ärmersom
demtala inte.hör människornadöda,bland de jag sermen

finns för dig, ochGud hjälpmod, hosRafael svarade: Fatta
till honom: Minmod. Tobit sadefattakommerden Såsnart.

följa med honom ochtill Medien. duvillTobias Kanresason
broder.dig för det,skall betala Hanhans Vägvisare Jagvara

allakännerfölja med honom, jag Jagkansvarade: vägarna.Jag
färdats alla berg ochMedien ochtilloftahar gjort överresan

förtrogen landet.imed allaochdär, jag vägarnaslätter är
vilkendu, ochsläkt tillhörvilkenTobit Broder,sade:

2Vad glädjeförhar dubroder.det,migLåtstam veta -
detandre. minfrågade densläkt Arochmin stamstamav

svaradeTobitdu vill haeller tjänster Mensläkt minaoch
och vad dudubeskedha klartvill ärhonom: Jag vems sonom
den gamletillDå Asarja,sade ängeln: Jagheter. är son

Jag hjärtligtdighälsartill dig.broderHananja, en -
villeilla jagTobit. Ta intesadebroder,välkommen, attupp

finbroder,verkligensläkt.dinbesked Duklart är avenom
den gamleoch Natanja,kände Hananjafamilj.godoch Jag

sällskap med tillmigbrukadebåda De göraShemajas söner.
aldrig förasoch de lätdär, siggudstjänstför firaJerusalem att

härkomst.goddubröder, ochvåra ärvilse. Dessa ärmän av
digHan skallfortsatte:skall du JVälkommen ge enagvara.

uppehälle minjagochlöndrachma dagen i som gersammaom
jag dindigskallmedbara min änFölj mergeson,nuson.

betyder hjälper ochHananja Namnen Herren HerrenAsarja. är5:13 . . alltså antydan Tobit har med.barmhärtig. De göraatten om vemger
vikt.ochdrachma SeMynt5:15
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Tobit 6:2

Ängeln svarade: skall följalön. med honom. inteJag Var
orolig, kommer tillbaka till dig välbehållna, likadana närsom

Dåfar härifrån. farligingen sade Tobit:Det resa. jagär
önskar dig lycka färden, broder Sedan kallade han sin

och honom:sade till pojke, ordning vad duMin igörson
behöver för och dig i tillsammans med dinså vägresan, ge
broder. himlens Gud hjälpa ända fram och låtaMå miger er
tillbaka välbehållna. hans ängel med och skyddaMå er
vägen.

Tobias gjorde ordning för färden.sig i han skulle sig iNär ge
kysste han far och och Tobit önskade honomsin sinväg mor,

Menlycklig hans började och sade till Tobit:gråtaresa. mor
Varför har du skickat pojke han den käppi min inteArväg

Riskeratill stöd länge han och här hoshar så går in ossut
det har för de där skull, de får bli billigtinte ettpengarnas

Detbarn.för har leva räckerpris vårt Herren gett attoss av
Hantill för svarade: dig pojke kommerOroa inte.oss. Vår

återvända till välbehållen, likadan han far. Detnäratt oss som
skall du med den dag han kommer välbehållenÖgonse egna

till dighem dig. ängslig för deras skull,Oroa inte, inte minvar
En god ängel skall vid hans sida, kommersyster. attresan

lyckligt, lDåoch han skall komma välbehållen tillbaka.
honslutade gråta.

fiskenDen stora

zTobias medsig ängeln sällskap, ochi i hundenväggav sprang
efter honom och följde dem bit färdades de bådaSåvägen.en
tillsammans. mörkret föll den första kvällen, slog deNär läger

ban: medängel Flera skaparförfattarenMå gå effekter villgånger5:17 som
hur bönhörelsenkanvisa det.nära Här stårutan attvara man anar en

ängelredanvid Tobias sida uppfyllelse Tobits önskan.som av
Släktskapsord far,min bror och oftaanvänds5:21 syster som systermor,

med utvidgad innebörd Tob, de kan syftai landsmänellerså att
släktingaravlägsnare lika väl anhöriga. påfallandenära Mest ärsom att

kallaräkta sinahustrur för kvinnligasamtidigt släkting-män systrar, som
allmänheti kan kallas jfrså 7:11.6:18;ar

bunden... följde dem bit möjligAnnan hunden6:2 översättning:en . .följde med dem; med Notiserna i Tob hund11:4 not. om en som-
sällskapsdjur saknar paralleller i GT, där hundar uteslutandenästan

osympatiskasammanhang.inämns

Mos5:171 24:40
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Tobit6:3 ,
3Ynglingenvid floden förTigris. gick fötterna itvättaattner

floden. stack fisk och skulle slukaDå stor vattneten upp ur
menfot.hans skrek till, ängeln sade: fisken ochHan Fånga

häll fast Ynglingen fångade fiskenden. och drog den påupp
Skärland. fisken, sade ängeln, och gallan, hjärtatuttaupp

och levern. bort de andra inälvorna, gallan,Kasta men spara
Yng-hjärtat levern,och de kan användas läkemedel.ty som

lingen skar fisken och gallan, hjärtat och levern.togupp vara
Sedan stekte de del fisken och med sig vägen;tog restenen av
saltade de och lämnade kvar.

färdades vidare tillsammans och närmade MedienDe sig
7Då frågade Tobias ängeln: broder, det förAsarja, min vad är
läkemedel finns fiskens hjärta och lever och gallani isom
Han svarade: Fiskens hjärta och lever kan du bränna när en

eller kvinna hemsöks demon eller ond ande; dåman av en en
försvinner alla hemsökelser från den människan, hon förså att

9Gallanall framtid fri från dem. kan du smörja iär påögonen
människa har fått hinnor; blås blirvita sedan dem, såen som

friska.ögonen

Rafael berättar Saraom

1°När Medien och redan närmade sighade kommithan in i
sade Tobias, broder.Rafael: minEkbatana, a, svara--

Raguel.fortsatte: skall bo hosde han, och ängeln HanI natt
Utomoch han har dotter heterdin släkting, Sara.är somen

du denvarken eller dotter, och stårhenne har han är somson
henne, liksom du haralla äktatill ärvarättnärmast attattav

duktig ochFlickan förståndig ochfars egendom.hennes är
Fadern och hennedjupt fäst vid hennemycket vacker. är ger

Det deträttighet hennes far, ochdinallt han har. ärvaär att
broder:henne till hustru. jagdig mig,tillkommer Höratt

Gallan kan du Jfr medsmörjai ögonen 11:116:9 not.
den till Moseböckernafinns klardu ingenstår Inärmast6:12 är som mot-

svarighettill den reglering giftermål förutsätts här, intestränga av som
dödsstraffheller till talet Troligen har vidareutvecklati 13.om manv.

skulle förhindra fickoch skärpt regler familj dog ellervissa att utsom en
Överfördegendom till andra ff.;sin Mos Mos4 27:1 36; 5stammar; se

ff.25:5

Tob Tob8:26:8 6:9 11:7
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Tobit 6:18

skall tala flickan med hennes far kvälli och be fårom nu att
henne till brud dig. kanDå fira bröllopsfesten när
kommer tillbaka från Rages. säkerJag är Raguel inte kanatt

dig hennevägra eller lova bort henne någon dåtyannan,
skulle han förtjäna dödsstraff enligt bestämmelsen i bok,Moses
och han det tillkommer dig före alla andravet äktaatt män att
hans dotter. Hör på mig, broder, skall tala flickan iom nu
kväll och be hennes hand, och kommernär tillbaka frånom

skallRages hämta henne och henne med hem till dig.ta oss
Tobias svarade Rafael: Asarja, broder,min harjag hört att

hon redan har blivit bortgift sju gånger, alla dogmännenmen
bröllopsnatten, så de gick i hennes har hörtJagsnart rum.

detsägas demonår dödar ochdem,att jag räddären som nu
demonen älskar henne och inte hennegör något- ont, men

han dödar alla vill komma henne ochnära, jag farsminärsom
ende jag rädd förär dö så jag blir orsak tillson: minatt att att
far och går i harDe ingenmor graven av sorg: annan son som
skulle kunna begrava Angelndem. svarade: Kommer du

ihåginte de förmaningar din far dig: du skullegav att ta en
hustru från din fars familj. Hör mig, broder, dig intenu oroa
för den där demonen, gift dig med henne. jag honutan vet att
skall bli din hustru redan 7i Och du kommernär in inatt.
brudkammaren, skall du fiskens hjärta och bit levernta en av
och lägga denpå glödande rökelsen, så lukten sprider sig.att
När demonen känner den, kommer han fly och aldrigatt
någonsin visa sig hennesi närhet. Och du skallnärmer vara
tillsammans med henne, skall båda först stiga ochupp anropa
himlens herre och be honom barmhärtighet och beskydd.om

inte rädd,Var det dig hon harär blivit bestämd före tidens
början, och det du skallär rädda henne. kommerHonsom att
följa med dig, och jag hon kommer dig barntror att att ge som
skall bli bröder för dig. Var inte orolig. TobiasNär hördesom
vad Rafael sade och förstod hon hansatt var syster, en som
tillhörde hans fars släkt och familj, fick han henne mycket kär
och blev innerligt fäst vid henne.

det dig bon6:18 åtär har blivit bestämd Jfr Mos1 där24:50, giftermålet
mellan Isak och Rebecka förutbestämtsägs Herren. Det finns flervara avanknytningspunkter mellan de bådaberättelserna; Tobias ord iLex.med7:11 Mos1 24:33.

Tob f.+6:14 3:7 6:18 Mos1 24:50Tob6:16 1:9+
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TObit7:1

RaguelTobias 1905

broder,sade han: Asarja, minEkbatana,När korn ihan7
Angeln förde ho-Raguel.brodertillraka vårför mig vägen

dörrensittande vidhonomde fannRaguel, ochtillhemdånom
hjärtligtsvarade:hanförst, och Varhälsadegården.till De
demförde han in ivälkomna. Såochbröder,hälsade, varmt

den härVadEdna:zHan hustrusade till sinhuset. unge
3Edna ochtill demvände sigbroder Tobitlik minärmannen

tillhörsvarade: Vibröder DeVarifrån ni,frågade: är
Känner ni vårkrigsfångar Nineve.inaftaliterna ärsom -

kännersvarade:deoch ja,frågade hon,Tobitbroder
5]a, ochleverhanfrågade hon.han brahonom. Nlår- Dåfar.minTobias sade:och Detsvarade de, ärhälsan,har

7Sedanoch brast i gråt.honomkyssteRaguel togupp,sprang
goddu hardig, pojke,välsigneGudoch sade:ordahan till en

rättfärdigolyckaförfärlig såVilkentill far.finoch att enman
Tobiasföll broderblind sinblivitgivmild har Hanoch man

ocksåHans började gråtaEdnahustruochhalsen grät.om
gRaguelhonbrast i gråt.dotterderasTobit, och Sara ävenöver

med glädje sinaoch gäster.slaktade bagge emottogen
föroch slagit sigoch sig äta,hade badatde tvättatNär attner

Raguelbebroder,Rafael: Asarja, mintillTobiassade att genu
Raguel och sade tillhörde dettill hustru.min Saramig syster

detkväll:ha trevligtdrick och iochden Atmannen:unge
dotteräktabroder, mindig,tillkommer ingen än attannan

henne någonharoch ingenjag rättSara, annan man,att ge
pojke, jagsläkting. minMen,eftersom du min närmasteär

Jag gift bort henne sjuhar gångerdig sanningen.måste säga
debröllopsnattendog allaoch de närtillbrödermed oss,

framtidpojke,drickoch mintill henne.kom Men ät ernu,
varkenskallsvarade:hand. Tobias ätaJagligger i Herrens

sadebindande löfte. Dådu migförrändrickaeller ettgermer
bestämmel-enligtdighennehärmed jag åtNåväLRagucl: ger

dig.skall Tahonhimlens viljabok. Deti ärMoses att gessen

iden 4.1:1,nafmliterna Dvs. nämnts7:3 stamsom
tyderefter badet,särskild tvättning nämnsochbadat sig Närtvättat7:9 en

praktiseradesmåltidenförehandtvättningenrituelladendetta avatt
ff.Marktid jfrförfattarens 7:2judarfromma

f.+7:11Tob Mos 24:333:7 1Tob1:1-3+7:3 Tob 1:9+
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Tobit 8:3

din från denna stund du hennes broder och honär dinsyster:
från denna dag tillhör hon dig för alltid. himlensMåsyster,

låtaherre denna sluta lyckligt för min pojke, hanmånatt er,
barmhärtig och frid.vara ge er

Så kallade Raguel dottersinpå ochSara, hon kom till
honom. hennes hand ochHan överlämnade henne Tobiastog
med orden: Ta henne enligt lagen och enligt den bestämmelse i

bokMoses henne till hustru dig. du oskaddMåsom ger
kunna behålla henne och föra henne hem till din far. Himlens
Gud låta allt lyckligtmå för och Såfrid. kalladeer ge er
han flickans och sade till skriva på, såmor attom papper att
han kunde äktenskapskontrakt,sätta vilket hanettupp genom
skulle henne till hustru honom enligt bestämmelsen ige

lag. FlickansMoses hämtade det, och han skrevmor ut ett
kontrakt och Däreftersitt sigill det. började de ätasatte

Ragueloch dricka. kallade hustrusin Edna och sade: Min
i ordning den andra kammarengör och med hennesyster, ta

Hondit. gick och bäddade kammaren,i han hadesom sagt,
och henne med dit. börjadeHon hennegråta övertog men
torkade 17Fattaoch sade:tårarna mod, dotter.min Måtte
himlens herre dig glädje efter all din mod,Fatta minge sorg.
dotter. Sedan gick hon ut.

röllopsrzattenB

lNär de hade avslutat måltiden och skulle till följde desängs,
den zTobiaskammaren.i korn ihåg vad Rafaelunge mannen
hade och fiskens lever och hjärta där hanpåsensagt tog upp ur
hade dem och lade dem den glödande 3Luktenrökelsen. från
fisken hejdade demonen, och han flydde långt i Egypten,upp

din till7:11 Se 5:21.syster not
ziktenseapseontra/et7:13 förFormerna giftermål bestämsinte i Moseböck-

Liksom rabbinski judendom uppfattas äktenskapethärerna. ettsomjuridiskt avtal. Kontraktet, för bruk i judisk tradition dennaskild-vars
ring de äldstabeläggen,tjänadebl.a. skydd för kvinnansettger av som
rättigheter vid eventuellskilsmässa. religiösNågon krävdesceremonien
tydligen inte för avtalet skulle bli giltigt, bönen i har8:5-7att men sattbådespåri judiska och kristna bröllopsritual.

flyddehan långt8:3 i Egypten förknippadesEgypten sedangammaltupp
med ochmagi trolldom.

Tob8:2 6:8 8:3 Matt 12:43
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Tobits

imen fjättra-fånga ochhonom tillefter,följdeRafael genast tog
de honom.

dörren,kammaren ochNär andra hadede gått stängtut ur
låtsade:och minKom,Tobias sängen syster, osssteg upp ur

ochförbarmarhan sigoch be övervår Herre att ossanropa
Gud och bad5Hon de anropadeochskyddar oss. steg upp,

du,sade: Välsignadbeskydd. Tobias våraärhonom om
släktled evighet.alla idittvälsignatfäders Gud, namn genom

Du skapadedig.skapelseoch hela din prisahimlarnaMå
stöd skapade du hanshjälp ochtill hans Eva,ochAdam,

sade:människosläktet.kom Du Detdem bådaoch frånhustru,
like tillskall honombrainte ärär enatt geensam,mannen

jagotuktigt begär7Du det intehjälp. ärHerre, att somvet, av
uppriktigt,ber dig Herre,Nej, jagäktar denna min attsyster.
får åldras tillsammansoch henne,godhet mig såvisa attmot

Och sade de:tillsammansmed barn.välsignadeoch blir
Sedan förgick de till sängsamen.Amen, natten.

ochmed democh gickkallade slavarRaguel sinaMen ut
ochty hånadetänkte: blirhan Annarsgrävde grav,en

När färdig-dött.Tobias harförskymfade graven varatt
och sade:hustrukallade sinRaguel hem,gickgrävd,

och efter han lever. SåtjänsteflickaSkicka att se omen
behöverdöd, ochhan ingenhonombegravakan år vetaom

ochtände lampaDe tjänsteflickan in,sadedet. att en
ochdem liggakom honhon in,dörren. sågöppnade När sova

levde ochoch talade hangick ochhontillsammans, attut om
VälsignadDå himlens Gud:prisade Raguelväl. äralltatt var

du dinahjärta. prisasdig fullasteGud, Mådu, jag prisar avav
änglar ochalla dinaskapade verk,alla dinaoch måheliga

Välsignad harduall evighet.digutvalda iprisa är gettsom
harfarhågor besannas visatlät minaglädje, intemig utansom

Välsignad förbar-du harbarmhärtighet.din är somstoraoss
enda barn.föräldrars Vardessa sinadig två, ärövermat som

glädjeskydd, låtoch demdem, härskare,barmhärtig mot ge
fylla deras liv till slutet.barmhärtighetoch

skotta innanSedan Raguel slavar igensade sina att graven
bröd.Han baka myckethustrusadeljust. sindet blev att

följerformulering Moslike Grundtextens 2:18,honom 1skallw8:6 enge
enligt Septuaginta.20

Tob8:4 6:18 1Mos2:7, 188:6
Till Dan B:28-67Ps8:5 148;
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Tobit 9:6

kreaturen hämtade kor och fyratill ochgick tvåSjälv han ut
2°Sådjuren skulle slaktas.sade tilloch hanbaggar, attom

Under fjortoned och sade:Tobias,kallade han svor en
hus. skall här hoslämnatid får du mitt Duintedagars stanna

Avdotter.olycksdrabbadedricka och minochmig, tröstaäta
med dig hälften, duskall du redanegendomall min närtanu

fårtill din far. andra hälften niväl hemlyckligt och Denreser
pojke:dig i migoch hustru dör. minminjag Kännnär trygg,

och vid din och dinEdnafar och stårdu ihar en mor,en
framtid. digstund och för allfrån dennasida Kännsysters

pojke.mintrygg,

hämtasPengarna

Asarja,Rafael och sade till honom:Då Tobiaskallade
kameler och bege digfyra slavar ochbroder, med dig tvåmin ta

dokumentet och hämtaGabael, honomtill SökRages. geupp
Dupengarna; Tai-honom sedan med till bröllopsfesten. vetut

hur räkna dagarna, och dröjer endafar kommer jagatt om en
vållar honom bekymmer. du kän-för länge, jagdag Menstort

Raguel har denockså till den ed svurit måste jag rättaner som -
efter.mig

sRafael med de fyra slavarna och de kamelerna tilltvåreste
honomMedien, och de hos Gabael.in sitti HanRages tog gav

dokument och berättade för honom Tobits Tobias, attom son
bröllopsfesten.gift och han bjöd honom tillhadehan sig att nu

förseglade honom ochGabael räknade de påsarna över-upp
lämnade dem.

Tidigt de tillsammans till bröl-sig i vägmorgonen gav
hos Raguel, låg Tobias till bords.lopsfesten. de inNär steg

och hälsade Gabael, brast ochi gråtHan somsprang upp
ädle, fine till ädel ochvälsignade honom: Min vän, son en

ed Eden, berättaren,inte förutsätts8:20 återges tydligen hasvor en som av
Förbannelsevarit mig du lämnar mitt husöver innantypenav om

fjorton dagar Därmed Tobiasgått. tvingas jfr 17.,efter-9:3att stanna
han blir orsak till förbannelsen verkställighet.går isom attannars

Underfjorton dagarstid traditionella tiden för bröllopsfestDen8:20 en var
dagarsju Dom fördubbladeDen tiden markerarse 17.14:12,t.ex.

glädjen Tobias underbararäddning.över
honom dokumentet medSe9:2 5:3ge not.

Tob1:14+9:2
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Tobit10:1

rättfärdig och givmild himmelskafin, sinmå Herrenman, ge
far ochvälsignelse dig och din hustru och hennes Prismor.

har låtit denna avbild kusin Tobitske Gud mig minse avsom

Föräldrarnas oro

För efterdag gick räknade Tobit hur lång tidvarje10 somsom
fullbordat och skulle komma tillba-kvar tills sin resavar sonen

ztänktetiden hade och Tobias kom, han:ka. integåttNär ut
har väl blivit kvarhållen därborta väl inteinte Det såHan är

3Hanoch honom blevGabael död ingen pengarnaäratt ger
och hans hustru sade: pojkedyster till Minsinnes, Hanna är

ochdöd, han finns livet längre. började klagainte i Hon gråta
5Ve varför lätbarn, ljus,sin mig, mitt mina ögonsöver son:

Säg sade Tobit. digdig inte inte, minjag så, Oroaresa -
det fara med honom. förståsingen Det någotår ärsyster, som

med honomhar försenat dem där borta, och som resermannen
förbröder. Bekymra digpålitlig, han intevåraärär en av

här. 7Menhan hon svarade:honom, Låtmin ärsyster, snart
pojke död. dagFörsök lura Varjeinte mig, minmig vara är

och bortåt där hennes hade för-hon såg vägenut sonsprang
och hon vägrade solen gick kom honsvunnit, Näräta.att ner,

kundeoch hon klagade och hela och intein, grät natten sova.

Uppbrottet från Raguel

den fjorton dagar långa bröllopsfesten RaguelNär övervar som
hade hålla för dotter, gicksvurit sin Tobias till honom ochinatt
sade: för förstår far ochmig mig jagLåt att trorge av nu, mor

aldrig skallde ber dig, fader, du låtermig Jagatt attse mer.
till far.hem har redan berättat för dig hur detmig min Jagresa

sRaguelmed honom for. svarade: här,jag minStannanärvar
pojke, kvar hos skall skicka folk farmig, jag till dinstanna

9Nej,underrättelser dig.Tobit med aldrig, sadeom -
Tobias, ber dig du låter härifrånjag mig till far.minatt resa
Då Raguel det Tobias ficklät bli hustrusin ochså: Sarata
hälften Raguels egendom, tjänare och tjänsteflickor, kor ochav

Hanfår, och kameler, kläder, och husgeråd.åsnor pengar
dem lycklig ochönskade Tobias avskedshälsning:sinresa gav

i Lycka till, pojke, lycklig himlensmin herre låta alltMåresa
för för digväl och för din hustru Sara. jagMåtteer, se era

Ochbarn jag dör. till dotter sade han:innan sin Sara Visa
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aktning för din svärfar och dotter, från dennaminsvärmor, ty
stund de dina föräldrar, alldeles dig livet. Gåär som som gav

frid, dotter. bara höra dig längemin jagi Måtte jagsågott om
Efter denna avskedshälsninglever. låt han dem sigge av.

Och Edna sade till Tobias: barn, älskade broder,Mitt min
föra lyckligtdig hem, och leva längemå jagHerren måtte så att

får dina och dottermin barn dör. Införjag innan jagSarasse
lämnar dotter ditt förvar: vålla hennejag min i aldrigHerren

hela ditt liv. frid,i pojke dennanågon Gå i min Frånsorg
stund din och dinjag allaSara njutaMåtteär syster.mor av

lycka länge lever. kysste dem bådavi ochså Honsamma
önskade dem lycka resan.

Så lämnade Tobias Raguels hus frisk och glad, och han
prisade himlens och jordens herre, råder allt, föröver attsom
hans hade lyckligt. prisade också Raguel och hansgått Hanresa
hustru Edna och sade: lyckas hedra demdetMåtte mig såatt

de lever.länge

emkomstenH

De tills närmade liggerfortsatte de sig Kaserin,sin11 somresa
Dåutanför sade Rafael: hur det medNineve. Du vetstrax var

3Låt skynda före dinlämnade honom.din far när oss nu
Dehuset ordning tills de andra kommer.ochhustru igöra

Rafael Tobiastillsammans, och sadesig åttvå männen attgav av
gallan till reds.ha

5och ochoch dem,Hunden Hanna sågmötte sattsomsprang
fick där han kom.efter honombortåt sin Dåvägen son syn

till hans far: kommer din ochropade hon Här son, mannen
7Innan Tobias gick fram tillmed honom också sinrestesom

honom: hans skall blisade Rafael tillfar Jag ögonvet att
Stänk honom, får läkemed-fiskgallanöppnade. i såögonen

skrumpna och flagna och din far fårhinnornalet vita att av,

prisadeockså. längede leverså GrundtextenHan oordning,10:13 i ochär. .bygger rekonstruktion.översättningen en
Hunden och dem Oversättningen byggermätte rekon-11:4 sprang en
struerad Handskrifternas oklar tolkasår vanligen såtext. text men att

med helahunden hade ochvarit med dem; med6:2resan nu sprang
not.

Tob11:7 6:9
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9Hannaoch kan ljuset.tillbaka rusade slogsesynen upp,
och sade: har fått dig,sin jag minNuom son searmarna

Och hon brastpojke, kan dö.jag i gråt.nu
Tobit lyckadesockså. snubblade sigsig Han tareste utmen

medframTobias gick till honomtill gården.dörrengenom
honom ochblåste hansfiskgallan handen, ii ögon, tog tag

läkemedletfar. anbringade han isade: lugn, SåVar ögonen
mgnuggade fadernbörjade svida, medhonom. detNär

han kundebort hinnorna frånbåda händerna såögonvrårna, att
brasthonom, ochslog han iDå gråtsinse son. armarna om

barn Välsignad Gud, välsignat hansdig,sade: mittjag ärser
hansoch välsignade alla hans heliga änglar. Måstora namn

Sty förbar-han slogall evighet, migheliga prisas i mennamn
Tobias.made jag minsig mig:åter över ser sonnu

med högTobit och prisade Gud i sinSedan gick igen röst
hadeför far hansOch Tobias berättade gåttglädje. sin att resa

hämtat och han dess-lyckligt och han hade attatt pengarna,
hit, sadeäktat Raguels dotterhade Sara. Hon är vägutom

utanföralldeleshan, hon Nineves port.är
Tobit gick till stadsporten för svärdotter,sinmötaut att

och han prisade Gud glädje.i sin Och folket i Nineve häpnade
de honom komma gående med långasåg kliv och fullanär i sin

Införstyrka, ledas dem allanågon. lovade Tobitutan att av
Gud hade förbarmat honomsig och hansöver öppnatsom

han sin Tobias hustruNär hälsadeögon. Sara, hanmötte son
henne med orden: Välkommen, dotter; välsignad Gudår som
har fört dig hit till dotter.min Välsignade din far och dinäross,

välsignad Tobiasmin och välsignad du själv,är minärmor, son
dotter. Välkommen till ditt hem, önskarjag dig välsignelse och
glädje, välkommen hit, dottermin

dä Patriarkernas värld, sådanden skildraskan i GTzsjag11:9 storanu
berättartradition, bildar klangbotten för skildringen. återföraHannasen

Jakobs med Josef L,med liksomerinrarning 1 Mos 46:29sonen om
frieri Isaks tillTobias 6:18.se notom

anbringadehan läkemedlet del forskarehar naturligaEn antagitSå11:11 att
erfarenheter berättelsen.medicinska ligger bakom har tänkt sigDe att en

jfr till kunnat Överlagras eller andraskadadhornhinna med2:10not var
ochatt klarnat sedandessaavlagringarsköljtsutsöndringar, någotsynen

ögonsjukdomar frånAnvändningen galla känd ocksåbort. ärmotav
andra antika texter.

Mos Tob11:9 46:301 11:15 13:2+
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Tobitsdagen blev det glädje bland alla judar i Nineve.Den
ochoch Navad kom glada till hans hus, debrorsöner Ahikar

bröllopsfestglad för Tobias under dagar.höll sjuen

Rafael avslöjar han ärvem

När bröllopsfesten kallade Tobit till12 sig sinöver,var son
Tobias och sade: pojke,Min till följde medattse mannen som

zTobiasdig får lön, och honomsin lönen.änresan ge mer
svarade: mycket skall honom, far han fårjagHur Omge
hälften det han och har förtjag hit, förlorar jagså inteav som

3Migaffären. själv har han fört välbehållen hem, hustrumin
botade han, hämtade han tillsammans med ochmig,pengarna
dig botade han också. Vad kan jag honom belöningge som
Tobit svarade: Min pojke, han har ärligt förtjänat att

5Ochhälften allt det han kom hit med. Tobias kalladeav
honom och sade: får lön hälftenDu allt det du kom hitsom av

fridmed. Gå i
iDä Rafael de båda avsides och sade till dem:männentog

Gud och honom hansPrisa Prisa storhet, berätta tillärange
hans för alla lever vad han har medgjort Detära ärsom om er.

Gud och lovsjunga hansprisa Förhärliga Gudsattgott namn.
7Kungenstvekagärningar, inte honom hemligheteräran.att ge

det dölja, Guds verk skall och uppenbaras.är rätt ärasatt men
förhärligaoch dem då; detSå kommersåära gör är gott,som

Detdrabba finnsingenting bön och fastaiont att gotter. mer
och den rättfärdiges välgörenheti den orättfärdiges rike-iän
dom. bättre allmosor samla skatterDet guld,är änatt attge av
9ty allmosor räddar från döden och från alla synder. Denrenar

allmosor och handlar rättfärdigt får glädja sigsom ger ett
menliv,långt den lever synd och orättfärdigheti sinärsom

fiende.egen

Abiear och Navad Jfr med förNavadNamnet14:1011:18 1:21; noter.
Ahikars ondskefulle Nadav,tankarna till inämns 14:10,systerson som

författaren kan knappastha det ärmenat attmen sammaperson som
uppträder här.

det sammanfattning berättelsensinnebörd läggsEn12:7 gör är gottsom av
ängelns för denfromme och givmilde det alltidhär i väl till slut.gårmun:

Jfr ff. med4:3 not.

Tob Syr3:30+11:18 1:21 12:9
Tob Ords12:3 19:165:15 12:10
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Nu för döljaavslöja helavill sanningenjag attutaner
denhar redan avslöjatnågonting. sägaJag att att mangenom

Gudsuppenbara ochhemligheterdölja kungensskall äramen
framNär böner, det barbad jagdu ochverk. Sara var somera

ochoch påminde honomhärlighetdem till närHerrens om er,
Och dudetbegravde de döda,du sätt. när utansammavar

för och hand denfrån din måltidtveka dig att tareste omatt
Guddå för dig,sänd till digblev jagdöde, prövaatt men

din svärdotter.dig ochockså för botsände Sara,mig att ge
beredda hosJag de änglarRafael, sju stårär somen av

hans härlighet.företräde hos honomoch har iHerren
De skräck och föll bävandebåda männen nergreps av

Men rädda, fridsade till dem:ängeln inteansikten. Varsina
Det för-Gud. inte minUpphör aldrig prisaöver att varer.
vilja skulletill det Guds jagkomjagtjänst göraattatt er, var

Lägghonom.all tid, lovsjungskall idet. ni prisaHonom er
fördet baraaldrigmärke till någonting, såg såjag utatt er.

till2°Res tacka Gud.från marken och stiger jagNu upper upp
har skett medSkriv allt dettaharhonom mig.sänt ner somsom

och kunde dede intedit sig,närer. Han reste sesteg upp,
Då tackadede Gud ochprisade och lovsjönglängre.honom

ängel frånhade dåhan gjort,för de tinghonom stora ensom
för dem.Gud visade sig

Tobits lovsång

lTobit skrev då denna glädjebön:13
Välsignad Gud lever evighet,iär som
välsignat hans rike.är

zHan slår förbarmar också,sigmen
förhan till dödsriket längst jorden,ioss ner

till honom barjag FörfattarensuttryckssättNu stiger mig12:20 säntupp 50m
härpåminner Johannesevangeliets Johse 20:17.16:5;t.ex.om

Tobiz skrev då denna gládjebön Liksom flera kändai GTzs13:1 mestav
berättelserfår lovsångtill Gud markera berättelsen dramanåttatten en
tisk höjdpunkt jfr dennalovsångMos Dom Sam smälter2 2. I15; 2
Tobits erfarenheter med heladet judiska folkets.samman

Luk12:17Matt 1:3028:5;Tob12:12 3:1, 11, 16 1:17
LukDom12:19 13:16; 24z4l-43Tob12:13 2:4

12:20]oh Upp16:5; 1:19Tob12:14 3117+
Apg12:21 1:9Luk Upp12:15 1:19; 8:2
Job TobHos 4219+13:2 5:18; 6:1Dom12:16 13:20
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förhan också förintelsen.oss upp ur
kan undfly hans hand.Ingen

sTacka honom, Israels inför alla folk,söner,
han skingrade bland dem,er

men där visade han sin storhet.er
honomLovsjung inför alla människor,

han herre,vårärty
han Gud, han fader.vårär vårär

Gud all evighet.iHan är
5Han skall förslå synders skuller era

också förbarma ochsig föra tillbakamen er
från alla de folk bland vilka skingrats.ni

När vänderni till honomom
hela hjärta och hela själertav er

och lever sannfärdigt inför honom,
då skall han vända tillsig er
och längre döljainte ansiktesitt för er.

vad han har förSe gjort er
och tacka honom med hög röst,

rättfärdighetensprisa herre
och lovsjung evighetens konung.

tackar honom fångenskapsJag i min land,
jag det syndiga folketvisar hans kraft och storhet.
Vänd syndare,ni lev rättfärdigt inför honomom, -
kanske skall han kärlekvisa och barmhärtighet.er

7Jag lovsjunger min Gud,
skalljag glädja mig länge jag lever.så

Prisa alla utvalda, lova hansHerren, storhet.
glädjedagarFira och tacka honom.

gjerusalem, heligadu stad,
han skall slå dig för vad du har gjort,

skall slå liksom ff. ochi syftar författarenHan Här i13:5 9 14:4er v.
händelser för honom tillhörde det förflutna: folkets fångenskapisom
Babylon under 500-talet f.Kr. och återkomstendärifrån. Genom att ge
dennaåterblick formen profetisk förutsägelseuttrycker hanen tron attav
Gud förutser, överblickar och allt sker.styr som

tackar honom evigbetens konungjag Den viktigaste grekiska13:6-1O . .handskriften har här lucka, och osäker flera punkter.ärtextenen

Mal Sak MalTob13:4 Jes 13:663:16; 2:10; 1:3; 3:712:6
Mos13:5 5 30:1-3;]er 29:14;32:37;

Tob f.; Mack3:4 2 2:18
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rättfärdiga.deförbarmaskall också sighan övermen
förTacka det dig,Herren, är gott

konung,evighetensprisa
jubel byggastempel medskall dittså nytt.upp

digglädjas hosfångnalåta alla dehanMåtte
kärlek hos dig,olyckligaalla de sinoch ge

evighet.släktledefter isläktled
Ett till jordensskallstrålande ljus nå gränser.

fjärran ifrån,till digfolk skall kommaMånga
från världens ändede skall komma

Guds heligaför bo namnä,Herrennäraatt
himlens konung.tillframskall bära sinade gåvor

dig,glädjesånger iskallefter släktled sjungaSläktled
evighet.skall beståstadens iutvaldaoch den namn

smädar dig,föraktar ochFörbannelse allaöver som
skymfar dig,hatar ochallaförbannelse över som

dinaochdig riverallaförbannelse över murar,som raserar
dina hus,och brännerdinaalla störtar tornsom

vördnaddigalla visarvälsignelseevig över sommen
rättfärdiga,Gläd jubla med dedig då och

herre.evighetenssamlas och prisaskall alladety
Saliga älskar dig,de som

välgång,dinglädersaliga de sig översom
olyckor,dinade mångasaliga alla sörjer översom

digglädjasskallde överty
evighet.all din glädje iskalloch se

konungen,Min denskallsjäl prisa Herren, store
ty skall byggasJerusalem nyttupp

för tider.tempel evigaoch hans
kvarsläkt leverminSalig blir jag om

härlighetdinoch får dig ise
himlens konung.och lova

smaragdsafir ochskall byggasJerusalems portar upp av
ädelsten alla dinaoch murar.av

guld,skall byggasJerusalems torn av
alla derasguld tinnar.renasteav

2:3;9:2;6o:1-4, Ps13:14 122:e13:11Jes 14
f.]es Upp13:16 54:11 21:10-21Mos 12:3;27:2913:121
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Jerusalems mosaikerskall beläggas medgator
juveler från Ofir.beryller, rubiner ochav

Från skall glädjesånger klinga,Jerusalems portar
från alla dess hus skall det ljuda:och

Halleluja, välsignad Israels Gud.är
välsignade skall välsigna det heligaOch de namnet

alltid ochför evigt.
lovsång.Så slutade Tobit sin41

Tobits avskedsord

fickdog frid han gammal, och hanTobit i årnär 112 envar
zHan hansbegravningstorslagen i Nineve. år när ögon62var

hade fått tillbaka, levde hanblev skadade. Sedan han ettsynen
utövade välgörenhet, och han upphörde aldriglyckligt liv. Han

Gud och lova hans storhet.prisaatt
sNär han Tobias ochhan låg för döden, kallade till sig sin son

förmaningar:och dem dessahans sju Minsöner tason,gav
ochdig dina bege dig till Medienñmed barn jagty tror

skallord Nahum uttalade: alltsammansGuds Nineve, somom
harske och skall drabba och Allt detAssyrien Nineve. som

sändebud, skall verklighetIsraels profeterñ Guds blisagts av
inskränkning; alla deras ord skall uppfyllas sinminstautan

bestämda tid. Medien blir det ochi Assyrien iI äntryggare
allt Gud har skallBabylonien, och litar vadjag att sagtty vet

uppfyllelse inträffa enda ord slår fel. Allaochi utan att ett
bröder bor kvar Israels land kommer skingras ochivåra attsom

Israels landbort fångar från det goda landet. Helaföras som
och Jerusalem skall ligga öde, och Gudsskall ligga öde, Samaria

staden skall brännas och ligga öde för tid.hus i ner en

Ofir förtraditionell beteckning land med rikedomar se13:17 är ett storaen
Kanske Indien.Kung 10:11.1t.ex. menas

skrevsProfeten Nahums troligen kortNahum Nineve14:4 syner om ner
f.Kr. Med utgångspunkt från dem härföre stadensfall år 612 ges en

de följande århundradena;överblick judarnas historia närmastöver
till 13:5.not

Tob ]on3:4;Nah1:14f.;Sef4:314:1 14:4
Tob 2:10; 11:1314:2 2:13.15

KungMos 2:1;14:3 49:1; 11
Mack 2:491
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skall5Men dem, GudförbarmaGud skall sig övernytt
land, och de kommertillbaka till Israelsdem vändalåta att

gamla, ochfast det blir dettemplet intebygga nytt, somupp
har slut.bestämda tidsåldrarna sitt Dåskall tills de nåttdet stå

och de skallåtervända hem,de fångenskapskall alla iärsom
skall också byggasprakt, och Guds husJerusalembygga iupp

0rdall evighet enligt deskall byggas föroch det somuppupp,
Alla hela jorden,staden. folkprofeter har uttalatIsraels om

frukta Gud.omvända och uppriktigt Deskall då sigalla
falskhetavgudar, sinalla sinakommer övergeatt genomsom

7och rättfär-den Gudenvilse, de skall evige ifört dem prisa
därförden tiden blir räddadede israeliterdighet. Alla i attsom

tillGud skall samlas och kommauppriktigt tänker Jerusa-de
Abrahams land,för alltid bo trygghetoch de skall i ilem, som

skalluppriktigt älskar Gudtill dem.skall överlämnas De som
orättfärdighet skallsynd ochde leverglädja isig, men som

försvinna från jorden.
Och Gudhjärtat:barn, lägger detta tjänajagmina ernu,

skallhonom. barnoch det behagaruppriktigt Eragör som
till alltidrättfärdighet och givmildhet ochtillfostras strängt att

uppriktigt och helahans sintänka Gud och prisa avnamn
kraft.

och här.skall alltså lämna inteNineveminDu, stannason,
sida,När begraver din vidden dag kommer då du minmor

område.bli kvar enda stadensskall du inom Jaginte natt seren
brott begåsfull orättfärdighet ochden mångaär att utanatt av

debestämdatidsåldrama förloppHistoriens tänktesindelat14:5 i perioder,
förutbestämda Gud; förfat-Dan Här övergår8-9.som t.ex.var av se -

till tala denslutliga fullkomningens tid, tilli Jerusa-taren att om motsats
lems blygsammauppblomstring efter den babyloniska fångenskamera

åsyftas börjanipen, som av versen.
vad Nadav gjorde berättelsen Ahikar tillI denne14:10 se 1:21notom tar
hand sin Nadav, emellertid honomintrigerar såsysterson,om som mot

han hotas dödsstraff. måste underjordisktHan sig igömmaatt av ett
levande jorden, fårgå i sedanupprättelseoch hämndrum, ner men tar

Nadav.
Tack givmildhet Författarensin tycks här slutgiltigt14:10 mig viljamotvare
förenaden kändaberättelsen Ahikar medsin allt slutadevälom attegen:
för Ahikar berodde han hadehjälpt Tobit jfr liksom1:22; 2:10,att
Tobits räddning berodde hansvälgörenhet. och tolkningText äregen
dock osäkra.

Esr14:5 Hagg3z8-l2; 6:14 Tob13:11,8 14:7 18
f-;Sak 8:7f.Jes 2:2 14:10Tob4:41:21
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folket känner skam.någon tänkMin vad Nadavatt son,
gjorde fosterfarsin Ahikar. tvingade honomHanmot att
levande jorden.i Gud lät NadavMen den skymfenner sona

passande Ahikar kom i ljuset, medan Nadav ficksätt:ett ut
detin eviga mörkret, därföri han hade försökt döda honom.att

Tack givmildhetsin slappmig Ahikar denvare mot ut ur
dödliga fälla Nadav hade gillrat honom, medan Nadavsom
själv fastnade den dödligai fällan Seoch omkom den.i alltså,

barn,mina givmildheten leder, och orättfärdighetenvart vart
leder: till döden.

Och liv slut.mittärnu
lade honom och han dog. Och han fickDe i sängen,ner en

storslagen begravning.

Tobias tidsista

När sedan Tobias dog, begravde han henne fadernsvidmor
sida. Tillsammans med hustru ochsin barnsina utvandrade han
därefter till Medien. slog Ekbatana hosHan sig i svärfarsinner

ochRaguel, han sörjde för åldradesina svärföräldrar och
visade dem vördnad. begravde dem Ekbatana Medien,Han i i

hanoch ärvde både Raguels och far Hansin Tobits egendom.
slutade liv Innansitt högt aktad vid ålder.års117som en man
han dog fick han uppleva budet undergång,Nineves ochom
han fick hur krigsfångarna den mediske kungen Kyax-se som

hade där blev fördatagit till Medien. prisade han GudDåares
för allt vad han hade med folketgjort ochi Nineve Assyrien. Så
fick han glädja sig Nineve innan han dog, och han prisadeöver

Gud evighetersi evighet.Herren Amen.

den mediskekungen Kyaxares intog Nineve tillsammans14:15 år Kr.612
med BabylonienshärskareNabopolassar.

Syr Tob14:11 3130+ 4:3
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JUDIT

Inledning

Judit tillhör skrifterBoken där religiöstettom en gru p av
budskap klätts berättelsens underin i påverkan både frånorm

från denhistorieskrivning och grekiska romankonsten.GTzs
levandegöra avlägsen forntid har förfat-okändGenom att en en

sökt förtröstanöka sina läsares Gud och dem tilltare sporra
bud.uthålligt lyda hansatt

komponerade berättelsen börjar medDen stramt att en assy-
risk Holofernes,fältherre, judarna och belägrarangriper staden
Baityloua. plats tänks ligga i delenDenna Samarien,norra av

fälttåget författarensoch tidpunkten för bör enligt anvisningar
sökas eller 500-talet hans geografiska ochKr. Men600-
historiska gifter oklara och motsägande. Tydligen harärup Eerättelsenatmosfärvelat med hjälp fria lån dethan ge av ur

Holofernes och hans kunglige uppdragsgivareförgångna. måste
tänkta symboliska gestalter. förkroppsligar radDevara som en

mäktiga härskare Israel tiderna,angripit liksomsom genom
för judiska motståndets fästen,Baityloua det handstår i sista

Jerusalem.för själva Stadens skall troligen tolkasnamn som
Guds hus.

bör bokens huvudperson, den vackra änkanPå sättsamma
uppfattasjudinnan, endpersonifieringdetJudit, judis-som av
okuvligafolket med dess mod, uppfinningsrikedomka ärval

och orubbliga uppträder först boken,i dåmittenHontro. av
belägrade ledandeden stadens hoppet och redanmän gett upp

Återstodenför kapitulera.beslutat berättelsen skildrarsig att av
fiendenshon djärvt läger och väcker Holoferneshur sig in iger

för slutligen halshugga honom hans sovgemak efteriåtrå att ett
nattligt dryckeslag. återvänder välbehållen till Baityloua,Hon

utfall belägrarna. förvirringendär hon organiserar Iett mot
efter död krönsöverbefälhavarens attacken med fullständig

och den fientliga hären upplöses vild flykt.framgång, i
Hela berättelsen färgas den judiska fromhet fasttogav som

århundradena efterform under den babyloniska fångenskapen
dvs. från Författarens förtrogenhet med bibelnsKr..500ca
berättelser framträder bådeoch poesi i anspelningar och iöppna
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från bibliska förebilder.lån Huvudmotivet, Guds för-tron
hjälpa nöden, markeras tydligti långa böner.måga tvåatt av

genomföraJudit i begrepp plan,står sin ber honNär att om
beskydd,hjälp och och efter sjunger hon översvaLsegern en

lande lovsång. bön, bönhörelse ochDetta tackså-mönster av
återfinns fler ställen Tillägggelse tilli GT, böni Asarjast.ex.

och lovsång TillDe Dan B.männenstre
viktig biperson den kloke hedningen Achior,En iår som

förslutet berättelsen blir judarnas ochtro upptagenav vunnen
bland dem. 0rd läggs hansi hur judiskaDe erinrarsom mun om
författare hellenistisk börjadeunder tid skapa förrespekt sin

skildringar avsedda förreligion utomstående.genom
förhållandenSöker period bak-naturligman en vars ger en

bokens tillkomst, förs tillgrund till 100-talet VidKr.man
århundradets kunde judarna tillbaka tidmitt ytterstase en av
fara för religiösa och nationella oberoende ocksåsitt men en

och framgångsrik kampdjärv övermakten under macka-mot
erfarenheterbeernas lednin dessa har författaren haftI sitt

närliggande historiska material.mest
grekisk,äldsta kända rad språkligaDen ärtexten men en

egenheter avslöjar hebreiskt, förlorat, original måsteatt ett nu
fornkyrklige teologenligga bakom. Den Hieronymus uppger

här liksom Tobits bok ha arameisk försig i sinanvänt texten
Vulgata, han behandladelatinska denna för-översättning men

laga fritt kan rekonstruera den ellerinte bedöma dessså att man
värde. finns också hebreiskaDet versioner vittnarsenare som

länge återberättade historien varierande sätt.attom man
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mellan ebukadnessarKriget och ArpaksbadN

Det det tolfte Nebukadnessarsåret hanregering,var av som
kung assyrierna deni stadenöver Nineve. Dåvar stora var

Arpakshad kung mederna zhanEkbatana,iöver som omgav
Ekbatana med tuktadringmur och halven sten,av en meteren
breda och långa block. gjordeHan 35tre meter muren meter

3vidhög och bred, stadsportarna25 han 50meter reste meter
höga ochbreda fundament,30 hantorn meter portarna gav

höjd bredden35 hans slagkraf-20 såmeter;en av meter,var att
tiga kunde med infanterietarméer tåga i marschordning.ut

SDet började kungåret Nebukadnessar krig kung Ar-mot
pakshad den slätten, det vill slätten Ividsäga Ragau.stora
hans fälttåg deltog alla bodde bergstrakternai och allasom som
bodde kring Eufrat, ochTigris Hydaspes och den elamitiske
kungen Arjoks slätt; mängd olika folk anslöt alltså tillsigen
kaldeernas här.

Nebukadnessarsregering... assyriema... Nebukadnessar1:1 Nineve re-
gerade f.Kr. Babylon.i Assyriernas huvudstad605-562 Nineve hade
förstörts hansfar redan Efterjerusalems förstöring år mindes612. 587av rNebukadnessar Israels ärkefiende, och äldre minnen deman som av
fruktade assyriernakunde lätt smälta med bilden honom.samman av
Arpaksbad medema. Ekbatana Mediens huvudstad1:1 Ekbatana. .. ..Hamadan i det nutida ArpakshadIran. Namnet troligenärmotsvarar

frånhämtat och liksomMos ingår heladen följande krigsskild-1 10:22
författarensringen i fria komposition.

vanligenRagau det Medien1:5 iRages i Tob jfrnämnsanses vara som
Tob med not.4:1
Hydaspes biflod till Indus,En här kanske förväxlad1:6 med Choaspes,

Elam Persiskavikens innersta del. Namnetsom rann genom norr om
Arjøk områdesdetta kan ha hämtatsfrån Mos1 14:1.regent
till kaldeemashär till babylonierna,Dvs. det folk1:6 Nebukadnessarsom
självaverket regeradei över.
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7Kung tillhade också budNebukadnessar Assyrien säntav
till Kilikiens,och till alla bodde iinvånarePersiens väster,som

Antilibanons och till allaLibanons och invånareDamaskus,
till dem tillhördebodde längs kusten, påstammarnasomsom

till Galileen och den storaJisreelslät-Karmel och Gilead,i övre
till städer områdetoch dess ochalla Samarieni österten, om

Chelous och Kadesh ochJerusalem ochJordan, till Betane,
till Tapanhes, och hela Goshen,gränsflod, RaamsesEgyptens

ända och Memfis, till allaförbi invånare,Tanis Egyptens så
Men befolkning-budet slutligen nådde Etiopiens gränser.att

Nebukadnessarsområde trotsade assyrierkungenhela dettaien
krigsföretag. kändedeltog hans ingenbefallning och inte i De

människa,han bara ochför honom; derasfruktan i ögon var en
oförrät-återvända förödmjukade och medsändebudde låt hans

Då allafylldes Nebukadnessar dessaärende. raseri mottat av
hämnasoch kungavärdighetländer och vid sinsin atttronsvor

hugga helaDamaskustrakten och ochKilikien, Syrienå ner
alla Moabsbefolkning, liksom invånare,områdets även am-

och alla ända till deoch hela Judeen i Egypten tvåmoniterna
land.sjöarnas

I fältsjuttonde drog Nebukadnessar medisitt regeringsår
helaArpakshad och besegrade honom,här kungsin så attmot

och slogshärmed alla hans stridsvagnarArpakshads påryttare
Han och trängde fram ända tillhans städerflykten. intog

och skövlade stadensdär han erövradeEkbatana, tornen gator,
Arpakshad hanprakt förbyttes förnedring. tilldess iså togatt

stack honom medovanför han sinafånga bergeni Ragau, ner
Såför alltid. vände hanoch gjorde slut hans väldespjut

väldigoch med honom hela hansmed byte,hem sitt armé, en
fyrafrån olika länder. tillbringade hanskara krigare Där måna-

under sorglöst festande.der med hären

alla bodde följande geografiskauppräkningeni Den1:7 västersom av
följer den medelhavskustenoch dess fråninland tillÖstranamn norr

söder. dit uppräkningen verkligheteni iEgypten, övergår v. var
självständigt Nebukadnessarstid hadetidigare lydrike undervaritmen

liksom det blev underAssyrien Persien.senare
de land Kanske anspelning antika föreställningartvå sjöarna:1:12 en om

kom från avlägsnakållsjöar.Nilen tvåatt

Mack1:121 3:27
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olofernesfälttågH

Det artonde den tjugoandra dagen den förstaåret, i månadenñ
påbjöd kung Nebukadnessar från palatsAssyrien sitt attav
hämnden skulle drabba alla länderna, han hadeså sagt.nu som
zHan sammankallade alla sina ministrar och alla la-sina stormän,

fram hemliga plan förde dem och tillkännagavsin beslutsitt om
sAvenallt lidande han skulle tillfoga dessa länder. de ansåg att

alla hade åtlytt Närhans bud skulle förgöras.inte kungsom
Nebukadnessar hade avslutat kalladeAssyrien sitt rådslag,av

till Holofernes,han överbefälhavaresig för hans armésom var
5Såoch honom själv och sade tilli honom:närmast sägerrang,

Storkonungen, hela jordens herre: skall bege härifråndigDu
och båda soldater litar styrka,sin 120 000upp som man

Dufotfolk och hästar och skall dra krigi12000 ryttare. mot
7Kungörharländerna i ord. förmitt demväster, trotsatsom att

de skall hålla jord och beredskap, skall drai jagvatten ty ut mot
vrede.dem Jordens hela skall döljasi under krigaresminayta

fötter, och skall utlämnajag dem krigshärmin till plundring;
de stupade skall fylla bergsklyftorna, och bäckraviner och

Ochfloder skall uppdämda lik. krigsfångarnasvämma över, av
Draskall föra till jordensjag alltså ochgränser.yttersta ut

helabesätt deras område. de överlämnar dig, skallOm sig du
dem förbevaka räkning till denmin dag då de ställs till ansvar.

Men ditt områdenågonstans i foga skallsig,vägrarom man
du skonsamhet utlämnainte visa dem till död och plund-utan

Vid liv ochmitt kungliga makt:ring. min jag har talat, och jag
Ochskall själv genomföra detta. du får brytainte mot ett

enda din herres bud, du skall obrottsligt verkställa allt harjagav
ålagt dig, och du skall det dröjsmål.göra utan

mande belägradesåret Detta verklighetenDet år, Kr., i2:1 587 Jerusa-
babylonierna; jfrJerlem 32:1av

Holafernes persiskt, härNamnet, traditionella2:4 återges i sinärsom
korrektaform. kanskeOlofernes;Den Orofernesvarianten kändär är

från Kappadokien Mindrei Asien. medlemmarEtt det landetspar av
furstehus bar f.Kr.IOO-talet och kan ha300-namnet resp. gett
författaren uppslagettill användadet här.att
jord och Symbolerför kapitulation, kändafrån persisktid.2:7 Inne-vatten
börden ställdemark och vattendragtill förfogan-erövrarensattvar man
de.

2:7 Hes 38:8
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Holofernes begav från herres palats och kalladesig sin till
alla furstarna och den assyriskasig befälhavare ocharméns

Hanofficerare. mönstrade styrka elitsoldater såen av som
hans herre hade befallt honom, och berid-120 000 12 000man

ochbågskyttar, fördelade dem det brukligt isätt ärna som
Vidarekrigshär. rekvirerade han väldiga mängder ka-en av

meler, och mulor för oräkneligtåsnor utrustningen, antalett
rikligafår, och till matförråd alltproviant,getteroxar

manskapet och oerhörd guldmängd och silver från denen
Såskattkammaren.kungliga drog han fält hela häri med sin

för för kungröja Nebukadnessar, för täcka helavägatt att
jordytan medi stridsvagnar, och elitsoldater.väster ryttare
Tillsammans med hären drog det brokigt följe; deut ett var

gräshoppor eller markens sandkorn, alltför förmångasomsom
kunna räknas.att

De gick dagsmarscher från riktning Bekti-Nineve itre mot
leths och slogslätt sedan läger bortom Bektileth invid berget till

DärifrånKilikien. marscherade Holofernesvänster övreom
bergen med hela här, fotfolk,i sin och stridsvagnar,ryttareupp

och trängde och Lud. plundradeigenom ochPut RassisHan
HanIshmaels vid ökenranden söder Cheleon.stammar om

tågade längs Eufrat och raserade deMesopotamien allagenom
befästa städerna längs Abronas bäckravin ända fram till havet.
Han erövrade Kilikien, högg alla gjorde motståndner som

honom och trängde fram till Jafets område, liggermot som
Hansöderut, Arabien till. inringade Midjans brändestam,

Vidderas tält och plundrade deras boskapsfållor. tiden för
tågadeveteskörden han till Damaskusslätten, brände allaner av

åkrarna där, slaktade hjordarna får och kor, plundrade stä-av
derna, slog ihjäl barnen och högg alla män.ner unga

Skräck och fasa för fylldehonom dem bodde kustlan-isom
det, Sidon ochinvånarna i Tyros, dem bodde ochi Sursom

affärer,följe civila hoppadesbroeigt tjäna påDvs.2:20 ett som pengar
plundringprostitution, etc.

följandegeografiska blandas det.från Kända igick.De Nineve2:21 namn. och svårtolkade. Delvis kan detmed oidentifierade sigstycket röra om
Holo-uttryck. huvudsak tycks författaren viljasymboliska I sägaatt

och angränsandeområdendet nuvarandeSyrien ifernes härjadei norr
och söder.

nuvarande LibanonUppräkningen städer börjar deteustlandet i2:28 av
Macktilloch följer sedankusten söderut;ochSidon Tyros 1not

jfr till Mackoch Oeina kanskeMed Dor 15:11Sur 110:69. notmenas
nutidens Israel.och Akko i
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Okina och alla bodde i Jamnia, och folket Ashdodi ochsom
Ashkelon darrade lDeskräck för honom. skickade sändebudav
till honom för 2Vi,be fred: den konung Nebu-att om store
kadnessars tjänare, ligger för dina fötter. med duGör oss som

3Allaförfinner gårdar och marker,våra vetefält ochgott.
hjordar får och kor och fålloralla vid herdekojor tillvåra stårav

förfogandeditt med dem Ocksådu behagar.gör vårasom-
städer och deras invånare dina slavar behandla demär dusom-

SMännenönskar. infann hos Holofernessig och framförde
budskapdetta till honom.

Holofernes tågade då till kusten med här, besatte desinner
befästa förstärktestäderna och med utvaldasina mäntrupper

7Både och den omgivande landsbygden gickdärifrån. där
till med kransar huvudet, med dans ochhonom mötesman
sMen han raserade helgedomar höggtanrburiner. alla deras och

heliga lundar, han hade fått uppdragetderas ty att utrotaner
alla landets gudar, för alla folk skulle dyrka Nebukadnessaratt

människoroch alla språk och åkalla honomstammarensam av
Sedangud. marscherade han förbi Jisreel trakteni avsom

ochligger nedanför Judeens väldiga bergsrygg,Dotan, som
Gaibai Skythopolis. stannade hanläger mellan ochslog Där en

tid för samla ihop alla förråd håren behövde.månads att som

judarna till motståndsigrustar

lNär israeliterna judeen ficki höra allt Holofernes,om som
assyriske kungenden Nebukadnessars överbefälhavare, hade

de andra folken,gjort och hur han hade plundrat ochmot
Zgrepsödelagt alla deras tempel, de oerhörd skräck förav

och fylldeshonom för Jerusalem, där derasHerren,av oro

Översättningenraseradealla deras helgedomar bygger3:8 rekonwen
struerad handskrifterna skövladeI står hela derasområde,text. men

Holofernes uppträder helgerånareoch religionsför-poängenär att som
följare. därför judarna underkastaDet är sigvägrar 4:1 5:4.att
förbi jisreel. Seytbopois Holofernes tänks följa de främ-3:9 nu en av..mandestormakternasklassiskamarschvägar. passerarHan

sydost Karmel, de trakter vid där huvudhandlingenDotanom norr om
skall utspelas.Sedanslår han läger i Jordandalensutvidgning vidövre
Bet-Shan Mack grekiskakallat Skythopolis.1 Gaibai kanske5:52, är

förvanskning Gilboa, bergensydväst staden.en av namnet om

3:8 Dan 11:36
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3De frånhade nämligentempel. återväntGud, hade sitt nyss
folkjudeenskort tid sedan hadeoch bara förfångenskapen, en

och templet blivitkultföremålen, altaretochsamlatblivit rena-
De ochskickade folk till hela Samarienvanhelgandet.de efter

Choba ochJeriko och tillBelmain ochtill Bet-Horon,Kona,
Sde de högsta bergstopparna,Salemdalen; besatteoch tillHasor

krigsberedskapoch försatte dem inärhetenbefäste byarna i
hadelivsmedelsförråd, skördenlägga ty nyssatt uppgenom

°]ojakim, vid den tidenfälten. översteprästbärgats på varsom
Baityloua och i Baitomes-skrev till iJerusalem, invånarnai

utanförJisreel invid slätten Dotan,ligger mittthaim, emotsom
deeftersomtill bergen,uppfartsvägarna7att skullede spärra

fiendenshejdalättoch dettill Judeentillträde attvargav
högstoch åtdär trångframryckning utrymmegavpassagen var

bredd.itvå man
hadeIsraeliterna deföljde anvisningar överste-getts avsom

hadefolkets råd,israelitiskaoch detJojakimprästen somav
Gud medAlla ropade tillIsraeliijerusalem.sitt mänsäte stor
tillsammansinför honomspäkte demed sigoch iveriver, stor

ocharbetareboskap, sinaoch barn, sinsinamed hustrursina
säcktygoch delandet,främlingaroch alla islavar svepte om

kvinnorochAlla ijerusalem,israelitiskahöfterna. ävenmän
strödde aska sinatemplet,framförföll överoch barn, ner

Ocksåinförsäcktrasorhöll Herren.och sinahuvuden upp
bönföll devid sidaoch sidasäcktyg,de ialtaret svepte
bort, derasbarnlåta derasGudIsraels inte rövasenträget att

ödelagdabli ochdestädernakrigsbyte,blihustrur ärvtsom

här för-från fångenskapen Författaren tycksbade återväntDe4:3 nyss.. . dåtid dvs. till SSD-talet,berättelsetill ilägga årsin än 2:1,50 senareen
Liknan-defångnajudarna återvändahem.perserkungen tillåtitKyros att

författarens tid beskrivsoch frånerfarenheter stämningar ide egen
ff.; MackMack 2 14:36.4:361

kan lokaliserasdel de följandehelatill Samarien Bara4:4 ortnamnenen av
denhuvudtanken tycks bred mellanmed säkerhet, att zonvara enmen

och det hotadeJerusalem försvarsbe-ockuperadetrakten ii sattesnorr
ständiga mellan Judeen och Samarienmotsättningarnaredskap. De-

frånvaro.idealiseradeskildring medsindennalyser i
med dettaTraditioner okändajajaaim överstepräster4:6 namnannarsom

tid.jfr Neh och jfrtill Jeremiashar knutits Esras Bar 1:712:26
nybildadeBaitomestbaim Båda allt dömaBaityløua är4:6 attnamnen av. . . besked hantänkerlägesbeskrivningen klartförfattaren, attger ommenav

område Samarien.iett norra

Mack Jon4:914:36 3:74:3 2
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vanhelgat och skändat till hedningarnas förnöjelse.templet
Och lyssnade till blickenderas och vände tillHerren rop

nöd. Folket fortsatte fasta dagar heladeras sin Judeenmånga i
Overs-och ijerusalem inför allhärskarenf, tempel.Herrens,

Jojakim och alla stod inför ochHerrenteprästen prästerna som
biträdde vid hadede tjänsten säcktyg höf-Herrensom om

de frambar det dagliga brännoffret och folkets löftes-närterna,
Deoffer och frivilliga offer. hade aska huvudbonader,sinapå

och ropade all kraft till hande sin skulle kommaHerren attav
räddningmed till hela Israels folk.

olofemes erigsrådH

När Holofernes, överbefälhavaren för underrät-Assurs armé,
tades israeliterna hade berett för krig,sig bergs-stängtattom

befäst alla höga bergstoppar och spärrarsattpassen, upp
zgrepsslätterna, han fruktansvärd vrede. kallade till sigHanav

Moabs furstar ochalla hövdingar och allaAmmons satraperna
3ochkustområdet sade till dem:i bori låtNi migKanaan,som

vad för folkdet lever här bergstrakterna Vadiär ärveta ett som
fördet städer de bor i har de består derasVariHur arméstor

makt och styrka deras kung och leder derasVem är armé
Och varför har de, bland alla folk i hållit sigväster,ensamma

godaför för komma tillmig mötesatt
5Achior, förde befälet svarade ho-ammoniterna,översom

till din ord, herre,tjänares skall du höraLyssna sånom:
detta folk bor bergstrakternasanningen i här intill, ochom som

Dettalögn skall diningen läppar. folk här-tjänaresöver
7Defrån kaldeernaö. slog förstsig i Mesopota-stammar ner

därför de ville dyrka de gudarmien, inte deras fäder tillbad iatt
Dekaldeernas land. fäderssina religion och börjadeövergav

Moabsfurstar. bävdingar.5:2 Ammons kustområdeti Is-satrapema. . ..raelsgrannfolk och arvfiender i Moab, och tänksöster Ammon väster
här ha sakgjort med erövraren; Kung2 24:2.gemensam
Achior bör i sin hebreiskaform ha betytt5:5 Namnet broderljusets eller
kanske judarnas broder. Därmed antyds från början vilken roll man-

kommer fortsättningen.spelaiattnen
fale härstammar frånDetta ealdeema följande5:6 Den översikten över

Israelshistoria, frånsom ff.,utgår uttrycker författarensMos1 11:28
bibliska grundsyn. Jfr Ps 78.

4:14 Mos 522 lMos2938-42; Mos3 11:28
22:17f. 5 1M 11:31;Jos 24:2os
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tillbe himlens gud, den gud de erkände. fördrevDåsom nu
kaldeerna dem från gudarssina område, och de flydde till

9Mendär de slogMesopotamien, försig lång tid. deras gudner
tillsade dem bryta från detta land och flytta till Kanaan.att upp
bosatte förvärvadede ochDär sig rikedomar guld ochstora av

Sedansilver och mängd boskap. utvandrade de till Egyp-en
eftersom hungersnöd hade drabbat hela land, ochKanaansten,

de kvarblev där tills de hade bärgning.sin blev deDär ett
talrikt folk, Mende inte gick räkna. kungenså många iatt att

vände dem; med slugEgypten sig beräkning tvingademot man
dem slita tegelslagare. blev de kuvadeSå ochatt ont som

Dågjordes till slavar. ropade de till gud, ochsin han slog hela
land med plågor vilka det fannsEgyptens inte bot.någonmot

ochfördrev dem land,Egypterna sitt deras gud torrladeur
ochRöda havet framför dem ledde dem till Sinai och Ka-

ochdesh-Barnea. fördrev alla boddeDe öknen bosatteisom
land, ochsig i alla Heshboni krossade de medamoreernas

vapenmakt. Efter ha Jordan helagått de berglandetöveratt tog
ochbesittning fördrevi kanaaneerna, perisseerna, jevuseerna,

Shekems och alla girgasheerna. Under lång tid bodde destam
där.

-Så länge de syndadeinte gud hade desin lyckan medmot
de har nämligen Mensig; gud avskyr orättfärdighet.en som
de avvek från den han hade dem,när anvisat led deväg som

ideliga nederlag lång krig,i rad tills de slutligen fördes borten
fångar till främmande land, deras guds tempel jämnadesettsom

med marken och deras Menstäder föll fiendernasi händer. nu
har de till sin gud, och därför haråter de fått kommavänt
tillbaka från de platser dit de hade skingrats och återta Jerusa-
lem, där deras helgedom ligger, och de har kunnat bosätta sig i

2°Alltså,bergstrakterna, låg öde. herre och härskare:som om

tills de bade bärgningsin tills de blivitDvs. välbärgade5:10 medlemmarav
det egyptiskasamhället;jfr Vish 19:16.

fördesde. bort fångar Liksom hari författaren här5:18 4:3som ett annat. .tidsperspektiv berättelsensi början: han låter denbabyloniskafången-än
skapenstid framstå avslutatkapitel.587-539 Kr. ettsom

5:9 1Mos 12:1 5:154Mos21:24-31;]os10:40
5:101 Mos 41:54;46:5 47:27 5:161 Mos 15:18-21; Jos 12:7

Mos5:112 1:8-14 Neh 9;8
5112 M052 7-12;l0S2:23 24:5 5:17 Mos3 2653-43; Mos5 28;
5:13 2 Mos 14:21 Krön Neh2 36:11-21; 9:26-3O
5:14§I1I9os19:1;4Mos20:1;5Mos5:19 Esr1;1-11

48



Judit 6:4

folkdetta sig skyldigt till förseelsegör någon och syndar mot
gud, då skallsin fasta de har denna halsen,ta att snara om

marschera bergeni och Mennedkämpa dem. någotupp om
lagbrott förekommerinte hos dem, då skall du undvika dem,
herre, inte deras herreså och gud kommer till deras undsätt-att

och blirning till åtlöje inför hela världen.
När Achior hade detta, hördes missnöjt mummelsagt ett

från mängden stod omkring tältet, och Holofernessom stor-
och alla kom frånmän kustlandet och från Moab ropadesom

han 23Viskulle pryglas. låter skrämmasinte någraatt oss av
israeliter, sade de. folketDet saknar kraft och förmåga att
ställa Därförslagkraftig här. skall absolut tillupp en

din kommer krossaarmé dem helt, Holo-angrepp, att store
fernes.

AchiorDomen över

När oväsendet hade lagt blandsig stod kringmännen som
mötesplatsen, talade Holofernes, den assyriska överbe-arméns
fälhavare. Inför hela utlänningar och vänd allamassan av mot
moabiterna sade han till VemAchior: du du är,tror att
Achior du och de där legoknektarna från Efraim dunär- -profeterar du gjort bland dagi och intesägersom oss att
skall anfalla Israels folk, därför deras gud kommer till derasatt
undsättning gudVem Nebukadnessarär skallHan sättautom

krigsmaktsin och utplåna dem från jordens och derasyta,
gud kommer inte 3Virädda dem. hans tjänare skalläratt som
slå dem alla de enda människa. kanDe intener som om var en
hålla stånd kraften näri kavallerivårt låter det vällamot
fram dem, deras bergöver skall bli rusiga deras blodutan av
och slätterna lik.mättas Inte spår motstånd skall sedanettav av

de kommermöta bli fullständigt utplånade. Detta äross att-
konung Nebukadnessars ord, han hela jordens herre,ärsom ty

utlänningar Grundtextens 0rd kan också beteckna6:1 filisteerna; 5:2,
där för derasgamlaområde,22; 7:8, kustlandet,representanter upp-

träder tillsammansmedde andragrannfolkenshövdingar.
legokneetama från Efraim6:2 denNamnet i gammal tidstam som
bodde här föri Samarien helastår Israel jfr HolofernesHos 11:1-9. -0rd vill markera israeliterna liksom Achior och hans folk v. 5 äratt
Nebukadnessarsslavar.

6:2 Kung2 18:35 6:4 Jes34:7
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Judit6:5

SMen duverklighet.bliroch vad hantalat,han har säger
dig tilldu har dag gjortfrånlegoknekt iAchior, Ammon, enen

skall dudag intedennade 0rd du Frånbrottsling yttrat.genom
därbestraffat detharförräninför jagkomma mina ögon

När din kroppåtervänder, skallfrån jagfolket Egypten. ge-
ochoch spjut,krigshärs svärd mina tjänaresnomborras minav

7Mina slavar kommerstupade.bland fiendensskall kastasdu nu
städerna viddigoch lämna idig till bergenföra bort en avatt

öde tillsammanssdu dittdö förrän duskall inte möterpassen;
skallqOch de slippatysthet hoppasdufolket där. imed attom

har talat,huvudet.hänga meddu Jagundan, behöver inte
besannas.ord kommeroch alla mina att

hade till handsSedan hanbefallde Holofernes slavarna som
ochföra honom till BaitylouaAchior,tält gripa över-i sitt att

Slavarna och fördehonomisraeliterna.honomlämna grep
slättlandet de sig ilägret slätten.honom Från upput gavur

Närnedanför Baityloua.fram till källornaoch kornbergen
debergskrönet, sinademstadeni såg näramännen tog vapen

ställ-alla stenslungarnabergskrönet;stadenoch gick ut motur
beskjutaoch börjadebehärskade ditdede sig så vägenatt upp

och lämna-Slavarna band Achiordå nerför berget,dem. smet
själva återvändefot, medan devid bergetshonom liggandede

herre.till sin
Achior,staden och fannNär frånisraeliterna kom ner

med tilloch honomfrån sigbefriade de honom togrepen
somhonom inför stadensdär de ställdeBaityloua, styresmän,

Mikas Havri,tiden Simonsvid den Ussia, stam,son avvar
Dessa sammankalladeMalkielsoch Karmi,Otniels son.son,

skyn-och alla deäldste; kvinnornastadensalla männenunga
införfördes framfolkförsamlingenåt Achiortilldade ocksåsig

Hanvad hade hänt.frågade honomfolket, ochallt Ussia som
I-Iolofernes krigsråd,hade vidför detredogjorde då yttratssom

befälhavarnaassyriskainför devad han själv hadeför allt sagt
hade förtHolofernesdet skrävlande talför alltoch motsom

Då inför Gud ochtillbedjanföll folket iIsraels folk. ner
Herre, övermod, visahimlens Gud, derasduropade: se

Holofernes förvränger föraktfullt defolket fråndet där Egypten6:5 upp-
faraosförrymda undersåtar.Achior lämnat: israeliternagifter ärsom

6:19 Kung2 19:4, 16
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Judit 7:10

barmhärtighet betryckta folk och vänd dig dag tillvårt imot oss
Dehelgade dig. Achior mod och Överho-är nyttsom gav

Ussiapade honom med beröm. med honom från folkför-tog
samlingen hem till där han höllsig, fest för de äldste. Och deen
anropade Israels Gud hjälp hela den natten.om

belägrasBaityloua

lDagen därpå Holofernes order till hela här och allasingav
förstärkningar den fått bryta Baityloua, besättaatt motupp

till bergen och till israeliterna.vägarna motupp angrepp
zUnder dagen alla krigarna rörelse. bestodsig i Arménsatte av

soldater till fots och till häst, förutom170 000 12 000 trossen
3Deoch den väldiga mängd folk drog fram deras följe.isom

dalenslog läger vid Baityloua, intill källan, och spredi sig över
bredden förbiräckte ända till Belbaim ochDotanyta somen

längden från Baityloua till plats mittpå Kyamon, emoten
NärJisreel. israeliterna hur manstark fienden fylldessåg var,

skräckde och sade till varandra: människor kommerDessaav
föröda hela landet varken kullarna eller dalarna eller deatt -

5Varbergen kan bära derashöga tyngd. och hämtade sinaen
och efter ha eldar gick de vakttäntatt tornenvapen, utan

avbrott hela den natten.
Följande dag red Holofernes med hela kavalleri, fulltsittut

7Sedansynligt för israeliterna Baityloua.i han hade rekogno-
till staden ryckte han fram till källorna,vägarnaserat togupp

kontrollen dem förladeoch vaktstyrkor vidöver trupper som
sDärhan återvände tilldem, folk. han allavarpå sitt möttes av

edomiternas hövdingar och alla de ledande Moabs folk ochi av
Lyssnafrån kustlandet.furstarna sade: till ord,De vårett

Dettahärskare, kan du bespara din förluster.så armé stora
israelitiska folk lit tillinte sin sina spjut till de högasätter utan

där de bor; detbergen nämligen lätt tillinte sigär att ta upp

Belbaim KanskeomformningarKyamon degammaltestamentliga7:3 av. . .Jivleam och Iokneam blir frånMeningen då Holofernesortnamnen att
lägerijordandalensitt marscherartillbaka och fyller25:10 västermot nu

del Jisreelslättenmed sin här.stor aven
edomiternas till MackSe7:8 1 5:3.not

Mack7:4 1 6:40
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Judit7:11

stridaAvstå fråndärför, herre,bergstoppar.deras att mot
endafältslag, skall intevanliga i sådetdem öppetsättet en

Stanna helakvar lägret medifolk behövaditt stupa.man av
källanbesättaoch låt dina tjänaresäkerhet,din iarmé som

ty får hela Baitylouasfot, därifrånbergetsfram vidbryter
försmäkta ochkommer debefolkning Då törstsitt attvatten. av

folk skallstad. ochVisin vårtmåste ta oss uppge upp
fördärnärheten och posteringarbergstopparna i upprätta att

staden.enda kan kommavakt, intehålla så utatt urmanen
tillsammans med sinaDe bort hungerkommer att tyna av

de falla ihopdem skalloch svärdetoch barn, innan nårhustrur
Så svidandestad. kan du demi sin engatorna geegen

fredligtförställetför de gjorde ivedergällning attatt uppror
tilldig mötes.

och hangillade förslaget,Holofernes hela hans staboch gav
En styrka brötmoabitiskskulle följas.detorder uppattom

dalenläger ochde slog imed assyrierna;tillsammans 5 000 av
Samti-vattenhål och källor.israeliternaskontrollen övertog
och slogbergenoch ammoniterna iedomiternadigt ryckte upp

de sydost bortavdelning skickadeläger Dotan;mitt emot en
MochmoursvidChous, platsliggerEgrebel, näramot ensom

slättenhären slog lägerassyriskadenbäckravin. Resten av
ochfanns tält utrustning ilandets lägrethelaoch täckte Iyta.

överväldi-människormängder, ochoerhörda varmassan av
gande.

fyllda djupGud,Men ropade till sinisraeliterna Herren, av
dem,fiender hadealla deras omringat såmodlöshet eftersom att

2°Runt demomkringkomma undan.fannsmöjlighetingen att
ochmed infanteri, stridsvagnarkrigsmaktsamladestod Assurs

för helasluttills alla vattenförråddagars tid,kavalleri i 34 var
och höll Debefolkning cisternernaBaitylouas tömmas.att

dricksvattnetenda dag,dricka otörstigafick siginte tyen
Barnen heltoch kvinnornadelades i upp-varut ransoner.

deutmattadeblevoch de sågivna, törstenmännen attavunga
krafterderasoch iomkull portgångarna;föll gatorna var

uttömda.alldeles

identifi-kanbäckravin Platserna inteMochmoursEgrebel. Chans.7:18 . ... kringgåendetänker författarentroligen sigsäkerhet,med enmeneras
Nablus.det nuvarandeviajordandalenrörelse öster om

Klag7z22jer 14:16; 2:11f7:21 He; 4:16
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Judit 8:1

Då samlades hela folket med och kvinnor ochmänunga
barn hos ochUssia stadens och allai de äldstesstyresmän,

zwGudropade de högt: dömanärvaro mellanmå och Nier oss.
har begått brottsvårt inte be assyriernaett mot oss genom att

Nufred. finns det ingen kan hjälpa Gud harom som oss -
sålt till dem, och kommer inför deras ögon,oss att segna ner
tillintetgjorda Nu måste sända budtörst. efter dem. Geav

hela staden, låt den bli plundrad Holofernes folk ochupp av
Dethela hans här. bättre för bli derasär krigsbyte dåattoss -blir slavar, får ändå behålla livet och slipper hurmen se

dörvåra minsta inför och hurvåra hustrurögon våra och barn
Himmelbort. och jord våra vittnen tillsammansär medtynar

Gud, fädersvår herrevåra straffar för ochvåra vårasom oss
fäders synder: hanmåtte dag låtainte i det sagt.som

Alla de församlade brast våldsamgång i jämmer,uten
och de ropade högt Mentill Gud.Herren Ussia sade till dem:
Mod, mina bröder Låt hålla fem dagari till. denInomutoss
tiden skall visa barmhärtighetHerren han kom-oss nytt, ty

inte fullständigt. Menöverge de fem dagarnaattmer oss om
förbigår får hjälp, skall jag Hannigöra sagt.utan att som

fick folket skingras och inta platser;sina de gick bort tillatt
stadens och medan han skickade hem kvinnornatorn,murar
och barnen. råddeDet djup förstämning i staden.

Judit ingriper

lSamtidigt fick Judit höra vad hänt. dotterHon tillom som var
Merari, till tilljosef,Us, till Ussiel, till isom var son son son son
Hilkia, till Hananja, till Gideon, till Refaja, tillson son son son
Ahituv, till Elia, till Hilkia, till Eliav, tillson son son son
Netanel, till Shelumiel, till Surishaddaj, till Simon,son son son

zHennestill Israel. Manasse, tillhördeson man som samma

han dag låta detmåtte inte7:28 i vi Dvs. låta undersagtsom oss av
emellertid osäker,Texten ochv. 25. i det hebreiskatörst är originalet-

stod kanske förnyad vädjantill stadensledare kapitulera: besvärvien att
redan daglåtai det bli sagt.atter som

fem dagar till Kanske exempel talmystik:7:30 belågringenhadeett varat
dagar och avgörandetskulle alltså falla den34 v. 20, fyrtionde dagen.

Talet i GT sambandmedi perioder fasta40 nämns eller prövningarav
Mos2 Mos Enligt34:28; Kung hade4 14:33; 19:8. Judit1 varit8:4

änkai månader.40

7:301 Sam11:3
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Judit8:3

3Han fick sol-kornskörden.underdötthadesläkt,ochstam
åkern,kärvarmed bindaledde arbetethanmedansting att

ochhemstad Baityloua,och dog sinsjuk iliggandeblev man
ochfältet mellanfäder Dotanbland hanshonombegravde

hemänka ilevt sitt årDärefter hade Judit iBalamon. tresom
slå5På hade hon låtittill hustaket sittmånader.fyraoch ettupp

änke-alltidhöfterna och bar sinasäcktyghadehonskjul, om
blivit änka,alltsedan honHon dagfastade varjekläder. utom

och dagenvidoch Sabbaten, nymåne närmastförsabbaten
glädjehögtider.ochfolkets festerisraelitiskavid detföre samt

tilldragande kvinna.ochvacker Hennes7Hon mycketenvar
ochguld och silver, tjänarebådeefterlämnathadeManasseman

slngenbehåll.hon hade ioch åkrar,tjänsteflickor, boskap som
gudfruk-myckethonhenne,ordhade säga ty varont attett om

tig.
folket i sinordde bittra9]udit hörafick alltså somom

stadensslungathadevattenbristenförtvivlan över styres-mot
hanhurtillhadeUssiaalltoch likaså sagt svar:somomman,

efterstaden till assyriernaöverlämnaeddem sinhade attgett
hadebetrodda slavinnaDå denskickade honfem dagar. som
ochbud efter Ussia, Havrimedegendomhennestillsynen över

sadeNär hos henne,infannde sigäldstestadensKarmi,
hon:

det intefolk:Baitylouasmig, överHör varstyrsom
ställde dennadag, dåinför folket nigjorde itala nirätt att som

tillstadenöverlämna våralovadeoch ochGuded mellan atter
bestämda tiden.denhjälp inomfiender inte Herren ger ossom

daggjort iGud niVilka ninini närär, utmanar somatttror
DetGuds ställe Her-människor i ärinför allaoch sätter er

överhuvudethette enligtSurishaddaj Mos 1:6Sbelumiel, till Så 48:1 son
tillhöra dennaJudittid. Att ärsägsMosesför Simons stamstam - ff.stamfadernshistoria iepisoddärför 9:2för författarenviktigt att en ur

bedrift.för hennestill mönstergörs
jfr medJivleamomformning not.7:3KanskeBalamon8:3 namnetaven

fall km.blir ide båda såmellan 6Avståndet orterna
och övadebekvämligheten husetiJudit försakadeskjullåtit slå8:5 ettupp

bo primitivt.askes attgenom
festglädjenVid helgdagarglädjehögziderförsabbatenpå8:6 envarutom . .. Beträf-förtjänstfulla botövningar.gick föreplikt,religiös annars -som

nytändning Sam20:5.firandet månens 1fande t.ex.av

Vishf.]ob 11:7;]es 40:13;8:13
Kor 2:11, 169213-17;1
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Judit 8:25

allhärskarenäy försökerni genomskåda, kommerniren, men
aldrig förstånågonsin Ninågot. kan inte finna detatt en
människa hjärtatsi djupgömmer eller de tankargrepp om
hon tänker hur skall då kunna utforska Gud, har- som
skapat allt detta villHur lära kännani hans tankar och begripa
hans planer Nej, bröder, väck inte Herrens, Guds,vår vrede.
Om han inte vill hjälpa inom de fem dagarna, har hanoss
ändå makten beskydd den dag han själv vill, lika välatt ge oss

låta under inför fiender. Menvåra skallniatt intesom oss
försöka binda Herren, Gud, hansvår i beslut, Gud viker intety
för hot människa och kan inte föras bakom ljusetsom en som

dödlig.en
Låt därför tåligt räddningenvänta från honomoss me-

dan till honom hjälp han kommer höra vårropar om att-
bön, det lsTyhans vilja.är det har aldrig förekommit i vårom
tid och sker hellerinte dagi någon våra elleratt stammarav
släkter eller bygder eller städer ber till gudar tillverkatssom av
människohänder. Sådant inträffade ochi gångna tider, det var
därför fädervåra blev utlämnade svärd och plundring och led

förkrossande nederlag fiender. Menvåra har aldrigett mot
känts vid någon gud vid sidan honom; därför kanannan av
hoppas han inte skall ochöverge inte någon folk.vårtatt oss av
Ty blir faller hela judeen; då blir tempelvårtom tagna,
plundrat, och Gud kommer ställa till för detatt oss svars att
blivit Närvanhelgat. har mördat bröder,våra deporteratman
befolkningen och skövlat vårt ocharv vår egendom, skall han
låta detta vila där lever slavar blandtungt oss, som
hedningarna, och kommer väcka och förakt hosanstötatt
dem köpt Ty det slaveriet kommer inte vändas isom oss. att
någon nåd, Herren, Gud, skallvår det tillgörautanny en. förnedring för oss.

Men bröder, måste visa landsmänvåra deras livnu, att
hänger ochpå grunden för helgedomens,är tempel-oss att
byggnadens och altarets bestånd. Och för allt detta skall

Gud viker för8:16 inte bot. dödlig En anspelning Mos4som 23:19en,.enligt Septuaginta
det slaveriet kommer8:23 inte vändasi någon nåd Dvs. det kommeratt nyinte sluta lyckligtså denbabyloniskafångenskapenatt jfr ellersom 5:19
Josefsfångenskapi Egypten jfr Mos1 39:21.

8:164M0s Bar23:19 8:20 3:7
Vish8:18 Mack15:4 8:241 2:50; 5:32
Dom8:19 Ps2:13 78256-62
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Judit8:26

fäder.likaväl våraGud,tacka vår prövarHerren, somosssom
prövadehur hanmed Abraham,gjordehanKom vadihåg

syriska MesopotamienJakob dethände i närvadochIsak som
Ty den eld deliksomfår.Labansmorbrorvaktade sinhan

harhjärtan,deras så Herrentilltjänadefick prövaigenom att
demhan tuktarstraff. Närdettaheller lagtinte ettsomoss

tilldemvill han visa rätta.till honom,söker sigsom
kanochklokt, ingenharvad duUssia svarade: Allt ärsagt

Det förstaheller gången0rd. intedinainvända ärnågot mot
lade heladina tidigasteRedan årvishet. idindu provger

klartfödd medduklokhet,till dinmärke ärfolket ettty
plågatMen folketeftersom svårt törsten,förstånd. är av

och bindahar lovathandla såtvingade de attatt som nuoss
Be för dufår bryta. äred intemed somoss,nusomenoss

cisternersänder så våraHerrenfrom kvinna. Då attregnen
får slut.vanmaktfylls och vår ett

skall utföra någotDå mig.Judit till dem: Jagsade Hör
Nislåktled.eftersläktledikommer minnasfolkvårt attsom

meddär minskalloch jagvid iskall stå utnatt,porten
överlämnadå lovattidpunkt innedenslavinna. ärInnan att

Israel minräddaskallfiendertill Herrenstaden våra genom
tänker jagvadreda jagMen försök göra;intehand. ta
genomförd.planförrändet min årkommer inte sägaatt er

frid, ochtill henne: iledarna sade GåUssia andraoch de
fiender derasförframför dig våraGudmåtte Herren att ge

återvände till sinaochskjulSå de henneslämnadestraff.

poster.

bönjudits
huvudet ochaskaströddeansikte,Judit föll sitt9 ner

stundochklädd ihonblottade säcktyget somsammavarsom

bevekahon sökerbön:eftertryck sinJuditblottade säcktyget9:1 ger
bär underhonbotgöringsdräktfram denvisaGud annarssomattgenom

kläderna; 4:11.
sambandetmel-JuditmarkerarDaniel Danrökelseoffer Liksom 6:109:1

rökel-dagligagemenskap.religiösa Detfolketsandaktochlan privatasin
och Gudför folkets böner,symbolff.seoffret Mos 30:72 var en

folk.uppmärksamhet sittspeciellögonblick vändadettatänktesi moten
Mack 6:12-16+8:27 2Mos 22:1-18; 26:1-22; 29:20-8:261

9:21Dan 6:10;Mos 30:8;9:1 231:1-2127;
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Judit 9:6

den kvällens rökelseoffer bars fram i Guds hus i Jerusalem,
ropade hon högt till Herren:

2Herre, fadermin Simons Gud,
du svärdet handeni honom,som satte

hanså kunde hämnd främlingarna,att ta
de skändligen lossade den kvinnanssom gördelunga
och skamligen blottade hennes kropp
och nesligen besudlade hennes sköte

hadeDu Sådant får inte skesagt: -och likväl gjorde de det.
3Därför utlämnade du deras hövdingar döden,
och den bädd blygts derasöver sveksom
lät du blodas svek.nu ner genom

dräpteDu slavar och härskare varandra,om
dräpte härskarna där de sinasatt troner.

4Du lät deras hustrur bli krigsbyte
och deras döttrar föras bort fångenskapi
och allt vad de ägde delas dina älskade söner,av

brann iver dusom av samma som
och vämjdes vid dådet deras blodsförvantmot
och kallade dig till hjälp.

Gud, min Gud, hör också min bön, änkas bönen5Ty det du lät detta ske,var som
liksom allting före och efter,
det och detär skall komma har dusom tänktsom ut,och du har tänkt, blirså det.som

°De händelser du har bestämt
stiger fram ochsäger: Här viär
Dina fastlagda,vägar är
och ditt domslut kan med förtröstan.motse

Simons9:2 Gud V. legitimerar2-4 Judits planer med biblisk parallell:enhennesstamfar Simon hade list föranvänt kunna blodig hämndatt ta enShekemspå sedanhans Dina blivit förförd;stam, Mossyster l 34.sedenbädd.9:3 svek Förföraren dödadesmed listgenom den sjukbädd. .förut hansvarit kärleksbäddsom 1 Mos f.;34:2, 25 grundtextensordför svek kan också syfta sexuell förförclse. Text och tolkning ärdock osäkra.

922-4 Mos1 34:131 9:5 Ps 33:9; Jes 46:10 Till DanVish18:119:3 A:42
Job9:6 38:35;Jes48:13; Bar 3:35
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Judit9:7

väldiga armé:med sin7Här assyriernastår
ochhästarsinade över ryttare,yvs

soldater,kraftfullamed sinastoltserarde
och slunga,till bågeoch spjut,sköldtillde litar

du Herren,inte ärde inser attmen
stridenhan avgörsom -

Herren dittär namn.
styrkadinmedkraftderasSlå ner
vrede,dinmakt ideraskrossaoch

tempel,skända dittavsiktförharde attty
härligaditt namnhyserboningdenbesudla som

horn.altaresdittsvärd huggamed sinaoch av
övermod,93e deras

huvuden,derasvredelös dinsläpp över
hand,änkashand,låt min en

mig.föresattstordåd jagdetutföra
och tjänare,härskareoch herre,slavDräp både

list,läpparshjälp minamed av
hand.kvinnasstorhet krossasderaslåt enav

arméer,beror inteTy maktdin stora
starka kämpar.välde inteditt

Gud,förtrycktasdeduNej, är
hjälpare,dedu är svagas

försvarare,kraftlösasde
beskyddare,uppgivnasde

hopp.demförräddare är utansomen

grekiskadenfrånhämtatUttrycketstriden ärban avgörHerren,9:7 som
betyderhebreiska Herren ärdendärMos 15:3,versionen 2 entextenav formuleringarmildrade oftagrekiskaöversättarnakämpe. De som gav

drag.mänskligakonkretaGud
altarethömprydnader Mos2altaresbomditt Hornenhugga9:8 varav Åverkan demstyrka.ochocksåmaktsymboliseradehorn27:2, men templet. Jfrförstörelse i Psallmänkoncentrerad bildalltså avenger

ff.74:3
Gudssymboliserarband Moskvinnas I 15:6band... 2änkas9:9 enen bild jfrdennaledmotivFörfattarenmakt.räddande görhanshand ett av
enligtverktygGudsfall blirhand detta görikvinnasAtt16:5.13:15; en

nederlagfiendensochtydligaremakthansuppfattningdåtida än mera
jfrförödmjukande Dom 9:54.

EstGrC:24Dom4:9;9:539:10Ps Jes46:10;Mos 15:1-3;9:7 2
Ps14:11;KrönSam 214:6;9:11131:1

Mack 3:1820:8; 1PsMos 27:2;Ps 283:189:8
1392:14
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iJudit 10:8

ja, hör bön, du fadersmin Gud,min
du Israels arvlands Gud,ärsom
du råder himlarna och jorden,översom
du har skapat alla vattensom
och härskar hela din skapelse:översom

låt listiga 0rd skadamina och sarga
dem välvt onda planer förbundñdittmotsom

ditt heliga hus, berg,Sionsmot mot
huset dina fått i sinsöner ägo.mot som

Ge insikt hela ditt folk med alla dessåt stammar,
de förstår du all makts ochså styrkas Gudäratt att

och duingen Israels beskyddare.äratt utom

judit tillgår assyriema

Når Judit hade detta och avslutat10 åkallansin Israelssagt av
zresteGud, hon kalladesig sin slavinna och gick iupp, ner

huset, där hon brukade tillbringa sabbatsdagarna och högtider-
3Hon änkedräktensig och säcktyget hontogna. av som var

klädd tvättade hela kroppen och smorde sig med vålluk-
tande olja bästa slag. kammadeSå hår,sitt viradeav en
turban huvudet och klädde festdräkt,sig i sin hon hadeom som
brukat bära hennes Honlevde.när Manasse Sandalerman satte

fötterna och fotlänkarpå sig sina och armband, sinatog
och örhängen ochringar alla andra smycken hon hade; hon

gjorde vackersig hon kundeså dra till blickarnasig från allaatt
5Sedanfick henne. hon sin slavinna flaskamån som se gav en

och krusvin olja, fyllde medpåse rostad säd, torkadeett en
fikon och obesudlat bröd, packade ihop matkärlsina och lät

bäraslavinnan dem.
De gick till Baitylouas stadsport och Ussia,mötteut som

stod där tillsammans med ochHavri stadensKarmi, äldste
7När de fick Judit med hennes förändrademännentre se utse-
ende och i klädsel förut, överväldigades de häpnadänannan av

hennes skönhet. MåttesadeDe till henne: fädersöver våra
Gud nåd dig och låta ditt företag sådant slutge oss genom ett

rostad säd. fikon Uppräkningen förvin... tankarna till10:5 en annan..berättelse självständigkvinna, Avigajil; Sam1 25:18.om en se
obesudlatbröa bröd hade bakatsDvs. medverkan10:5 någonsom utan av
rituellt oren person.

9:14 Kung2 Syr19:19; 36:19 Es: Gr D:110:3
g

593-16-436



Judit10:9

förhärligat. OchJerusalem blirtriumferar ochfolkIsraelsatt
tillbedjan.inför Gudföll ihon ner

förBefall stadsporten9Sedan till dem:sade hon öppnasatt
skallhar ioch det niskall jagmig, så sagtut, som nu

henne,försade defullbordan. öppnaDe männen attunga
°och gick tillsam-de gjordehade begärt, så. Honhon utsom

följde henne medstadenmed slavinna. isin Männenmans
hon hadetillsgick utför berget,medan honblicken passerat

hennedeoch intedalgången såg mer.
dalen tillsrakt framDe gickkvinnornabåda genom en

De henne ochmed Judit.ihopassyrisk förtrupp stötte grep
du dukommerVarifrånhör du hemma Vart ärfrågade: Var

ochhebreisk kvinnasvarade: ärJagHon ärväg en
våldde kommer lämnas ifolk, eftersomflykt från mitt ertatt

Jag Holofernes,företräde hossökerkrossade.heltoch bli
tillförlitligahonomförföröverbefälhavaren armé, att, geer

förskall väljavilken hanhonomvilljag visaupplysningar: väg
folk,hansberglandethela någonbemäktiga sig utan att avatt

förlorad.enda gårinte manen
de hennevad hon sade,Medan lyssnade till sågmännen

till henne:Och de sadeskönhet.henneshäpnadeoch över
tilltid komma vår15Du räddat ditt liv ihar att nergenom

följer med ochtill hans tält;fram någraherre. Fortsätt av oss
Och för honom,företrädefår duhonom.dig hosanmäler

upplysningar dubara dehonomrädd.du Geskall inte vara
Hundrabehandla dig väl.hankommertalade så manattom,

ochoch hennes slavinna,henneavdelades ledsagaatttruppenur
Folk frånströmmade tillI-Iolofernes tält.tillförde demde

från tältspred tillankomst sighennesryktetlägret,hela ty om
stoddär honomkring henne,flockadeSoldaterna sigtält. utan-

Dehenne.fickmedan hanHolofernes tältför rapport om
ocksåskullför hennesochskönhethennes måstebeundrade

kan tyckatill varandra:sadeisraeliterna. Vembeundra De att
blandsådana kvinnorfolk det finnsobetydligtdetta närär ett

deenda demskonarintedem Det är värt omatt en man av -
världen.överlista helade kunnaundan, skullefick komma

kombetjäninghela hansFältherrens livvakter och övriga
Holofernes lågtältet. sinmed Judit ioch sig intogutnu

medpurpurfärgat in-sängomhänget,innanförsäng som var
Då fickhanädelstenar.smaragder ochguldtrådar,vävda rap-

framförförrum, ochtältetsgick hanJudit, iutporten om
När inför honomJudit komsilver.bars lamporhonom av
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Judit 11:10

och hans uppvaktning, häpnade de alla hennes skönhet.över
föll ansikte för hylla honom,sitt hans slavarHon attner men
hennereste upp.

ljusetHolofernes förs bakom

Holofernes sade till henne: lugn, kvinna, bli rädd.Var inte11
har aldrig gjort människa valtJag något ont mot atten som

zVadNebukadnessar, hela jordens konung. ditttjäna folk be-
träffar, bor här bland bergen, skulle ha lyftjag inte minsom

dem heller,lans de hade skymfatinte harmig. Demot om
Mensjälva dragit detta sig. varför flyttmig du haröver säg nu

från dem och kommit till skall bli din räddning duDet attoss.
kom hit lugn, du skall behålla livet, både ochi inattvar-

Tyfortsättningen. här finns skall digingen förnågotgörasom
kommer behandla dig väl, mednär, görutan attman som man

herre kung Nebukadnessarsmin tjänare.
5Judit svarade: till din ödmjuka tjänarinna, låtLyssna mig

framföra ärende till dig. skallmitt ljuga för diginte iJag natt,
Ochherre. du följer din råd, kommertjänarinnas Gudom att

storverk med dig, och herres planer kommermin integöra ett
7Tyslå fel. Nebukadnessar lever ochså överatt sant regerar

hela jorden, och hans makt består, hanså har digsäntsant som
föra alla levandeför varelser till bara människornainterätta:att

kommer honomtjäna tack dig också markens djur,att vare -
boskapen och himlens fåglar kommer tack din styrka attvare
leva för Nebukadnessar och för Vihela hans hus. har hört

din vishettalas och dina snillrika bedrifter. Hela jorden harom
ryktet din enastående duglighet rikets allanåtts i angelä-omav

genheter, dina Överlägsna insikter och din beundransvärda
krigskonst.

Nu det har fått höra vadså Achior sadeår i dittatt
krigsråd, Baityloua lät honomi behålla livet, ochmännenty

harhan underrättat dem Jagallt vad han yttrade inför dig.om
vill alltså be dig, herre och härskare, lämna hansinte ordatt
obeaktade lägga dem hjärtat, han talade sanning: vårtutan ty

Holofernes fattar ordenherresplaner underdånigt tilltal:min11:6 ettsom
Judit tänker Gud och det storverk han skallplaner.dina göra
då hon halshugger Holofernes. slags ironiskahenne, Sammagenom

dubbeltydighet återkommer i 16; 12:4, 18.v.

JuditJudit 11:911:5-l9 9:10 5:5-21
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Judit11:11

betvingas medvedergällning ellerdrabbasfolk kan inte av
Men för du inteGud.syndar sinsvärd, det inte attmotom

digskall jagmål, herre,ditt såha sägaskall nåttattutange upp
synd,de har snärjtsdödensblikommerde ty enavattatt rov,

devrede sittväcka Gudsskall såvilken de sin snart targenom
allaslut ochEftersom livsmedel har tagitderasotillåtna steg.

slaktaför sinade bestämthar sigvattentillgångarna sinar, att
det Gudallt, också inödvändigtdetoch funnitdjur ätaatt som

Dessutom de fattathardemförbjuditlag har äta.sin att
undanhelgat och lagtanvända det de prästerna,beslutet att

spannmåls-det förstaGud Jerusalem:inför ivårstår avsom
människavanligolja,tiondet och ingenoch vinskörden somav

harFör tillståndrådetshänder.i sinahar rätt atttaatt ens
handlatdär harocksåJerusalem, invånarnabud tillde sänt ty

planenOch får ochdag de sättersätt. svarsomsammasamma
under.våld ochlämnas dittde iverket kommeri att

kunskapfåttDetta till din tjänarinna,skäletår omatt som
för kunnahardem. Gud migflytt fråndetta, harallt sänt att

skall bävahela jordenallastorverk med digsådanauträtta att
gudfruktigTy din tjänarinnadem.de hör ärnär enom

jaghimlens Gud. Nudag och tjänarkvinna, stannarnattsom
tillskall din tjänarinnaherre, varjehos dig, utnattmen

de har begåtthan skall migtill Gud;och be närsägaravinen
dig det,Då och meddelarkommer jagsyndiga gärningar.sina

kommer ingenmed hela dinsedandu armé,och tågar avutom
J ledaskall dig igenommotstånd.bjudakunna tvärsdem agatt

dinskallutanför Jerusalem. jagDärtills duJudeen står resa
demkan du fösaoch sedan istaden, vägmitt i som entron

dig.skall Tyhundherdefårskock inte morrautan ens en-
detför iförkunnats mig, jagoch såavslöjatsdetta har att vet

det.för låta digoch harförväg, jag sänts vetaattut
helaochHolofernesHennes intryck bådeord gjorde

vishetbeundran för hennesfylldesuppvaktning.hans De av
andraände till denzmlngcnstans från jordensoch sade: ena

betydligtGud. har förbjudit Judit härocksådet är strängareän11:12 som . . dietreglernatillåter frånhuvudtraditionen,judiskaden näravstegsom
med hän-tiondet fick berörasspel. Uppgiften intelivet står att ensÖverdrifternaMoseböckerna.motsvarighetsaknar helt iderna v. 13

Holofernes.denJudit lurar godtrognekanskeillustrera hurskall grovt

M0s7:22-27;11:1-47 Mos11123 18:8-Mos 22210-16;411:13 3
Sam21:619; 1
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Judit 12:11

Ochkvinna lika vackerfinns och talar lika klokt.ären som
Holofernes sade till henne: välgärning GudDet attvar en av

dig försända Vägvisare här för framgångvårut attsom ge
och dra fördärv dem skymfat herre.våra minövervapen som

Du stilig kvinna och lägger dina ord väl; du hållerär en om
harvad du lovat, skall din gud bli gud,min du skall bo kungi

Nebukadnessars palats, och ditt rykte skall helanå överut
jorden.

Han lät föra henne till det hansdär silverservis brukade12 rum
dukas fram och befallde folksitt ordning platsi åtgöraatt en

och hennehenne hans utsökta och hansrätter egetservera av
2Men Judit sade: villvin. inte detta, villJag jagäta tyav

undvika synda. kommer det självjag harJag tagitatt att av
sHolofernesmed svarade:mig. ditt förråd slut,Men tarom

varifrån skall då dig blandHärsorts mat attsamma ge oss
Dåfolk.finns ditt sade Juditingen till honom: Så santav

herre,du lever, din kommer förbrukatjänarinna inte sittatt
förråd har förverkligatinnan plansin med hjälpHerren av

hand.hennes
sHolofernes förde henne till hennes tält, och honmän nu sov

underdär midnattstimmarna. hongryningenFram mot steg
och lät hälsa Holofernes: din ber digtjänarinnaHerre,upp ge

7Ochorder hon får för be. Holofernesatt ut attom
beordrade livvakten hindra henne.inteatt

stannade lägret dagar,i i och gick honHon varjetre natt ut
till ravinen vid Baityloua och badade källan lägretsi inom

Närområde. hon bad hon IsraelsHerren,steg vattnet,upp ur
leda henneGud, den skulle hans folksväg upprättaatt som

9Efterstorhet. denna gick hon tillbaka och stannaderening i
tältet tills hon måltid fram kvällen.intog sin mot

oloferneshåller fest för juditH

Den fjärde dagen ordnade Holofernes fest enbart för sinen
uppvaktning inbjuda det högrenärmaste någonutan att av

Ochbefälet. han sade till eunucken hansBagoas, som var
adjutant: och övertala den hebreiska kvinnan harGå dusom

vad du bar lovatdu håller läsart: hanAnnan du harom11:23 görom som
sagt.

Jfr medeunucken GrBagoas Est A11212:11 not.

Gr C:28; Dan12:2 Est 1:8
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Judit12:12

Jagmedkomma hit och och dricka mig.hand ätaattom
ifrånsådan kvinna migskulle bli utskämd släpptejag enom

förför henne, kommermed henne;ha legat jag inteutan att om
hon skratta mig.utatt

Bagoas och sade:Holofernes, gick till Juditlämnade in
tillblyg, kom med minSköna dam, inte utanunga var nu

och drick dig gladhedersplatsen inför honomherre och inta
blimed dag skall dutillsammans Assursvin I som en avoss.

Judit skullehov. svarade:vid Nebukadnessarsdöttrar Hur
skallherre Allt vad han önskar jagkunna minjag säga emot

för tilldetta skall glädje min sistamiggöragenast vara en-
Hon praktfulla dräkt ochochstund. sig sinpåsteg togupp

ochgick förväg,kvinnliga utstyrsel. slavinna ihela sin Hennes
Holofernes bredde hon de fällarmarken mitt utemot som

för dagliga bruk, till liggaJudit hade fått sittBagoas attav
Och Judit gick och plats där. komvid måltiderna. Dåtog

Holofernes svallning, och det gick begärblod i våg genomen av
hade söktbrann längtan efter henne och ocksåhonom. Han av

sedan han förstefter tillfälle förföra henne ända sågett att
Han Drick och dela glädjesade till henne:henne. vårnu

Judit skall dricka, herre, dag harsvarade: i mittJag gärna ty
ändahöjdpunkt; detta överträffar allt har upplevtliv jagnått en

Så hadeföddes. hon det hennes slavinnasedan jag tog som
Holofernesdrack inför honom.ordning och ochgjort i

drack mängder hanhenne och vin,njöt änatt merav se av
druckit dag.liv hadenågonsin i sitt en

judit genomför plansin

lNär det blev skyndade Holofernessig underlydande13 natt, att
bryta stängde tältet utifrån och lät draBagoasupp. uppassarna

fråntillbaka herre, och de gick till sovplatser,sig sin sina ty
festen hade hållit länge de allesammans utmattade.så att var
zJudit lämnades kvar tältet med Holofernes, lågiensam som

3Juditredlöstframstupa berusad hadesin vinet.säng, sagtav
slavinna ställa utanför sovgemaket ochsin sigåt väntaatt att

hon skulle liksom de föregående hon skullenätternaut -
för be, hade hon och besked hade honut att sagt, gettsamma

till Bagoas.
När alla hade och hög ellersin ingen, siggått väg varenu

låg, fanns kvar sovgemaket, ställde Judit vid Holofernesi sig
och bad all krafts Gud, denna stund dittiHerre,säng tyst: ge
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Judit 13:18

till skall förhär-stöd det händer attJerusalem blirmina sågöra,
5Ty ögonblicket komma folkligat. inne ditt tillär att egetnu

hjälp och låta ingripande bli förkrossande slag förmittatt ett
Sedanhar framfiendema, gick hon tillangripit oss.som

sängstolpen vid Holofernes huvud och hans svärd fråntog ner
7Hon gick intill hans hår och sade:den. itätt sängen, tog tag

sSåIsraels Gud, stark högg hon till allmigHerre, gör nu av
kraft hans hals och skilde huvudet från kroppen.två gångermot
9Hon rullade liket från bädden och lossade sängomhängetner

stolparna. därefter gick hon och Holofernesfrån Strax ut gav
somhuvud slavinna, stoppade det bådasin i matpåsen. De

kvinnorna sedan tillsammans de brukadesig i väg närgav som
skulle be, de hade dede lägret,gått igenomnär togmen en

gick uppför Baityloua och komravinen, bergetomväg runt mot
fram till stadsporten.

Redanpå långthåll ropade Judit till dem höll vakt vidsom
Gud, Gud, medOppnal Oppna vårporten ärporten: oss.

storverk fiendenhan i Israel och makt hanvisar sinAn gör -
Närdet dag. hördehar gjort i staden hennesi männen röst,

skyndade de till stadsporten och sammankallade stadensner
Allaäldste kom springande, hög och låg: det verkade allde-

honles otroligt tillbaka. öppnade och släppteDeatt portenvar
de båda kvinnorna, gjorde eld för ljus och samladesattupp

Dåomkring dem. sade Judit med hög Gud, sjungLovaröst:
hans lov Gud har upphört med barmhär-inteLova sinsom
tighet folkIsraels har låtit fiender krossasi vårautanmot natt

Såhand. hon fram huvudet visademin påsen,togav ur upp
det och sade: Holofernes huvud, han överbe-Detta är som var
fälhavare för och här omhänget till därAssurs armé, är sängen

har dräpthan låg i sitt honom med hjälpHerrenrus. av en
Ochhand lever, han skyddatkvinnas harså Herrensant som

mig den har det luradejag mittgått:väg yttrevar som
fördärvet, han begicki synd medinte mignågonmannen men

kunnat fläcka och mig.vanärasom
Folket förundran, föll för hylla Gud ochattgreps av ner

samfällt:bad Välsignad du, Gud, dag har tillin-vår iär som
Ochfolks fiender.ditt sadetetgjort Ussia till Judit: Välsig-

nad du, dotter, Gud denmin alla kvinnorHögsteär änav mer

Dom Mack1326-8 4:21 13:9 7:471
Dom PS13:7 16:28 13:14 66:20

Sam Dom13:8 2 4:7 13:18 5:24
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Judit13:19

jordenshimlens ochGud,välsignadjorden, och Herrenär
fiendershuvudethögg våradig duleddeskapare, när avsom

framtid bevarasför all iDin kommerförtröstanhövding. att
förmår.Gudihåg vadde kommerlängemänniskors hjärtanå, så

lyckaskänka digochdetta2°Måtte digGud låta evig ära av
och värjdenödfolk idu vågade livet vårtför när motossvaratt

Gud. Ochinförföljt den vårdu harundergången; rätta vägen
folket sade: amen.allt Amen,

judendomentillAchior går över

detta huvudSedan bröder:till dem: mig,sade Judit Hör14 ta
ZOch detbröstvärn.det stadsmurens såoch häng snartupp

ochjorden, skallsolenochljusnar gåri över envaruppmorgon
stridsdugliga skalloch alla tågasina män ut urta vapen,av er

tänktedem, niframstötskallstaden. Ni göra mot som omen
förtrupp,rycka slätten assyriernas attutanmot menner

alla3Då till lägret meddärkommerfullfölja den. männen att
assyriskabefälhavarna denför väcka i armén. Närsina attvapen

finner ho-Holofernes tält ochspringande till intede kommer
Förföljförskräck och flykommer de gripasatt er.avnom,

huggIsraelsoch alla andra bor inomdem då, ni gränsersom -
5Men skalldetta nide innandem, görvägen.än tarvartner

och kännahan fårAchior mig,kalla hit ammoniten så att se
skickade honomfolk ochskymfade Israelsdenigen somsom

skulle bli hans död.tanke detsjälv till i attoss
fickhan kom och6De från hus.kallade dit Achior Ussias När
detstod blandhandenHolofernes huvud i på somen manse

7Då hjälpteomkull avsvimmad.folket, föll hanförsamlade man
och hälsade henneförjudits fötterkastade hanhonom sigupp,

judisksade: prisa i varjevördnadsfullt. Och han Dig må man
och fyllsfår höra talas digbland alla folkhydda och avomsom

SMen de dagar-vad du harlåt höra gjort gångnabävan. mig
för honomberättade då JuditomkringMed folket signa. runt
staden tilldag hon lämnadehade från denallt vad hon gjortom

9Så hadehontalade till dem.stod där ochdess hon snartnu
och stadendånande jubel,folketfärdigt, brast iberättat ut

MackLuk 14:1 2 15:3513:19 1:48
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1°Dågenljöd glädjerop. Achior fick klart för alltsig vadav
Gud hade fylldesIsraels gjort, han orubblig Gud.påtroav en

lät skära bort förbud ochsin Israels folk,Han i dit hanupptogs
sedan har räknats intill denna dag.

Segern assyriernaöver

När dagen grydde, hängde de Holofernes huvudupp
och alla ochsina marscherade kom-män togmuren, utvapen

Närde leddepanivis från berget.vägar assyrier-mot som ner
fick dem, rapporterade de till olika officerare.sina Dessana se

gick till generalerna, och det högreövriga befälet,Överstarna
som i begavsin sig till Holofernes tält och sade till hanstur
adjutant: Väck herre fräcka slavarna harvår De sigvågat ner
för till strid och skall bli nerhuggna till sistaatt utmana oss
man.

Bagoas gick då fram till den inre tältdörren och knackade
eftersom han Holofernespå, låg och med Judit.antog att sov

När svarade,ingen öppnade han dörren och gick i sovge-
maket. fann han honomDär liggande död sängpallen utan

Dåhuvud. brast han högljuddi jämmer och klagan, ropadeut
Hanhögt och sönder klädersina gick det tälti därrev

Judit hade bott, och då han fanninte henne, rusade han ut
18De heb-skrek: trolösa slavarnafolket och Enbland ensam

kungligaNebukadnessarshar dragit skamreisk kvinna över
och hans huvudmarken,här Holofernesliggerhov är-

borta
När sade, dehörde vad hanassyriska fältherrarnade rev

och lägretöverväldigade skräck, mitt ikläder,sönder sina av
skrik.och högagenljöd deras klagorop

lDe förfärade detdet och blevtälten hördei över15 som var
hadezSkräck överväldigade dem,och fasa ingeninträffade.

allamed de andra,hållatankelängre utanatt sammanen

främlingar ville bliIsraelsfolk inställning tilli En öppen14:10upptogs som
uppfatt-ff. trängde undan äldreocksåjudar uttrycks i DenJes 56:3 en

grannfolkdrog skarpa vissa Mos 23:3.ning, Sgränsermotsom
tycks ha tänkt hög paradsäng,sängpallen Författaren sig14:15 en som man

tolkning betyderkomma Enligtha pall förmåste att enannanen upp -
tröskeln.ordet

14:10 Mos 23:3;]es5 56:5
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störtade ögonblick och flydde längs allai iväg vägarsamma
3ochslätten och bergen, de förlagda bergeniöver även som var

kring Baityloua till flykten.tog
störtade israeliterna dem med alla vapenföraDå sig sinaöver
Ussia sände bud det hade hänt till Baitomes-män. om som

thaim, Bebai, Choba och Kola och till hela Israels område och
uppmanade alla fiendernasig och slut påstörta över göraatt

5Så fickdem. israeliterna detta meddelande, degick allasnart
till strid dem och fortsatte slaktandet ända frammangrant mot

Choba. Likaså folkettill anslöt från Jerusalem och helasig
efter fåttberglandet ha bud hur det hade medgåttatt om

fiendens här, och Gilead och Galileen för-imännen satte
ödande flankanfall och trängde fram förbi ochDamaskus områ-

GMendet däromkring. Baitylouas detinvånareresten av angrep
assyriska lägret och plundrade det och skaffade väldigasig

7Derikedomar. israeliter återvände från dödandet togsom
hand återstoden, och berglandets och slättens byar ochom

fannsgårdar blev rika byte, det väldiga mängder.ty

Triumfen firas
Söversteprästen Jojakim och israeliternas råd Jerusalemi
kom för de hade förting IsraelgjortHerrenatt storase somnu

9Näroch för träffa Judit och lyckönska henne. de korn tillinatt
henne, prisade de henne alla med och sade: Du ären mun
Jerusalems du Israels prydnad, du folksvårtära, är är stora

Det hand utfört dustolthet din har allt detta, harär som
utfört storverk för det Gud.Israel, du gjorde behagadeett ty
Välsignad du evighet allhärskarenät allai OchHerren,vare av
sade: Amen

I dagar höll folket plundramed lägret.trettio Deatt gav
Judit Holofernes tält och alla hans silverföremål, hans sängar,
skålar och all det, lastade självövrig utrustning. Hon tog emot

mula föroch lät sina och ställa sakernasin påspänna vagnar

de varförlagda bergen de styrkori Dvs. i15:3 nämnts 7:18.som som
Baitomestbaim... Kola de uppräknade kan identifi15:4 Ingen av orterna

säkert, författarens huvudtankeframgårklart fortsättningen:eras men av
flyr nordostassyrierna det nuvarandeSyrien undergenom angrepp

bakifrån och från sidorna. Med Choba i möjligtvis det5 Hovamenas v.
Damaskus dit Abraham enligt förföljdeMos gång14:151norr om en

fiender.sina
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Alladem. de israelitiska kvinnorna kom springande för att
henne; de prisade henne, och några dem dansade tillse av

hennes bröt grönskandeära. Hon och kvinnornaåtgrenar gav
följde Bådemed henne. hon själv och de följdesom som

henne olivkransar huvudet, och främst bland kvinnornasatte
dansade hon fram, i för allt folket. Alla de israelitiskaspetsen

slöt sjungandemännen i medtåget sina och medupp vapen
kransar huvudet.

Och Judit stämde hymn inför hela Israel, och alltupp en
folket6 sjöng med1 i lovsången med Såhög sjöng Judit:röst.

Stäm tillsång min Gud till tamburiner,upp en
lovsjung tillHerren cymbaler,
låt psalmen klinga till hans pris,

och åkalla hansära namn
zTy denHerren Gud striden;är avgörsom

i lägersitt räddade han mig,
till folket, undan förföljare.mina

3Assyrierna kom från bergen i norr,
deras kämpar kom myriader;i
deras skaror fyllde bäckravinerna,
och deras täckte höjderna.ryttare

dansade till hennes Firandet15:12 följer bibliskaära mönsterav segern
Mos Sam de grönskande2 15:20; 18:6,1 och olivkran-men grenarna

inslagfrån grekernasv. festseder.13 ärsarna
Judit stämde hymn Jfr där15:14 Dom Debora besjungerJael,upp en en
kvinna liksom Judit hadedödat fiendensfältherre.som

psalmenlåt klinga till hans läsart16:1 pris Annan och översättning: dikta
psalm honom.enny

den Gud striden till16:2 Seavgör 9:7.som not
lägeri belägradesitt Det Baityloua, dit16:2 Judit lyckadesundkomma

från assyrierna,tänks fältlägerdär Gud själv för befälet. Enligtettsom -läsart lyder dennaoch följande rad: han har slagit lägeren annan som
mitt bland folksitt räddademig undan förföljare.mina

15:12 Mos2 Sam15:20; 1 18:6; Dom Ps16:1 5:1; 15024
Mack2 10:7 Ps16:2 31:16;46:10
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land,De bränna mitthotade att
hugga mina män,att unganer

marken,späda barnkrossa mina motatt
krigsbytetillsmåbarnminagöraatt

fångar.kvinnoroch mina somatt ta unga

5Herren, förgjorde demallhärskarenä,
hand.hjälp kvinnasmed enav

Ty fälldes hjältar,deras hövding inte av unga
dräpte honom,det titanerinte somvar

anföll honomväldigainte jättar som
dotter,Judit,nej, Meraris

med skönhet.betvang honom sin
7Hon änkedräktlade sinav

plågade Israel;för detvinna äraatt
doftande salva,smorde ansikte medhon sitt

band turban hårsittomen
honom med.linnedräkt dåraoch valde attut en

°Hennes blick,till hanssandal drog sig
skönhet fångade hans sinneoch hennes -

hals.gick hansoch svärdet genom
Perser djärvhet,darrade för hennes

hennes mod.och meder förfärades av
Då folk,från förödmjukadehördes stridsrop mitt

skräck,och de fylldes av
fasa;folk, och defrån mitt greps avrop svaga

till flykten.skallade, och de togropen
Söner genomborrade demmödrarungaav

förrymda slavar:och stack demner som
Guds, här.de förintades minHerrens,av

blirbarn Judit, för ordet ispäda sången,minamina män.16:4 somunga . . Israel: folket talarpersonifikationtydlighetmedsärskildhär genomaven
henne.

kallasdå fienderna assyri-överraskar,meder NamnenPerser.16:10 annars.. lydfolkNebukadnessarskanskeFörfattaren tänker sig är represen-atter.
poetiskhakan ocksåhans här.terade Han använti somnamnen en

allmänhet.främlingar iföromskrivning
mödrar intepojkar, vilkasmödrar Dvs. ännuSöner16:12 ungaav unga

förlätt bytefiendernapanikslagnaDehunnit i åren. t.o.m.ettvarupp
skadad.oklar och troligenemellertidGrundtextenbarn. är

Klag SyrBar 4:15 9:816:916:4 2:21
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Jag till Gudsvill minsjunga sång ära.en ny
och härlig du,Herre, ärstor

din kraft.underbar och oövervinnelig i
Dig skapelsehela din tjäna,må

ord blev allting till,dittty
sände din ande bygga det.du attut

kan du befaller;ståIngen näremot
bergens skakar, havenfästen rörs upp

inför dig.och klippor smälter som vax
dem fruktar dig du barmhärtig.Men ärmot som

Ty offer,alla välluktanderinga är
dig fögaallt fett förbränns är vårt,som

fruktaralla tider deni Herren.årstormen som
Ve folkde hedningar mittsig motsom reser

allhärskaren, skall straffa dem domens dag.Herren,
deras kroppar eld och maskar,skall överlämnaHan

skrika evighet.och de skall ismärtaav
När de korn till Jerusalem, föll de inför Gud, och sedanner

framfolket hade bar de brånnoffer, frivilligasig, sinarenat
Alla Holofernes tillhörigheteroffer och folketgåvor. som

Ocksåhade tilldelat Judit hon till templet. sängomhängetgav
enhans sovgemakhon själv hade hontagit somsom ur gav

2°Itackgåva månader höll folket fest framförGud. temp-tre
Judit med dem.let i Jerusalem, och var

dödålderdom ochjudits
hem tilloch begav sitt.Därefter de och sigbröt enupp, var

hade kvarBaityloua. sinåtervände tillOckså Judit Hon egen-
helahon högt anseddlivstid iunder helaoch sindom, var

Många fickhenne,ville gifta med ingenlandet. sig manmen
henneslevde, alltsedan den daghonhenne längesåröra man

Hon åldradesfäder.med i sinoch förenades sinadogManasse

människor räddatsvanligtGudtacegâva Detåt16:19 storaatt som urvaren
räddadesFöremålenvisadedentill templen.skänkte dyrbarheterfaror

kunde också, här,gudomliga hjälpenför denerkänsla som genommen
den.konkreta påminnelserhändelsentillanknytningsin utgöra om

Mikf.;Ps 6:651:1816:16Ps16:13 96:1; 144:9; 149:]
Syr16:17Jes 7:1766:24;Krön Ps16:14 33:9; 1011:302 20:6;

Mik SyrPs16:15 97:5; 1:4; 16:19

71



Judit16:24

hus och nådde den höga åldern slavinnaår. Sin105mans av gav
fri.hon dog Baityloua och blevi begravdHon i sin man

ochgravkammare, Israels folk sörjde henne i sjuManasses
dagar. hon dog hade hon fördelat sin egendom bland sinInnan

anhöriga och släktingar.sinaManasses närmasteman egna
25Och länge Judit levde och långt efter hennes dödså ännu
fanns det kunde skrämma folk.ingen Israelssom

Mik Mack 14:1216:25 4:4; 1
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ESTER

enligt den grekiska texten

Inledning

ursprungliga hebreiska bokden version EstersFörutom av som
kristna räknar bibeln finns det ocksåbåde judar och till en

grekisk. grekiska i uppträderöversättning, sin iDenna tursom
textformer, skiljer från förlagan bl.a.olika sigett genompar

biblar återfinns dessa tilläggutvikningar. katolska iflera långa I
bok, förr samlade slutet bokenvanliga iden Esters menav

de hör hemma sammanhanget.inplacerade där i Sveri-Inumera
reformationstiden med Luther ställt dem försedanhar mange

s.k. apokryfa skrifterna, sammanbin-bland de någonsig utan
form, derasde läses denna lösryckta blir rolldande i iNärtext.

uppfatta. ekumeniska och protestantiskaberättelsen svår Iatt
innefattar Tillägg till brukar därförbiblar GT man numerasom

hela den grekiskamed sammanhängande översättningta en av
har också skett här.versionen. Så

handling och huvudsakliga innebörd kan beskrivasBokens
följer hebreiska eller dendensigsätt, textensamma vare man

grekiska. Handlingen förla d till 400-talet Huvudper-Kr.är Moråokaj; ochoch de judar borheter i Per-Ester årsonerna
storkonungens gemål och får därigenom möjlig-blirsien. Ester

olycka hotar hela hennes folk.het avvärja Kungensatt somen
hat Mordo-har nämligen tillgripitsHaman,närmaste man, av

kungensalla hans landsmän. utverkar tillståndochkaj Han att
allmän massaker judarna och föresätter självbeordra sigen

Mordokaj påle. drama-eller hänga Genom ettatt spetsa en
dessa Rol-tiskt med kungen lyckas korsa planer.Estermöte

förhamnar pålen, och dabytslerna Haman när fgiender.enom:
blir det judarna förgörmassakern sinainne,är som

boken liknandeEfteråt firar de och iut att ensegern, mynnar
skall hållas och kallasfest varje purim.år

Purim-festen populär och uppsluppen judiskdagiär än en
också läser bok. det ursprungligahögtid, då Esters Menman

mellan festen och boken oklart. harsammanhanget Festenär
andra religiösa högtider liknande fall,troli liksom i många

vilken judarna harförhistoria. Boken,äldre gettgenomen
tolkning och förknippat den med historia, fårsinfesten sin egen
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betraktas fri hopflätning verkliga erfarenheter ochsom en av
folkliga åskådligsägenmotiv. form tidlöst drama,Den ettger
det judiska folkets förkamp överlevnadsin under ständigt
förnyade utplåningshot. Liksom böckerna Daniel, Juditom

Tobit vill den frommaoch hur människorvisa sitt modgenom
och kan hålla stånd fientligsin kanomgivning. Dentro mot en
också tänkas ha kommit till under period dessasamma som
böcker dvs. f.Kr. äldre;något200-150 är snarastca men
dateringsförsöken skiftar från 3500-talet till 100-talet Kr.

grekiska tilläggen kan medDe visshetstörre sägas vara
skrivna 100-talet. har de markerats med bokstävernaI texten

använda kapitelsiffror.A-F, Två tilläg-sättsamma som av
och inleder och avslutar berättelsenA F återgeattgen genom

tolkaoch dröm, betonar handlingens karaktär reli-en som av
drama. andra och villgiöst Två visa hur hotetB E judarnamot

laddas och kungligaavvärjs skrivelser, utformadeupp genom
med effektfull efterbildning grekisk kanslistil. Bokensen av
centrala mellan och kungen, förberedsEstermötetscen, genom
Mordokajs och böner till Gud hjälp tilläggEsters i Cettom
och utmålas med färgstarka detaljer i D.ett annat

Både tilläggen och rad mindre avvikelser den grekiskaien
översättningen boken religiöst.ex. 6:132:20; ger en mer
karaktär tala Guds medverkan händelse-iÖppetattgenom om
förloppet eller betona huvudpersonernas fromhet. Guds hjälp

älskardem och lyder honom blir det dominerandesom
Vedergällningsmotivet bl.a. Hamantemat. tonas attner genom

till kungens och fiende.görs statens
grekiska frihetöversättningens förlaganDen omfattarmot

formerockså vilkas dessutom kraftigtvarierar iegennamnen,
handskrifterna. nedanstående svenska uppträder därförI text

rad med helt andra den vanligaiän Estersen personer namn
bok. Obetydliga avvikelser från kända namnformer har dock

redovisats.inte
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ordoeajs drömM

Under det andra Storkonungenåret Artaxerxes regering,av
den första dagen i månaden komnisan, dröm till Mordokaj,en

till Jair, till Shimi, till Kish, ZenBenjaminsson son son stam,av
jude stadeni Susa betydande och tjänstgjordesom var en man
vid 3Handet kungliga hovet. hörde till dem kung Nebu-som
kadnessar Babylon hade fört bort fångenskapi från Jerusa-av
lem tillsammans med kung Jekonja Juda.av

Detta hans dröm:var
Skrik och larm, åska och jordbävning, kaos hela jordenöver
5och drakartvå korn fram, beredda till envig. Destorase,-

ochvrålade högt, vid deras vrål rustade sig alla folk till kamp,
för kämpa 7Enrättfärdigt folk. dag töcken ochatt mot ett av
mörker, nöd och betryck, lidande och kaos Helajorden

rättfärdigadet folket darrade skräck för olycksödesitt ochav
beredde 9Mensig under. de ropade till Gud, och vid derasatt

kom, liksom från liten källa, flod, mäktigtrop en storen ett

StorkonungenA:1 Artaxerxes barsNamnet flera persiskakungar på 400-av
och 300-talenf.Kr. hebreiskaDen namnform syftar troligen påtextens

företrädareArtaxerxesIzs f.Kr..Xerxes486-465
MordøkajA:1 Namnet troligen babylonisktär och besläktatav ursprung
med gudsnamnetMarduk. Släktlistananknyter till Israelsäldre histo--
ria: Shimi och Kish bars släktingar kungtill Saul E;1 Sam9:1namnen av

Sam2 16:5.
A:2 Susa perserriketsEn residensstäder,belägen mil Baby-37 österav omlon.

fört bort fångenskap.A:3 tillsammansi med kung jeeonja Jekonja eller..Jojakin deporterades f.Kr.;år 597 Kung2 24.se
bansAz4 drömDetta Genom välkänt gammaltestamentligtbildspråkvar

och uttryckssätt jfr Sef Dan antyder1:14 7 det följande styckett.ex.
överjordiska makter bakom bokensstår händelseroch hela förlop-att att

förutsett ochär Gud.pet styrt av

iSam1 9:1 A:4-10 Est Gr Fzxl-IO
Kung2 24:10-15 JoelA:7 2:2

75



EsterA:1O

Det och deljust och solen gick ringablev upp-vatten. upp,
höga.och uppslukade dehöjdes

När han vadvaknade efter denna dröm, därMordokaj sett
ända tillbehöll han den tankarnabeslutat iGud hade göra,

allt förstå den.och försöktekvällen på sätt

kungenordokaj räddarM

GabathamedMordokaj palatset tillsammansgick till vila i
bevakningensvarade förde båda hovmänTharra,och avsom

Han och hadehöra vad de talade i sinnet,kundepalatset. om
de planeradeforskade saken, förstod hanhan ioch när attatt

Dedem för kungen.och hanmörda kung Artaxerxes, angav
Dessaavrättades.förhör, erkände ochbåda hovmännen itogs

fallaskullekungen skriva för de inte ihändelser lät attner
Kungen förord-dem.och Mordokaj skrevglömska, även ner

och belöna-skulle palatsetMordokaj tjänstgöra inade också att
medde honom gåvor.

stodMen högtHammedatas ibougajern Haman, son, som
Mordokaj ochsträvade efter skadaanseende hos kungen, att

skull.för de båda hovmännensfolkhans

bestraffar drottning AstinArtaxerxesKung

Därefter denföljande händelser tid,tilldrog sig Artaxerxes
från Indien ändahärskade provinserArtaxerxes över 127som

3UnderzHan tredjei sitttill Etiopien. Susa.satt tronennu

dvs. kastreradekan ocksåbetydaeunucker,Grundtextens ordhovmänA:12
funktionen haremsvaktdäroch iså är2:3,översättsmän, t.ex. som

orientaliskabefattningar vidkunde användas andraEunucker itydlig.
ursprungligavanliga ämbetsmän dessordet syftarhov, ärnärmen

ofta förbleknad.betydelse
anslutna tilläggetmörda kung löstplanerade Detde ArtaxerxesA:13 att

den ursprungligadel upprepningarinnehåller texten; serena aven
huvudrollen inled-Mordokaj får därmed ioch medff. A21 2:5.2:21

genomgåendevilja framhävatycksoch den grekiska versionenningen,
betydelse.hans

ättlingboügajem kallas agagit,dvs.hebreiskaden Haman3:1IA:17 texten
kanIsraelsfiendefolk Det inteSamtill kungen se 15.1Agag, över ett av

hardetta uttryck elleromformningordet bougajern äravgöras avenom
betydelse.nedsättandenågonannan

A:12-17 Est Gr2:19-23;6:2 GrA:17 Est 3:1;E:1O
A215Est Gr 2:23; 6:1
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han gästabud för för de förnämaregeringsår vännernaå,ettgav
och mederna och de folken förövriga satrapier-samtperserna

När han under dagar hade demvisatnas sittguvernörer. 180
5ochochväldes rikedom den påkostade festprakten bröllopsda-

slut, kungen under dagar fest för alla degarna var gav sex en
fannsfolk staden. ägde kungapalatsetsi Festensom rum

somgård, prydd finamed linne- och bomullsdraperier,var
upphängda och purpurrödavita mellan pelaresnören av

med överstycken guld och silver. stod divanerDärmarmor av
guld och silver mosaikgolv malakit, pärlemor ochettav av

försedda med skimrande täcken, broderade imarmor, som var
7Dryckeskärlenbrokiga och beströdda medmönster rosor. var

guld och silver, och miniatyrbägare rubin, värd 30 000av en av
talenterå, hade ställts fram. serverades rikligt ädeltDet med

Festensådant kungen själv drack. följdevin, fastsla-ingensom
ordning, enligt kungens vilja och befallning tillutangen mar-

skalkarna skulle de efter hans ochsig önsk-rätta gästernasegna
Drottning höll fest förningar. Astin samtidigt kvinnornaen

palatset där kung residerade.inne i Artaxerxes
Den sjunde dagen, då kungen upprymd, befallde hanvar

Tharra, Zatholtha, Abataza och Tha-Haman, Bazan, Boraze,
attraba, de hovmänsju hans personliga föratjänare,som var

drottningen till honom för framträdahon skulle med denin att
kronankungliga huvudet och skönhet förvisa sin furs-upp

Menoch de olika folken hon mycket vacker.tarna var-
lyddedrottning honom följaAstin inte vägrade medutan att

hanblev kränkthovmännen. och vred; meddeladeKungen
vad hade ochAstin uppmanade dem tillämpavännerna sagt att

Arkesaios,och utlåtandelagen sitt saken. Sarsathaiosge om
och Malesear då fram till honom; det de furstar frånsteg var

och Medien kungensPersien och hansnärmaste mänsom var
Defrämsta bisittare. honom besked vad enligtgav om som

borde ske med drottninglagarna då honAstin, inte hade gjort
befalldekungen hovmän.sinasom genom

folken den lydfolk detde Dvs. i persiskaimperi-övriga1:3 storamassanav
kärnländer och Medien. LiksomPersien i med5et, varvars v. menas

folken deras vid hovet.representanter
bröllopsdagarna Kanske bildligt uttryck för festligheter allmänhet;i1:5 ett

antydan kungenfirade bröllop inte.någon attom gesannan
omformningtroligen den hebreiskaAstin Namnet1:9 är textensen av

Ingetdera kan med stöd andrakällorVashti. knytas till någonnamnet av
persiskdrottning.
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och furstarna:Sedan Mouchaios till orda inför kungentog
drottning har förbrutitkungen AstinbarainteDet är mot som

hanfrämstaalla furstarna och hansocksåsig män;motutan
ord för dem och låtit demdrottningenshar återgett veta

Liksom hon trotsade kungtrotsade honom.hur hon Artaxerxes
persiskakommer dede andra damerna vid hovet,redan dagi

till förolämpa sinagemåler,och mediska furstarnas att atteggas
förtvilket språk hon harde får höravis, närmän motsamma

Om bör dudet lämpligt, konung,du finner minkungen.
enligtskall avfattaskunglig förordningdärför utfärda somen
drott-lagar och tillämpasmedernas och utan avsteg:persernas

hennesdig. sedanaldrig komma tillfår in Geningen mer
hon.kvinna, bättredrottningvärdighet änärsomen annan

känd ditt rike,200m lag, sedan blir istiftar sådandu somen
make, fattigrespekt förkvinna visa sinkommer varje att som

rik.
Förslaget furstarna, och kungentilltalade kungen och

Han skrivelserlät sändaMouchaios hadegjorde sagt. utsom
förspråk,till och dessrike,till alla provinser i sitt egetenvar

respekterade hem.skulle bli i sinamännenatt

gemålblir kungEster Artaxerxes

Sedan eftersom han kom ihåg vadlade kungens vrede,sig men
och vilken dom han hade fällt henne, villehadeAstin översagt

zKungens föreslogha med hennehan tjänareinte göraatt mer.
vackra orördaför hans räkning skulle letadå att uppman

3Kungen tillsätta lokala ämbetsmän allaflickor. skulle i sitt
jungfrur tillför välja och vackra hansrikes provinser att ut unga

uppsiktstaden och ställa dem under den eunuckharem i Susa av
haremsvakt; skulle förses med oljor ochkungens desom var

Den kungenomvårdnad. kvinna behagadebruklig somannan
kungensbli drottning ställe. Förslagetskulle i Astinsmest vann

gillande, och han följde det.
fanns jude hette Mordokaj, tillstaden detSusa en som son

Hantill Shimi, till Kish, Benjaminsjair, stam.son avson
Nebukadnessar Babylonhörde till de krigsfångar kung avsom

GrA:1+Dan Est1:19 2:56:8;Est Gr 8:8
f.;8:9 Est Gr A:3+1:22 Est Gr3zl2 2:6
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7Hanhade fört bort från Jerusalem. hade fosterbarnett som
hette och dotter till hans farbror Amminadav; vidEster var
föräldrarnas död hade han henne förtagit sig göraattan senare
henne till maka. vacker flicka.sin Hon var en

SDå kungens förordning hade blivit känd, blev flickormånga
förda till och hand och blevSusa Gaj, Esteräventogs om av

gFlickanförd till haremsvakten.Gaj, gjorde intryck honom
och hans välvilja. henne skönhetsmedlen,Han genastvann gav

bestämdahennes underhåll och de flickor frånsju palatset som
hade avdelats henne. Både hon och hennes tjänsteflickoregna

Esterväl behandlade honomblev haremet. berättadei inteav
folkvilket eller vilken släkt hon tillhörde, eftersom Mordokaj

Varjehade henne med det. dagtiga vandradesagt att
Mordokaj förbi haremsgården för reda hur det skulleatt

med Ester.
Då flicka hade där tolvvarit i månader, det dags fören var

kommahenne till kungen. den tid helaDetta äratt som
skönhetskuren kräver: månaders behandling med myrraoljasex
och månader med parfymer och andra medel för den kvinn-sex

Närliga skönheten. flickan sedan skall komma till kungen,
överlämnas hon följa henne frånutsetts atten person som

Honharemkungens till hans palats. därin kvällen ochgår
följande begefår till den andra haremsavdelningen,sigmorgon

också förestås kungens eunuck får kom-Gaj. inteHonsom av
till kungen flerin denne särskilt kallargånger, intema om

tillhenne sig.
Tiden närmade försig dottern till MordokajsEster,nu

farbror Amminadav, komma till kungen. försum-in Honatt
made de förmaningar hon fåttingenting eunuckenav av som
vaktade haremet; alla henne blev betagna henne.såg isom
Det tolfte adar,i månad, det sjunde kungårets åretvar

icke-hebreiskt och kanEster Namnet härledas från2:7 antingen detär
persiskaordet för stjärna eller från denbabyloniskamoder-namnet
gudinnan eller Ishtar. UppgiftenAstarte ocksåbar det heb-Esteratt-
reiska Hadassa, har utelämnats den grekiskemyrten, över-namnet av
sattaren.
för hennetill maka2:7 sin Detta motiv, tragiskgöraatt senare som ger en
komplikation förhållandet mellan Mordokaj och kungen,Ester, saknas

den hebreiska återfinnsi i judiska utläggningar.texten men senare -Beträffandekusingiften Tob med3:15; 4:12; 6:12 noter.

Est Gr2:10 2:20; 8:1
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fick honom.regerade, komma tillinEsterArtaxerxes som
Kungen förälskad hon hansblev henne,i ynnestvann

andra flickorna, han krönte henne medframför alla de så att
Sedan fest för alladrottningkronan. höll han dagari sjuen

för för fira bröllop medoch sitt Ester,vännerna atttrupperna
skattelindring.och han undersåtarsina engav

EsterMordokaj tjänstgjorde palatset. berättade inteinu
förbjuditsläkt hon tillhörde, Mordokaj hade hennevilken ty

frukta Gud och följa hans budförmanat hennedet attmen
bodde hos honom. Och hon ändradeliksom då hon inte sin

livsföring.
Men befäletbåda hovmän förde livvakten hadede översom

Mordokajs befordran de sökteförbittradeblivit så över att ett
Mordokajkung fick upplysning-tillfälle döda Artaxerxes.att

och talade det för underrättadedetta Ester,om somar om
Kungen deförhörde bådakungen sammansvärjningen.om

hanoch de blev hängda påle. Sedan förordnadehovmännen,
skulle räddas undan glöms-Mordokajs lojala handlingssättatt

införlivasberömmande skildring, skullekan somgenom en
arkivet.med det kungliga

vill judarnaHaman utrota

Någon tid hedrade kung bougajernArtaxerxes Haman,senare
Hammedatas han befordrade honom och honom hög-son: gav

zAlla vid hovet föll förnågon vännernaänre rang av ner
honom vördnad, det kungens order. Mordokaj fölli Menvar

3Hovfolketför honom. frågade Mordokaj varför haninte ner
4Dagtrotsade kungens befallning. efter dag talade de med ho-

han lyssnade till dem. underrättade deDå Hamanutan attnom
Mordokaj bröt kungens påbud. hade demHanatt mot sagtom

han jude.att var

förmanat banne frukta Gud. livsföringsin Detta de2:20 ärattmen ett av. .mindre tillägg den grekiska starkarereligiös prägel äntextensom ger en
denhebreiska.
Mordokaj föll för honom antikainte Den världens uttryck för3:2 ner
politisk lojalitet oftanärmade sig tillbedjan härskarna. deI ettav av
grekiskatilläggen detta uttryckligen skälet MordokajsC:7 tillsägs vara
olydnad.

2zl9-23 Est Gr A:12-17+ Est Gr A:17+3:1
EstGr2:10+ Gr2:20 Dan Est C:53:2 3:18;6:10;

2:23 Est Gr A:l5+
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5När fickHaman Mordokaj föllinte för honom,veta att ner
ochblev han rasande sig i sinnet alla judar blandsatte att utrota

7Detundersåtar. tolfteArtaxerxes året regeradeArtaxerxes an-
ordnade lottdragning.Haman kastade lottHan dag ochen om
månad då han endai slag skulle förgöra Mordokajs folk.ett

föll den fjortondeLotten dagen i den månad hetersom
adar.

sHaman gick till kung ochArtaxerxes sade: finnsDet ett
folk bor blandutspritt de andra folken Överallt ditt rike.isom

lagar liknarDeras folks,inget och kungens lagar derättarannat
efter.sig inte dina 90mDet intressen låta dem hållas.är mot att

finnerdu det lämpligt, utfärda påbudså de skallett attom
förintas. skall då betalaJag talenter silver till den10 000
kungliga °Dåskattkammaren. kungen sig sin ring ochtog av

den han kundeHaman, så sigill ediktetsättaattgav mot
Ochjudarna. kungen sade till BehållHainan: ochpengarna,

vad du vill med folketgör
Den trettonde dagen i förstaårets månad inkallades kung-

sekreterare, och efter anvisningarHamans deens satte upp en
skrivelse till och i särskildvarjeguvernörernasatraperna pro-

från Indienvins ända till Etiopien, till alla de provinserna127
och till de olika folkens deras språk. Skrivel-guvernörer eget

fjortondeden dagen Enligt den hebreiska3:7 det den trettonde.textenvar
grekiskaDen haröversättningen genomfört tidsschema,enligtett annat

vilket judarnas dagenförein den tilltänktasätts utrotningen.angrepp
finns folk låta demDet hållas3:8 Uttryckssätter här och hari B:4ett . . .paralleller antisemitiskai uttalanden från grekisk-romersk tid. Däremot

finns historiskainga beläggför persiskajudeförföljelser den omfatt-av
antydsning fortsättningen.isom

talenter silver10000 Summan3:9 delen Persiensstörremotsvarar av sam-
ladeskatteintäkter under år.ett

första månad Lottkastningenårets3:12 tänks förlagd tillv. 7 nyårstidcn,
i den dåtida judiska kalendern inföll ochi den planeradesom mars,

skulle verkställasutrotningen slutet år Enligtv. 13.mot av samma -babylonisk samladesgudarnavid för beslutanyår människor-tro att om
öden under året.nas

Est Gr3:7 9:24; F:7 B:6;3:13; 3:8 Mos5 Est4:8; Gr E:15
E:20;9:1,8:12; 16-18,21 3:101 Mos Est Gr41:42; 8:2
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och brev sändesutfärdades kung ii Artaxerxes utnamn,sen
förintasdet judiska folket skullerike med ilbud. Helahans på

månaden adar, och derastolfte månad,dagoch i åretssammaen
skulle byte.egendom tas som

Edietet judarnamot

Här följer avskrift brevet:en av
StorkonungenFrån till deArtaxerxes iguvernörerna 127

frånprovinserna Indien ända till medEtiopien deras underly-
dande ståthållare.

zSedan blivit de folkensjag härskare och fått våldetmånga
hela världen, har ingalunda förleddjag till övermodöver av-
maktställning fastmermin med mildhet och godhetutan som
ledstjärna ständigtmin efter tillförsäkra minasträvat att-

undersåtar liv ostörd skapai lugn riket och möjlighetiett attro,
samfärdseltill ända till dess och såledesgränser nytt trygga

3Menden alla människor efterlängtade freden. frågadenärav
rådgivare hur detta mål skulle kunnavåra blevuppnås, av

har förutmärkt omdömeHaman, sig i vårgotten man som
oföränderligttjänst, och med orubblig trohet ådagalagtsom

lojalitet och har förlänats den andre imot oss som rangen av
informeraderiket, det bland alla jordens folk har nästlatattom

illasinnat släkte,sig in lagarsina står i motsätt-ett som genom
till alla folkning andra och ständigt allasigsätter översom

kungliga påbud för berömvärdavåra ansträngningargöraatt att
hålla riket intet.samman om

5Då sålunda detta enda folkinsett ständigt söker stridatt
med alla människor, avviker främmande seder och livs-genom
föring och illviljai sin den skada,vår regering sågör störstamot

förordnarde till och med hotar rikets säkerhet, härmedatt
samtliga de utpekas för deni ministerHaman, våratt som er av

ilbud persiska kurirväsendet organiserades ochDet Dareios I3:13 av var
ryktbart för effektivitet. lättframkomligasin Bl.a. anlades ridvägar som
genomkorsaderiket.

avserzft brevet efterbildarTillägget den inveckladekanslistilB:1 en av som
användes officiella skrivelser. Vi-formen ff.i hör till dennastilv. 3 men
har genomförtsfrån brevetsbörjan.inte
deB21 provinserna Satrapi.SeI 27

Est Mack3:13 Gr3:7+ 11:32;Kung 13:14;8:6 2 1
Bz4-6 Dan Est Gr3:8-12; 3:8 Gr E:113:7+Est
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och andre fader, utfärdade skrivelsen, tillsammans med kvinnor
och skallbarn barmhärtighet eller förskoning utlämnasutan
fullständig förintelse fienderssina svärd den fjortondegenom
dagen i adar, den tolfte 7såmånaden, innevarande förår, att
framtiden får fullständig och ordning i riket, sedan dessaro nu

alltid illasinnade människor enda dag tvingats isom en ner
dödsriketät

Avskrifter brevet anslogs i provinserna, och alla de olikaav
fickfolken order beredda Sakendagen kom. blevnäratt vara

snabbt känd också i ochSusa. ochKungen drackHaman satt
tillsammans, och stadeni steg oron.

ordoeaj ber MidjaM till kungenEster

När Mordokaj fick höra vad höll ske, hansom att rev
sönder kläderä,sina höljde sig säcktygi och strödde aska över
sig. Han och rusade längs stadens huvudgata ochutsprang

högt:ropade utplånarDe zHanoskyldigt folk fortsatteett
ända till Kungliga stannade där, det inteporten men ty var
tillåtet för honom i palatset, eftersom han klädd iatt var
säck och aska. varje där förordningenprovins anslogs blev
det klagangråt, och bland judarna, och de gjorde sigstor sorg
bäddar Drottningenssäck och aska. tjänsteflickor och hov-av

gick och rapporterade förmän henne. hon hördeNär vad som
skett, blev hon förfärad och sände folk till Mordokaj med
kläder han skulle sig ställeti för säcktyget. hanMensom ta

5Dålydde inte. kallade tillEster sig sin eunuck Achrathaios,
hade ställts hennesi tjänst, och sände honom för skaffasom att

henne upplysningar 7Mordokajnärmare Mordokaj. berätta-av
de vad hade hänt och hur hade lovatHaman kungen 10 000som
talenter till skattkammaren för förinta Hanjudarna.att gav
också Achrathaios avskrift kungörelsen anslagits ien av som

angåendeSusa utrotningen, för han skulle visa den för Ester.att
skulle henneHan till kungensäga och beveka honomatt

skona folket. ihåg denKom tid då du levde i enkla förhål-att
landen och blev försörjd mig, sade han. kungensHaman,av

denEn i hebreiska har här4:6 utelämnats dengrekiskeöversät-vers texten av
saknarDen betydelseför sammanhanget.taren.

Est Gr4:3 8:16 4:7 Est Gr 3:9
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Åkalladödenbaktalat och hotar.har Her-närmaste ossman,
rädda från dödenochför hos kungentala ossossren,

tillDå framförde allt dettakom och Ester,Achrathaios
till ochsade tillbaka Mordokajhonomhon säga:att

ellerochBland riket det käntalla folk i är att en, manvar
borggårdentill kungen inrekvinna, ingår attutan varasom

gyllenekungen sträckerEndast den sinkallad förlorad.är som
har dagarfår behålla livet. Själv jag inte trettio varitspira mot

kallad till kungen.
Mordo-När hade tillframförde vadAchrathaios Ester sagt

bad henne: inteochhan honom Ester,kaj, tro attsvara
Vägrarskall komma undan.judar riketbland alla idu ensam
beskyddjudarna hjälp ochstund, kommerdennadu lyda i att

familj skall under.din farsdu ochfrån håll,annat men
du blev drottning.för denna stundKanske detvar

Då Mordokaj med dettatillbaka tillbudbärarensände Ester
Samla håll fasta för skull.och minjudarna i Susagenastsvar:

dygn, dag ellerdricka varkenskall ellerNi inte äta natt.tre
skallockså fasta. Sedan jagtjänsteflickor skalloch minaJag mot

det också kostar livet.kungen, migbud tilllagens om
hadeMordokaj gjordeoch precissig i Esterväg sagtsomgav

till honom.

ibönordokajsM

Och verk och bad:han tänkte alla Herrens
2Herre, heladu härskar alla,herre och konung, över ty

dig, och kan duvärldsalltet lyder under ingen sigsätta emot om
3Du jord och allt dethar skapat himmel ochvill rädda Israel°.

Du ochallas herre,under himlen. ingenunderbara ärser
5Du allt,känner tillkan motstånd dig, Herren.göra motmot

förhävelse eller övermoddetoch du inteHerre, attvet, var av
gjorde, vägradehögfärd handlade jag jageller jag närsomsom

jag ha kysst hansskullehylla den övermodige Haman gärna-
7Nej, handlade förför rädda Israel. intefotsulor jag så attatt ge

hjälp,lägen bad Gudskull ihåll fasta för När svåramin4:16 omman
för tyngd bönen.fastaoch botövningaranvändes att ge

Syr42:17Cz3D:6,Est Gr 12;8:44:11
KrönC:4 20:62Mos 45:74:141

C:5 Est Gr3:2+4:162Mack 13:12
NehC:2 9:6
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människa Gud.större kommerära än Jag inte tillbeen att
någon dig, herre,minän och det inteär övermod jagannan av
handlar så.

Nu ber jag dig, Gud,Herre du konung, du Abrahams Gud:
skona ditt folk, fienderna siktar till förintelse,vår derasty
önskan utplåna det folkär din arvslottär sedan begyn-att som

9Glömnelsen. inte bort din egendom, du friköpte digsom
själv från HörEgypten. bön,min visa dig försonlig dinmot
arvslott och vänd glädjevår i och fest, så får leva ochsorg att
lovsjunga ditt Herre;namnä, deinte prisartysta munnar som
dig.

Och hela Israel stämde in med höga de dödensågtyrop,
framför sig.

bönEsters

Drottning Ester tillflyktsin till Herren i den dödligatog
ångest hade Honhenne.gripit sig sin drottning-som tog av
skrud och klädde betrycketssig i och dräkt. Honsorgens
smorde in huvudsitt med aska och träck i stället för med utsökt
parfymerade oljor och vanskötte kroppsin och lät okam-sitt
made hår täcka allt det hade varit smyckat till fest ochsom

Ochglädje. hon bad till IsraelsHerren, Gud:
herre,Min du konung,vår du den ende; hjälpär mig ärsom

och harinte hjälparenågon tydig, skalljagensam utom trotsa
Alltsedanfaran. föddesjag har hörtjag familjmin och min

berätta du, avskildeHerre, Israel från alla andra folkstam att
och fädervåra från alla deras förfäder till bli din evigaatt
egendom, och du uppfyllde alla dina löften Mentill dem.att

har syndat dig, och du har prisgett fiender,våranu mot oss
därför dyrkade deras gudar; rättfärdig du,att är Herre.
Och det inte för demär pinas slaveri,vårtnog att av utan

har de lagt händerna sina avgudars händer 2°attoch svuritnu
ditt uttalade beslutsätta kraft, förinta det folk dinärattur som

arvslott, de lovsjunger dig, släckaatt tysta munnar som att
glansen ditti hus och glöden attditt altare, förmå hedning-

TillC:7 Dan C225 C:13 Judit 9:1; Est Gr 4:1
C28 Ps28:9 C216 Mos2 19:5; Mos5 6220-25;7:6
C:9 5 Mos 9:26, 29 C:17 Esr Neh9:6; Dan9:36; Bar9:5;
C:1OBar2:17+ 1:17;2:5
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skänkaavgudarsnförtjänster och evigprisa atttommaattarna
Overlämna din spira,dödlig kung. inte Herre,beundran en

fiender skrattafinns till. inte våra vårdem inte Låtsom
ochplaner dem självavänd derasundergång, gör ettmotutan

förföljelsenden börjadeexempelavskräckande motman somav
stundnödens duTänk och ivisaHerre, vemossoss,oss.

allahärskargudarnas konungmod, du övermigär; somge
inför lejonet, ochGe orden jagde stårvälden. mig närrätta

han ochbekämparden såväck hans hat attmot som oss,man
Men starkamed din handräddalikasinnade förgås.alla oss

dig,och harinte någonoch hjälp änmig är annansom ensam
Herre.

du blihur avskyr äradallt, jagkunskapharDu attvetom
känner inför oomskurenvämjelseoch vilken jagde laglösa enav
Du tvingadjagbädd, hanhednings må ärän attservara.vem

bärvid det höghetstecken jaghur vämjestill det, du jagser
förvämjeligtdet lika migskall mig:huvudet de dagar visajag är
får vila.bär det de dagar jagbinda, och aldrig jagblodigsom en

harbord, ochDin vid jaghar aldrig ätit Hamanstjänarinna
fester eller druckituppskattning kungensvisatinte någon avav

dagen förIngen känt frånhar dinglädje tjänarinnaoffervinet.
glädjen dig,intillupphöjelse och Herre,sin överutomnu

3°Gud, alla, hör destarkareduGud.Abrahams är änsom
och friuslingarnas våld migbefriaförtvivlades göross urrop,

skräck.från min

ofta intighetderasbetonaravgudarna.GTfinns till Dvs.dem inteC:22 som
Bönen över-uttryck detta slag; jer 2:5.medkraftlöshetoch t.ex.seav

tillbeddabliskulledeantyderdemdin spiralämna inte att ensamma
förintades.judarnavärlden,härskareöver omsom

Ordskungen; 19:12.lejonet Dvs.C124
huvudbin-diademet,det s.k.tänkerhägbetstecken EsterC:27 ensomvar

Kontrastbilden,symbolvärde.drottningkronashadelinnedel enmenav orenhetñrituelldärmedmenstruationsblodochfläckats avavtyg som
Klagmotsvarigheteri]es 1:8 17.har 64:6;

fly-festeroch vanligasakralamåltidermellanoffervinet GränsenCz28 var
judiskkundemåltid,dryckesoffer vid gästFörekom dettande. enen

Jfrgudstjänsthandling. Mosfrämmande 5deltagareiuppfatta sig ensom
f.;1 KorDan 5:332:38;

C:26]uditC:21Vish13:10+ 13:16
Mos 15:19-24;Est GrC:27 2:17 3Vish KorC:22 14:13;1 8:4

Tim Jes64:6Dan 6:15Cz23Ps 2:47; 195:3;
C:28]udit DanOrds 12:2; 1:819:12C:24 Matt 10:19
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Ester 5:5

tillEster går Artaxerxes

Den tredje dagen avslutade hon sin bön, sig botdråktentog av
och iförde all :Nårsig sin ståt. hon färdigklädd, åkalladevar
hon den Gud och frälsare allt och sedan med sig desom ser tog

3Dentjånsteflickorna.två stödde hon sig på, honena svag som
den andra kom efter och bar hennes 5Honsläp. kändevar,

skam sin strålande skönhet, hennes glad ochtrots uppsyn var
älsklig hennes hjärta hopsnört skräck. Hon gickmen var av
igenom alla dörrarna och stod inför kungen.så denHan påsatt
kungliga iförd all härskarprakt,sin höljd guld ochtronen, av
ädelstenar, och anblicken honom förfarande. 7När hanav var
lyfte sitt majestätiskt lysande ansikte, flammade hans blick av
vrede. bleknadeDå drottningen, hon sjönk kraftlös ihop och
hängde huvudet flickanöver gick framför Menhenne.som
Gud fick kungens sinne vekna: full störtade hanatt av oro upp
från lyfte henne i sina tills hon kunde ochtronen, ståupp armar
talade vänligt och lugnande Vadtill henne: det,är Ester Jag

din duinte rädd,är Varvän. skall inte dö. förordningMin
gäller bara Stigvanligt folk. fram Hanhit lyfte den gyllene
spiran och lät den beröra hennes hals, hälsade henne och sade:

EsterTala sade:nu. Du ängel från Gud jagnärvar som en
dig, herre,såg och jag drabbades fruktan för din härlighet.av

Du vördnadsbjudande,såår herre, och ditt ansikte strålar av
Menskönhet. medan hon talade segnade hon kraftlös ner,

kungen oroade sig för henne, och hela hovet försökte lugna
henne.

Vad vill du, frågadeEster kungen. Vad önskar du Du
skall det, det halvaså rike. Imittär dag firar jagom en-högtidsdag, svarade Ester. det behagarOm dig, konung,min
skall både du själv och kommaHaman till den festmåltid som

skall SKungenjag ordna dag.i sade: Hämta hit Ha-genast
kanså tillEster viljes.göraattman,

D23 bon Författaren syftar kanske hadesvagsom Ester fastatvar iattflera dagar41:16.
Vad vill du5:3 V. dettai kapitel1-2 har i den grekiskaversionenersattsmed tillägg D. Med kan versräkningen3 anknyta till denv. nytthebreiskatexten.

Dzl Judit 10:3; 12:15 Mark5:3 Est6:22 Gr 5:6; 7:2;D:6 Est Gr 4:11+ 9:12
D:12 Est Gr 4211+
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Ester5:6

ochtill, medan deinbjuditmåltidenBåda kom till Estersom
drottningVad det,frågade kungen: Es-drack tillsammans år

7Ester Vadsvarade: jagberallt vad duskall om.Duter
80m har din mindetta: jag vunnitoch berönskar är ynnest,om

komma tillocksåoch iskall dukonung, Haman enmorgon
skallför jagifestmåltid jag göra sammaer; morgongersom

dag.isätt som

ordoeajs uppøöjelsefall och MHamans

handågHaman och upprymd från kungen,kom glad ut men
1°Vidblev hanMordokaj borggården, ursinnig.judenfick se

Seresh.och hustrukallade han sinhemkomsten sina vänner
vilkenochFör hur rik hanutbredde han sigdem över var

allrahonom denhonom, då hanhadeheder kungen visat gett
Ochhans händer.och lagt rikets styrelse ihögsta rangen

hadeende drottningendenfortsatte: JagHaman somvar
festen, ochkungen komma till jagmedbjudit tillsammans äratt

Men finner dettanöje iockså. jag inget såbjuden i morgon
borggården.Mordokajden där judenlänge jag måste se

huggaDå Seresh och hanshans hustru Låtföreslog vänner:
bittitjugofem hög, och be kungen itill påle, meter morgonen

kungenkan du medden. SedanMordokaj hängsatt upp
och pålengillade förslaget,den.festen och njutatill Hamanav

ordning.gjordes i
lDen från sadehindrade kungen DåHerren attnatten sova.

hämta krönikan hanssekreterare regerings-han till sin överatt
zHan fann uppteckningenden.och läsa för honomtid omur

hade avslöjat de hov-för kungMordokaj tvåhur Artaxerxes
mörda ho-livvakter försöktekungensmännen menvarsom

3Då utmärkelse eller belöningkungen: Vad förfrågadenom.

ondskaskärpergrekiske Hamansjudenfick Denhan översättaren5:9 se
anblicken Mordokaj.vid blotta Ihonom bli ursinniglåta avattgenom hälsade.Mordokaj intehebreiskaden nämns attnytttexten

vidanvändes avrättningtjugofem hög Pålarpåle,5:14 genommeteren
korsfästelse.eller Denstraff, hängningpersisktvanligtspetsning ett

redanibland hängdebeskådan;till allmänskulle hängadömde uppman
kanhöjdangivelsenf.jfr Dendödade 9:13 extrema varapersoner

offentligadentänkt vanäran.måttettsom

EstGrAzl5+EstGr5z3+5:6 6:1
5:14EstGr7:9f.;8:7;9:25 EstGrA:12-176:2
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har Mordokaj Och hans tjänare svarade: harDugett
honominte Medannågonting. kungen förhörde siggett om

Mordokajs lojala handlingssätt, kom Haman borggården.
borggårdenVem står frågade kungen. hade kom-Haman

dit förmit be kungen låta hänga Mordokaj pålenpåatt upp som
han hade Detgjort i ordning. Hamanär borggår-stårsom
den, svarade tjänarna. Kalla honom, sade kungen. Och
han frågade VadHaman: skall jag för dengöra jag villsom

tänkte:ära Haman Den kungen vill kan detärasom vara-
7Ochnågon jag hanän svarade: duOm vill äraannan

såkonung,någon, min låt dina hämtatjänare skrud finten av
linne du själv brukar bära och häst du själv brukarsom en som

9Lämnarida. detta till dina förnämsta och låtvänneren av
honom skruden densätta vunnit din och hjälpasom ynnest
honom hästen och längs huvudgatan i staden: Seupp utropa

vadhär sker med dem kungen 1°Detärarsom som ettvar-
utmärkt förslag, sade kungen till Haman. detGör på sättet
med juden Mordokaj tjänstgör i palatset. Glöm ingentingsom

det du har nämnt. iav
Haman hämtade skrud och häst, skruden Mordo-satte

kaj, hjälpte honom hästen och gick längs huvudgatan iupp
staden medan han ropade: här vadSe sker med demsom som
kungen vill ära

Mordokaj återvände därefter till palatset, medan Haman
gick tillbaka hem med ansiktet Handolt i berättade försorg.

hustrusin Seresh och för sina vad hadevänner hänt ho-som
och då sade och hustrun:vännerna hanOm judiskärnom, av

börd, denne Mordokaj, du har börjat tillbaka för,stå blirsom
det ditt fall. kommerDu aldrig kunna försvara digatt mot
honom, den levande Guden med honom. Medanär dety

talade korn hovmännenännu och bad skyndaHaman sig till
festmåltiden hos Ester.

Så korn kungen och förHaman undfägnas drottning-att av
zMedan drack tillsammans denna andra dag frågadeen. man

kungen: Vad det, drottningär vadEster, det du önskar ochär
ber skallom Du det, det halva 3Esterså mitt rike.ärom

den levande6:13 Guden med honom Ordenär tillagda denär i grekiska
översättningenoch typiska för dess berättelsensträvan religiösatt ge enfärg.

1M0s6:9 41:42 EstGr5z3+7:2
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minkonung,min ärdinhar vunnitjagsvarade: Om ynnest,
mittskonardubönoch minlivetskänker migduönskan attatt

slaveri, jagochplundringförintelse,tillsåldaVi blivitharfolk.
tillskallbarn görasmed våraTillsammansfolk.och mitt

fiendedetta, ärvårhar migslavinnor.och Jagslavar tymotrest
5Vem det vågatditt hov. ärtillhöravärdiginte somatt -

illasinnadEn männi-frågade kungen.sådantnågotgöra
här.onde Hamanden Hamansvarade Ester,ska, greps av

från7Kungen sigdrottningen.ochför kungenskräck reste
började tiggaochträdgården, Hamangick iochbordet ut

illahannåd; han insågdrottningen ute.att varom
kas-hadeträdgården, HamanfråntillbakakomDå kungen

duJaså,drottningen.bönfallaförsoffan antas-sig över atttat
kungen. Hamanropade Närhusgemål mittimin egettar

hovmännen,9Och Bougathan,han.bleknadedetta,hörde aven
pålemedochtillhartill kungen: Hamansade rest en

upplysningar.med sinakonung,dig,räddadeMordokaj, som
hög. Hängtjugofemhus,vid HamansstårDen uppmeter -

denSå spetsades påHamanbefallde kungen.där,honom
kung-ladeSedan sigMordokaj.hadesjälvhanpåle restsom

vrede.ens
alldrottning EsterkungskänkteSamma Artaxerxesdag

Mordokajochondedentillhört Haman,hadeegendom som
släkthanhade berättatkungen,kallad till Esterblev att varty

hade tagithansigillring,:Kungen sinmed henne. somtog
lätOchMordokaj. Esterdenochtillbaka från Haman, gav

egendom.allhand HamansMordokaj ta om

förmånjudarnastillEdiktet

förföll3Ånnu kungen.till Honvände sig Estergång neren
verkan Hamansomintetgörabad honomochfötterhans avatt

densträckteKungenjudarna.hanvad gjortochondska motav
framförstodochsigoch honEster,gyllene spiran restemot

jagochhon,sadefinner förOm gott,du såhonom. om

ochresolutasyftatycks EstersOrdendettahar migjag7:4 motrest
översättning-ochoklargrundtexteningripande, ärupproriskahalvt men

osäker.en

Est Gr4:11+8:47:9f. Est Gr 5:14+
Gr 3210+Est8:2
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Ester E

har din bervunnit jag du skickar bud och återkallarynnest, att
brev sändesde och han föreskrevdärHaman allautsom av att

Hurjudar ditt rike skall utplånas.i skulle jag kunna på närse
folk plågas, hur skulle kunna levamitt jag alla mina lands-när

7Dåunder sade kungen tillgår Allmän Ester: Hamans
haregendom digjag i och honom själv hargåva, låtitjaggett

hänga påle för han sökt bringa judarna livet varföratt om -
Skrivbebehöver du lovmig i mitt vilken förord-om namn

vill, liksom han,ni och bekräftaning ni den med sigill.mitt En
utfärdatsskrivelse kunglig befallning och bekräftatssom

med sigill Sekreterarnakanmitt ingen sig inkalla-sätta emot.
des då; det den tjugotredje dagen den förstai månadenñvar
nisan, år.samma

skrev också till judarnaMan allt hade ålagts ämbets-om som
och brev tilli och demännen guvernörerna 127var en av

från Indien ändasatrapierna till tillEtiopien, varje provins
Skrivelsendess språk. hade utfärdats kungensi ocheget namn

bekräftats med hans sigill, och breven sändes med ilbud.ut
Det meddelades kungen uppmanade judarna följa sinaatt att

lagar alla städer ochi försvara ochsig vad de villegöraegna att
med fiender dettaochsina motståndare; skulle ske ochen

dag helai rike: denArtaxerxes trettonde tolftei åretssamma
månad, adar.

Nedan följer avskrift skrivelsen.en av
Storkonungen hälsarArtaxerxes provinsguvernörerna i de

från Indien ändasatrapierna till Etiopien och alla127 ärsom oss
trogna.

zDet finns sådana oavlåtligt har hedrats med den störstasom
välgöraregenerositet sina har fått alltför högaav men som

3såtankar själva,sig de barainte försöker skada våraattom

den tjugotredje dagen denförsta månaden Jfri bådatidsangi-De8:9 3:12.
velserna de dramatiskahuvudhändelsernainomtränger peri-samman en
od dagar. denhebreiskatio versionen avståndetI är större.om

skrev också till judarna skrivelseDenMan i tillägg8:9 återges Esom
vänder tillsig inte judarna, och sammanhangeti den grekiska versionen

därför oklart. tycksMeningen skrivelsergick ochär tvåattvara ut, att
skrivelsentill judarna innehöll sammandrag den provinsguver-ett av som

fick.nörerna
den trettonde... adar dagenföreDvs. det tilltänkta jfr8:12 3:7angreppet
med not.

Est Gr8:7 5:14+ EstGr3:7+8:12
Est Gr8:8 1:19+
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EsterE

medgången, tillde bäraoförmögnaundersåtar är attutan, som
och detvälgörare,intrigera sinaoch med företar sig ärmotatt

tacksamhetsskuld tillstreckde drar sinmedinte överatt ettnog
svassande bifallocksåde låter sigmänniskor, utan uppeggas av
tills degodhet vill sigvadfrån sådana inte säga, trorvetsom
vakar alltalltidfrån den Guddomenundfly överkunna som

sOfta betrodda ochockså ministrarhardet onda.och hatar
den högstaförlänatsdemråd kommitmed sinavänner som

hardöd ochmänniskorsoskyldigabli delaktiga imakten att
ögenom vilseledaobotliga olyckorhärskaredessa idragit in att

7Dettaförslagenhet.rättrådighet medfläckfria sinderas gemena
sådanamed ledningkonstatera baraför intemöjligtär avatter

fastmertillgängliga,harkrönikor gjortäldre utan genomsom
resulteratuselhet har imakthavareshur ovärdigabetraktaatt

I framtiden böromedelbara närhet.igudlösa ogärningar vår
människorerbjuda alla ikanuppmärksammas, sådetta att

i nödvän-företardetfredlig tillvaro,ostörd ochriket atten
och välviljaöppenhetundantagslösoch medförändringardiga

underställsfallbedömer de oss.som
HammedatasDet itillämpassagda kan Haman, son,

och alldelespersiskt blodheltmakedonierverketsjälva utanen
ochkretsgodhet. han i vårförfrämmande vår När upptogs

folk,alla tillmänniskorden generositet visarfick åtnjuta av
och därefterfaderoffentligen kalladeshangrad vården att

nedanför denden främstehyllad allablevständigt somav
kunde upphöjelsehan bära sinintekungliga utantronen,

Undermakten och livet.bådeberövaföresatte sig att oss
hanbegärdesvårgenomskådliga förevändningarochbedrägliga

ständige välgöra-räddare ochMordokaj,såvälförgöra våratt
folk,därtill hela derasgemål, ochoförvitligavårEster,re, som

isolera förkunnaoch trodde han sigdessa intriger ossgenom
till make-makt Överfördochsedan störta persernasatt oss

ärkeskurk harMen judarna, dennefinnerdonierna. att som
leverförbrytareingalundaförintas, någrautlämnat är utanatt

oskuldkungensHela tillägg betonarmakedonier EverketsjälvaiE:10 en
hade 300-taletMakedonienfarlighet. Alexander stör-och Hamans av

jfr medtill makedonierhär A:17riket.persiska Hamandet När görstat
judarna ocksåsäkerhetsrisk baraförintehanframstårnot, utansom en

persiskekungenför den 14.v.

GrBzá-O-GrA:17+ E:11Es[EstE210
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Ester 8:15

ochrättfärdiga lagar till den levandeefter de är sönermest
Guden, den högste och välvilja riketi sinstörste, stora styrsom

för för förfäder.liksomtill våraossgagn
Ni torde alltså bortse från den skrivelse sänts utsom av

eftersomHammedatas han, upphovsmannen tillHarman, son,
stadsportdetta, blivit upphängd vidallt har helamedSusas sin

familj, snabbt och välförtjänt drabbad den allsmäktige Gu-av
Låtdom. stället överallt anslå avskrifterdens i detta brev,av

judarna hinder följa seder och lagartillät sinaatt utan egna
och dem verksam hjälp, de nödens stund deniså attge
trettonde dagen adar, den tolftei månadenä, kan försvara sig

Tydem till dem denna dag. dengårmot motsom angrepp
dagen har Gud, härskar allt, förvandlat från under-översom en

Ocksådag till glädjedag för utvalda folk.sittgångens nien
skall därför fira denna dag med festligheter enstora som

såmärkesdag bland andra minneshögtider, den bådeattera
och framtiden blir tacksägelsefest föri och alla lojalavårennu

räddning och undergång förerinran dempersers en om som
smider planer mot oss.

Varje stad eller efter detta skallprovins inte sigrättarsom
undantag skoningslöst förhärjas med eld och svärd såutan att

den bara blir obeboelig för människorinte också för allutan
skysframtid vilda djur och fåglar.av

Avskrifter brevet skall anslås väl synliga platser helaiav
ochriket, alla judar skall hålla beredda till stridsig sinamot

motståndare ovannämnda dag.
Ryttarna för snabbt utföra kungenssig i befall-väg attgav

Mordo-och förordningen offentliggjordes ocksåning, i Susa.

till den levande Guden beteckningE:16 Denna tillbakasöner gär Mos2
och kan ocksåha underbyggtsmed utläggningar jfrjoh4:22 Ps 82:6;av

10:34
Också skall därförfira Författarenni tydligenE:22 skulleattmenar perserna
fira kungens räddning från planeradeHamans vidv. 14uppror en
motsvarighet till purim-festen, instiftande för judarnasdel skildrasvars

ff. persisk fest handladeEn ondskan9220 hossenare som om-
upproriska eller ämbetsmän, känd från grekiskpräster mager, histo-är
rieskrivning.
Avserzfter brevet. dag del denhebreiskaEn berättelsen hur8:13 av av om. .brevetskickades har omformats till avslutning tillägget.ut en

GrEstE:15 3:8+ Gr3;7+3:20 Es;
Ps HosE:16 Mos 82:6;2 4:22; 1:10;

Vish 18:13
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ikransskruden. barkungligaklädd dengick i Hankaj en avut,
folketpurpurfärgat linne, och i Susapannbandguld och ett av

Bland det ljus ochblevjudarnahonom.degladde sig sågnär
anslogs,förordningenI och därstad provinsglädje. varje

blandoch fröjddet glädjeblevanslagenöverallt där sattes upp,
omskärahedningar lätglada.drack och Mångadejudarna: var

för judar-fruktangrundjudendomenövergick tillochsig av
na.

fienderhämndjudarnas på sina

hademånaden adar,tolfte månad,Den trettonde dagen i årets
judar-zoch nedgjordes alladagenfram, denbrevkungens nått

dem tillfruktan sig ingen motvärn.fiender, i sin sattety avnas
aktning3Judarna med satrapiernas guvernörer,bemöttes avav

fruktandeAlla gripnakungens skrivare.ochfurstarna avvarav
kändblivitKungens hade nämligenbefallningMordokaj.för

I dödade judarnariket. stadenhela Susa 500omtaladoch i
sFardatha,Delfon,7däribland Farsannestain, Fasga,man,

Zabou-och9Marmasim, Aroufaios, ArsaiosSarbacha,Barea,
Hammedatas°de till bougajern Haman,thaios, tio sönerna

den dagen, ochmplundrade defiende.judarnas Dessutomson,
till kungen.inrapporteradesdödadeantalet i Susa

nedgjortjudarna hartill 500Då sade kungen Ester: man
vill duVadlandetde har gjort iduvadhär i Susa uteatttror- tillståndGe judarnadet.skallbe Duom attmera -

kan hängadesade såEster,fortsätta i morgon, att upp
utlämnadeochskeddeKungen tillät såtio söner.Hamans att

Ochtill hängasstadenjudarna ilikHamans söners att upp.

judarnasmassakernbeskriverhebreiskadeniEn9:5 texten, somvers
har kanskegrekiske Handen översättaren.har hoppatsfiender, över av

dödadehar antaletbrutalitet;berättelsens imildra 16velat satts nerv.
tillfrån 000.000 1575

stället, här liksom ihebreiska ide denplundrade sägsIDessutom9:10 texten
anknyter till Samplundra. Motivetavstodfrån 1judarna15 attattv. syndadeisraeliternadär dettilljfr sägsA:17,15 attgenomattnot

grekiskaVarför denbruk.fiendefolket förfrånbytetbehålla eget ver-
kanavviker i inte avgöras.sionen 10v.

Est Gr EstGrs;3+8:16 4:3 9:12
Est Gr9:1 3z7+
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judarna samlades den fjortondei adar ochSusa dödade 300
de avstod från plundring.man, men

De judarnaövriga riket samladesi också för freda sig,att
fick föroch de fiender.sina trettondeDen adar dödade dero

Dedem, de avstod från plundring. vilade den15 000 av men
fjortonde dagen månaden och firadei den vilodag medsom en

Menoch glädje.fest judarna i samlades den fjor-Susa även
tonde och vilade däremotinte; firade de den femtonde som en

Dettafest- och glådjedag. orsaken till de judar borär att som
kringspridda landet firar den fjortondei adar med festerute

högtidsdag, då alla skickar till varandra,matgåvorsom en me-
de bordan i storstäderna firar glad högtidsdag densom en

femtonde adar och skickar till sina den da-matgåvor grannar
gen.

-festen instiftasPurim

Mordokaj skrev vad hänt skrift,i han sändener som en som
till alla judar föri rike,Artaxerxes och fjärran, denära att
skulle dessa dagar till högtidsdagar firaoch den fjortondegöra

Tyoch femtonde adar. dessa dagar fick judarna för sinaro
fiender. Under hela den månad, adar, då deras vändes isorg
lycka och deras kval högtidsglädjei skulle de fira bröllopshög-
tider och glädjefester och skicka tillmatgåvor sina ochvänner
till de fattiga.

judarna införlivade med tradition detsin Mordokajsom
hurhade skrivit till dem: makedoniern HammedatasHaman,

började strid dem, sedan han anordnat lottdragningmotson,
och lott för ochkastat förgöra dem, hur han gick tillatt
kungen för be honom låta hänga Mordokaj; denatt upp men
onda plan han hade judarnasmitt slog tillbakamotsom mot

själv,honom och både han och hans barn blev upphångda.
Därför fick dessa dagar med tankepurim lotterna,namnet

lotter heter deraspurim språk, och med tanke dety

lotter beter9:26 ackadisktpurim Ett ord kan ha den betydelsenangivnapur
kan också betyda andel, portion, vilket kan jämföras medmen

bruket sändamatportioner till och undervänner purim-festenatt grannar
v. 19, 22.

Est Gr9:16-18 3z7+ Est Gr9:24 3z7+
Neh9:19 8:10 Est9:25 Gr 5:l4+ 9114

Est Gr9:21 3z7+
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fickjudarnavadskrift, alltdennaihändelser återgessom
med dem.händesedanskull och alltsakensför denigenom som

traditionblilät detoch judarnaMordokaj,Så förordnade
democh förefterkommandeföroch sinasjälvaför sig som

bruket,detaldrigkommerdem.till övergeDeslutit sig att
släktledfirasminneshögtid iutan dagardessa utgör somen

land.och varje Dessafamilj istad, varjesläktled ii varjeefter
framtid, ochall minnethögtidlighållasskall ipurim-dagar av

kommande släkten.blandslocknaaldrigdem kommer att
MordokajjudenDrottning Amminadavs dotter, ochEster,

sände det brevhade ochvad de gjortalltskrev ut somner
förord-3°Mordokaj drottningochpurim-festen. Esterstadfäste

genomförde viljaoch sindetta initiativnade även egeteget
framtid, och hennes ordDetta för allfastställde Esteransvar.

undan glömskan.räddasförskrevs attner
härskadehanKungen överallt därskrivelserlät över10 ut

väldeszHans hansduglighet ochkraft ochland och vatten.
ochkrönikan Persienshar beskrivitsoch glans irikedom om

ställföreträ-3Mordokaj kungMediens kungar. Artaxerxesvar
ansedd bland judarna ochriketsochdare Högtstormän.en av

folk.livsöde för helaskildrade han sittdem sittälskad av

Mordoeajs drömTolkning av

ztyMordokaj sade: Guds verk, har tänkt vadjagDetta är
och del drömmen hardrömde dessa händelser, varjejag om av

3Den källan blev till flod, och det kom sol ochslagit lillain. en
kungen giftemäktigt flodenljus och Ester,ärvattenett som-

De drakarna ochmed och gjorde till drottning. jagtvåsig är

och Mordokaj skrev oklart här syftasDetEster.. är9:29 enom annan. . . .skrift den handlar eller baraEsterän 20 nämnssom om om somv.
medförfattare till den.
förordnade detta. grekiska härpå Den9:30 även eget texten,ansvar som. .avviker starkt från den hebreiska, oklar och osäker.översättningenär
Kanske Mordokaj och användedet kungliga kanslietmedEsterattmenas

frihet gälldeskrivelsendet till få.när guvernörerna8:8samma som

Est Gr A:4-10Est Gr Fzl-IO9:29 9:20
Mos F:3 Est Gr10:3 1 41:40 2:17

Est GrF:4 3:1
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Soch de samlades förHaman, judarna hedna-äratt utrotasom
Menfolken. folkmitt Israel; det de ropade till Gudär var som

och blev räddade. har räddat folk,Herren sitt harHerren
befriar från alla dessa olyckor. Gud har dessa teckengjortoss
och under, och liknandeingenting har skett bland hedningarna.
7För skull skapadeden han lotter, för Guds folktvå ochen en

ochför alla hednafolken, dessa båda lotter infann sig denpå
bestämda stunden och tiden inför Gud till domens dag fören

Ochalla hednafolk. Gud tänkte folk och lätsitt dem ärsom
Förhans arvslott sin all framtid skall fira dessarätt. man

dagar månaden adar,i den fjortonde och femtonde i månaden,
och samlas med glädje och fröjd inför Gud alla släktled igenom

folkhans Israel.

Slutanmárening
Under det fjärde Ptolemaios ochåret Kleopatras regeringav
kom Dositheos, sig Levis ochprästsom uppgav stam,vara av
hans Ptolemaios med ovanstående skrift, enligt derasson som
uppgift brevet purim-festen och harär Lysima-översattsom av
chos, Ptolemaios från Jerusalem.son,

egendomligalotterF:7 :vi Den bilden med lotterna kanskeavseddär somkontrast till lottdragningHamans ff.: han9:24 trodde sig avgöraen
judarnasöde med slumpenshjälp, i självaverket det Gudmen var som
bestämde.
Ptolemaiosoch KleopatrasF:11 regering Flera egyptiska kungar ochpar av
drottningar meddessa kända.Vanligen detär frågaärnamn antasatt omPtolemaios fjärdeIX, regeringsår Kr.114-113vars motsvarar
ovanståendeskrift SäkerligenF:11 hela fastEst Gr, alla tilläggen intemenas
behöver ha funnits deti exemplar där slutanmärkningen skrevs in. -Anteckningenhar troligen gjorts judisk bibliotekarienågon Alexand-iav

denria, grekiskanär översättningen införlivadesEster med boksam-av
lingen han skötte.som

F:5 EstGr3:12 pg E51Gr3;7+
F:6 EstGrCzll
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FÖRSTA MACKABEERBOKEN

Inledning

genomgick det judiska folket krisUnder 160-talet Kr. en som
dess nationella och religiösabetydelse förfick den största ut-

återverkningar också kan under kris-veckling och spårasvars
Bakgrunden kan sökas Alexander denframväxt. itendomens

kultur- ochvid slutet BOD-talet, denerövringståg istores av
han målmedvetet främjade och dereli ionsblandning isomorolfiga efter hans död. Judarna,politiska förhållandena som

fred med religion under den persiska tiden,sinfått ivara
de dynastier hadehamnade farligt läge mellan tvåi ett somav

Alexanders välde mellan den ptolemeiskadelat sig: i Egyp-upp
seleukidiska, kärnland antikens ochoch den Syrienten varvars

motsvarade nutidens Irak ochmaktområde ungefär Syrien,vars
Iran.

lydde land under seleukidernas välde.Efter Israelsår 198
tid fram mellankonflikter vid dennaStarka inomväxte grupper

folket med olika inställning till den främmandejudiskadet
råkade ödesdi-hellenistiska kulturen, och motsättningarna i ett

med den pågående kampen mellan stormakterna.samspel Igert
utrikespolitiskt läge den seleukidiske kungenträngtett rep

Epifanes mycket hårda tvångsåtgärderAntiochos IV år 168 me
leddejudiska religionens anhängare.den Dettatrognastemot

anförd Mattathias och hanstill revolt, söner,prästenav aven
kände hette Judas med tillnamnet Mackabaios.vilka den mest

framgångsrik bl.a. grund den fientligablevRevolten attav
fiender och strider.försva ades andradynastin inre Un-av av

folketJudas och bröder lyckades alltvinnader störreans
full självständighet.frihet och slutligen

avJosefus utförliga sekundära skildringVid sidan samtmen
viktigaantydningsvis beskriver delarDaniels bok, vissasom av

Mackabeerböckerna viktigastehändelseförlop de två våraäret,kunskap Beteckningen mackabeer har lånatstill det.källor om
överförts familjens stridbaraMackabaios och allaJudasfrån

kallas hasmoneer efter stamfarockså sinmedlemmar, Has-som
fornkyrklig tid den har knutits till deförst iDet år sommon.

rekonstruerasvilkas ursprungliga titlar kanbåda böckerna, inte
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säkerhet. har heller hört frånmed Böckerna intenågon samman
fristående verk delvis skildrarbörjan tvåärutan som samma

händelser.
första jämförelsevisMackabeerboken ochDen är stramen

nykter skildring revoltens början under Mattathias ochav av
kampens fortsättning under sönerna ochJonatan Simon.

täcker tiden från Antiochos tronbestigningDen tilllVzs år 175
författarendöd skildrar hurSimons år Var gång någon135. av

de bröderna ledningen han markeradövertar görtre en nyan-
berättelse Tydligen ville han beskrivai sin 13:1.3:1; 9:23;sats

hur den judiska dynastin fram och säkrade välde.sittväxtenya
Boken skrevs omkring f.Kr.,troligen alltså tämligenår 100

kort tid efter de händelser deti kapitlet.sistanämnssom
Författaren bör ha mackabeerna och kan betraktasstått nära

deras hovkrönikör: han genomgående deras intepartitarsom
den fienden ocksåbara judiskautanmot yttre mot grupper som

hade politisk uppfattning. Samtidigt han äktavisar etten annan
för judarnasreligiöst deras tempel ochpatos tro,gemensamma

skrevderas lagar. hebreiska och lånade åtskilligaHan ut-
tryckssätt från historiska böcker. märksGT:s tydligtDetta i

grekiska den äldstaden översättning bevaradeär texten,som nu
de språkliga egendomligheterna har bara delvis kunnatmen

den svenska fått framträda fulli översättningen. deåterges Om i
alltförskala, hade effekten blivit onormal och hindersam för

läsningen. uppfatta dock anknytningen till gammal-Lätt äratt
utvikningar där förtryckettestamentlig skildraspoesi i några

ff.; eller de judiska ledarna ff.; ff.prisas2:7 3:45 3z3 14:4
slag inskott den berättandei radEtt ärannat textenav en

Åtminstonekap. ochdokument i delåterges 8 10-15.som en
kan avskrifter äkta handlingar, författarendemav vara av som

haft tillgång till ijerusalem. Somliga oklarheter dessai texter
kan bero de har via upprepadenått översättningar,att oss

från latin till hebreiska och sedan till grekiska,t.ex. men man
räknaockså med möjligheten författaren harsjälvmåste att

mycket fritthandskats med material.sitt
boken dateras händelser författarenoch följermångaI noga,

därvid den seleukidiska dynastins räkning efter stamfa-årenav
Årtalenderns Babylon f.Kr. kombineraserövring år 312av

ibland med månadsnamn från kalender, och tolkning-en annan
kronologiska uppgifterna bl.a.de denna anledningären av av

bland forskarna.och livligt omstridd vidare Månad ochsvår Se
beträffandeTidräkning detta problem och de förutsättningar

gäller för inledningens, och uppslagsdelens tids-noternassom
angivelser enligt nutidavårt system.
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Epzfanestill AntiochosdenAlexanderFrån store

Filips hade dragitSedan Makedonien,Alexander utson,av
och meder-land och besegrat Dareios,kitteernasfrån persernas

hankungadöme; redan förutdenneshankung,nas övertog var
zHan befästalång rad krig,började intogGrekland.kung i en

3Anda jordensvärlden. tillkungar istäder och dräpte runt om
plundrade folk efter folk;fram ochträngde hangränseryttersta

stolthet ochinför honom, och hanskuvadhela jorden låg
Han härskadeväldig här ochsamladeövermod överväxte. en

skattepliktiga till honom.blevoch furstar,länder och folk som
dödenSSå och han förstodsjukdom,drabbades han av

Då förnämstahan till dekallade siglångt borta.inte var
ungdomen,hans liv frånhade delatsin tjänst,imännen som

7Vidlevde.medan hanmellan democh skiftade rikesitt ännu
tolvdöd hade han i år.sin regerat

makten,sMännen Alexanderstått närmast tog varnusom
död;9De till kungar efter hansallaland. krönte sigoch i sitten

efterkommande generationer,igjorde deras mångadetsamma
världen.mycketoch vållade ide ont

SedanAlexander... besegrat Alexander denDareiøs1:1 sinastore vann
avgörande den perserkungensiste Dareios vidöver III årIssos 333segrar
och f.Kr.Gaugamelaår 331
kitteernas land kitteer användes fleraNamnet folk deti1:1 östraom me-
delhavsområdet,här makedoniernajfr 8:5.om

förutredan ban kung Grekland läsart ochi1:1 Annan översättning:var
blev han den förste grekiske kungen,så dvs. den förste bland de

hellenistiskahärskarnai orienten. jfrFrämre Dan6:2; 8:21.
krönte alla till kungar de förvirradeDe sig Ur striderna Alexanders1:9 om

välde framträdde dynastier med särskild betydelseförtvå judarna: den
seleukidiska ochi Syrien denptolemeiska i Egypten.

Dan Mack1:1 8:5-7, 21; 11:3 1
6:2
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Från genomfördärvat skott: Antio-utgickderas ettstam
gisslanhade iAntiochos varitkungEpifanes,chos somson,

väldetsgrekiskafrån deträknatkungblev år 137,Rom. Han
början.

från lagenAvfall
ochlagen,Vid somliga israelitertiden börjadeden övergeatt

hed-sade:lockade med sig. De Låtde många närma ossoss
medförbund dem.och slutaomkringborningarna osssom

kommithar olyckoravskilde från dem mångaSedan öveross
Några demDetta folkets gillande.talslagsoss. avvann

följahan demochtill kungen,initiativ rätt attreste eget gav
Sedan idrottsanläggningbyggde de ioch sed.hednisk lag en

De förbudskaffadebruk. sigenligt hedningarnasJerusalem
beblandade medförbundet sigheliga Deavföll från detoch

det onda.sålde tilloch sighedningarna göraatt

templetförgriperAntiochos sig på

börjadeNär rike,hade fått fast sittAntiochos ett grepp om
rikenaför bådamaktenefterhan Egyptenöversträva att

Han medherravälde. brötunder in isitt Egypten stora trupp-
väldigmedelefanter ochstridsvagnar ochstyrkor, med en

seleukidiskadynastin och regeradeAntiochos Epifanestillhörde denIV1:10
Åren han förf.Kr. vistasi garantimåste Rom189-176175-164 attsomen

slutgiltigtAntiochos skulle hålladet hårdafredsfördraghansfar, IH, som
bekräftades i Apameia.år 188

eller f.Kr.; händelseninträffade höstenDvs.år 175 175.137 1761:10 -
grekiskavåldet här denseleukidiskadynastin.Med det menas

kunde utföra plastiskskaffade förbud Antikens kirurgersig1:15 opera-en
fick utseende andra jfromskurnation, varigenom män somsamma

Kor 7:18.1
Antiochos invaderadebröt tvåi Egypten IV Egypten gångerHan1:17
f.Kr.; Mack Författaren till Mackunder ochåren 2 5:1. 1169 168

hahållit de bådahändelserna.Dateringenitycks inte isär år 143,20,v.
syfta f.Kr.måste 169

MackDan 15 Mos Kung 17:151:10 8:9, 23; 11:21;2 4:7 1 1 17:10 2
Mack MackDan1:11-15 4:7-20 1:l6-24 11:25-30;22

jer1:11 44:18 5:1-16
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Han kungPtolemaios igick strid med Egyp-i somflotta. var
blevoch flydde, och detvika för honomPtolemaiosten; gav

Antiochos städernafolk de befästa imanfall. intogstort
landet.och plundradehanEgypten,

Efter återvände Antiochosha besegrat år 143egypternaatt
Israel ochmed starkamarscherade Jerusa-och mottrupper upp

guldalta-I templet ochövermod trängde han iinsittlem. tog
bordet för skådebrö-tillbehör,lampstället och alla dessret,

dryckesoffren, rökelsefatenföroch skålarnabägarnaden, av
guldutsmyckningen tempel-ochförhänget, kransarnaguld,

Hanavskalad. silvret ochblev heltfasad,husets togsom
undan-föremål och allt han fann debegärligaguldet och alla av

Med detta drog han bort till sittalltskatterna.gömda eget
förde fräckt ochförintelse ochspred död ochland; han ett

övermodigt tal.
Då Israels land.helakom bitter översorg
Folkets och äldste höjdeledare jämmerrop,

livskraft,ynglingar sinflickor och miste
vissnade.skönhetoch kvinnornas

Var klagosång,brudgum brast iut
sörjande kammare.brud sinisattvar

Jorden skull,inbyggaresskalv för sina
skam:höljdeoch hela Jakobs sig iätt

Ptolemaios Filometor regeradeVI Kr.180-1451:18
guldalzaret. förhänget de heliga föremål enligtDvs. Mos21:21 som.. förbehövdes gudstjänsten.25-26; 30

undangämda skatterna skattkammare fungeradede Templens1:23 som
också förmögenheterkundebankvalv, där privata deponerasjfr Mack2

fr.3:10
spreddöd ochförintelse Kanske anspelning denmassakerhan1:24 en som

enligt Mack ff. anställdeefter andrafälttåg tillkungen sitt Egyp-2 5:12
ten.

Mos 30:1-10; Kung1:21 2 25-26; 24:131:23 2
Klag Am 8:13Kung 7:48-50 18;2:10;1:26 1:4,1
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Jerusalem ockuperas
Två leda skatteupp-därefter skickade kungenår atten man

städer. kom till Jerusalem med starkabörden iJuda Han trup-
Han folket fred och försoning.talade bedrägligt till omper.

överföll han plötsligt staden,de fattat tillit till honom,När
mängdförkrossande slag och dödadetillfogade den israe-ett en

Han den brand ochplundrade staden, stackliter. i rev ner
Kvinnor och barn fördes bortochbåde husen ringmuren.

delades krigsbyte.slavar, boskapen somsom
Inkräktarna hög och kraftigbefäste Davids stad med en

De bemannade denkraftiga och fick borg.och såtorn enmur
och laglösa den ökadehedniska syndaremed Genommän.

De ochförsåg den med och bytetmakt. proviant,deras vapen
blev tillsamlade de ihop och lagrade där.från Jerusalem De ett

farligt hot:
Den försåt för templetborgen ettvar

ondskefull fiende till Israel.och ständigt en
Oskyldigt blod templet.utgöts runt

Helgedomen skändade de.
jerusalems flydde för deras skull,invånare

blev tillhåll för främlingar.och staden ett
främling för avkomma,blev sinHon en
barn henne.hennes övergavegna

skazteuppbördenleda uttryck kan grundtextenDetta i1:29 atten man vara
missuppfattning den titel bar enligt Mack de2 5:24:en av som mannen

mysiska befälhavare. hette Apollonios och kanskeHantruppernas var
identisk med den uppträder ff.i 3:10personsom

borg borg spelar viktig roll hela Mack förDenna i symbol1:33 1en en som
det främmandeförtrycket. ijerusalem den låg Davids stadVar ovisst.år

ursprungligen den David erövradeSionsborgen2 Samnamnetvar av
tycks här beteckna del staden,högre belägen5:7 änmen en annan av

templet.
laglösa Uttrycket syftar försummadejudar religion ochsin1:34 min som
samarbetademed utlänningarna, här kallas hedniskasyndare.Jfrsom

ff.7:5; 9:232:44;

Mack1:29-32 2 5:24-26 Ps1:37-40 74zl-7; 79zl-4
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Hennes öken,tempel stod tomt som en
vändeshennes fester i sorg,

sabbater blev tillhennes en nesa,
till ynkedom.hennes ära

Så hennes härlighet varit,stor som
förnedring.djup blev hennesså

höghet vändes iHennes sorg.

Religionsförföljelsen börjar

Kungen skrivelsesände till hela rike: alla skulle blisittut en
ochenda folk, och skulle lagar ochsinaövergeett var en

Ocksåhednafolkseder. Alla böjde för kungens befallning.sig
rättade efterisraeliter den gudsdyrkan han föreskrev,sigmånga

offra avgudarna och vanhelgadebörjade sabbaten.
Till Jerusalem och kungenJuda städer sände budbärare

skriftliga förordningar skulle följa sedermed attom man som
45Brännoffer,främmande för landet. matoffer och dryckes-var

sabbateravskaffasoffer skulle templet, och högtider skullei
tempel Manvanhelgas, och skändas. byggamåstepräster

och helgedomar och tempel avgudarna, offra köttaltaren av
slätaoch andra djur, oomskurna ochsinasvin sönerorena vara

såsjälar med allt slags orenhet och skändlighet,sinasmutsa
skulle glömmas bort alla dess för-lagen och bestämmelseratt
5°Den följde kungens föreskrifter skullevanskas. intesom

straffas med döden.
Alla påbud utfärdade kungen skrivelser heladessa tilli sitt

tillsatte skulle övervaka hela folket följderike. Han män attsom
befallningen offrendem, och han lät till ochutom var en av

MångaJuda städer. bland folket slöt kring kungens män,upp
ochlät mycketalla de lagen. ske landetDe iövergav ontsom

israeliterna varhelst de fann tillflykt.drev siggömmaatt en

Klag 8:10;Tob5:18Am 1:473Mos11:71:39 2:6
Mack1:41-64 2 6:1-11
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vanbelgande skändligbetenDen

Den femtonde dagen månaden kislev lät kungeni år 145
den vanhelgande skändligheten brännofferaltaret;bygga

ochiJuda städer byggdes altaren, tändeäven runt om man
Allavid husdörrarna och skriftrullarrökelse medgatorna.

570mlagen påträffades blev sönderrivna och uppbrända.som
fann ägde förbundets bok ellernågon någonman som som
lagen betydde kungens påbud för honom.höll i dödenära,

Månad efter månad fortsatte deras våldsdåd alla israelitermot
ertappade städerna.de isom

Den tjugofemte dagen offrade det altaremånad dei var
Kvinnorblivit uppfört brännofferaltaret. låtitpåsom som

omskära pojkar dödades, kungen hade förordnar,sina så som
och de späda barnen hängdes halsen Också derasvid dem.
familjer och de utfört omskärelsen blev dödade.som

Men israeliter fann mod och styrka inom sig tillmånga
De föredrogbeslutet döden framförinte någotäta orent.att

vanhelga själva och skända heligasig detmatenatt genom
Fruktansvärdförbundet. Och de led döden. vredenvar som

drabbade Israel.

ochMattatbias hans söner

Vid flyttade Mattathias,den tiden till Johannes, tillson son
från Jerusalem och slog Modein.sig iSymeon, Hanner var

femtonde dagen kislevDen månadeni år början1:54 Dvs. i decem-145 av
ber f.Kr. får 168
den vanhelgandeskándligbeten Uttrycket hämtat från1:54 Danär 11:31;

jfr med syftarMatt Det altare främmande12:11 pan.24:15 ett en
gud kanskekombinerat med gudabild.v. 59, en
Modem stad km nordväst Jerusalem.En2:1 28 om

släkt utgjorde de avdelningarjojariw det judiska2:1 24 prästeren av som
skapetgrupperadesi ff.Krön1 24:7

MackDan Matt 1:632 6:18-31;1:54 9:27; 11:31; 12:11; 7
Krön2:1 24:724:15+ 1

Mack1:60 2 6:10
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zochavJojarivs släkt, han hade fem Johannespräst, medsöner:
3Simontillnamnet Gaddi, med tillnamnet JudasThassi, med

5Elasartillnamnet Mackabaios, med tillnamnet ochAvaran
med tillnamnet Apfus.Jonatan

När Mattathias det hädiskasåg pågick Judeeni och isom
7sadeJerusalem, han:

mig, varför skulleVe jag bli född
och behöva hur folkmitt krossades,se
hur den heliga staden förgjordes

deDär i medan hon föll fiendehand,isatt ro,
medan den heliga platsen föll främlingarsi händer.

Hennes tempel har blivit ärelössom en man,
9de härliga tingen där har förts bort krigsbyte,som
hennes späda barn har dödats gatorna,
hennes har fallit för fiendensmän svärd.unga

Finns folknågot fickinte sin del hennes rike,som av
inte lottsin hon plundradesnärtogsom

Alla smycken har ifråntagits henne,
den friborna har blivit slavinna.

Vårt tempel har ödelagts,
det skönhet ochvår vår ära,som var
hedningarna har skändat det.

Vad har leva förattmera
Och Mattathias och hans sönder kläder°;söner sina derev
klädde sig i säcktyg och hänsig djupgav sorg.

fem dem2:2 Tre blevsöner judarnasledareoch huvudpersonerär iav varsin del Mack: Judas1 3:1-9:22, Jonatan och9:23-12:53 Simonav
bådaandras13:1-16:24. De öden förbigåendeinämns ff.;6:43mera

L.9:35
tillnamnet Mackabaios Brödernas2:4 tillnamn bör ha familjärtvarit karak-
teriserande, kan säkertinte vad de betydde.avgöra Namnetmen man
Mackabaioshar tolkats den hammarlike, också densom men somutvalde.

deDär Kanske2:7 i kritisk anmärkning de judar fannsatt ro en mot somsig i övergreppen motstånd.göra Men osäker;ärutan att texten annanläsart: och behöva därsitta maktlös.

211Jeri214;Klag1Mack1:16-24+2:7-is 11
Klag2:9 1:10;2:11
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flyrochtillMattatbias griper vapen

avfall, kom tillfolket tillKungens skulle tvingamän, som
ochoffra,där skulle mångaförModein invånarnastaden att

höllhansochMattathiaskring dem.samlades sönerisraeliter
till MattathiasDå kungensvände sigför själva. mänsigsig

härbetydandeoch iledareanseddsade:och Du är manenen
Kom fram ochbröder.ochstödharstaden, och du sönerav

folk harallaförordning,lyda kungens såförstebli den somatt
Jerusalem.kvar iiJudeen och deockså ärgjort, männen som

och dutill kungens vännen,och dinaskall duDå söner utses
guld ochsilver och mångahedrade medskall blioch dina söner

andra gåvor.
folkvartendaMen högt tillropade Om såMattathias svar:

frånavfallit sinaoch harlyder honomväldekungensunder
så skallpåbud,följa hansalla har valtochfäders religion att

fädersfast vidhållabröder ändå våraochoch minajag söner
och budenAldrig lagendet skefårförbund övergeratt
gudsdyrkanoch frånefter,Kungens vårord interättar oss

ellerhögervika, vänster.sigskall inte vare
fram allasjudisk iträddeJust detta,han mansagt ensom
förordning.enligt kungensModeinoffra altaretför iåsyn att

komhan helig iverNär det,Mattathias såg somav engreps
vredeLågande rättfärdigdarra sitt innersta.honom iatt av

Påinvid altaret.fram och höggrusade han sammaner mannen
offrandet, ochövervakadekungensdödade hangång somman

med helig iver, såSå han lagenvärnadehanaltaret ner.rev
SalusSimri,hade gjortPinhas mot son.som

medFölj migstaden:ropade högtOch Mattathias överut
Se-förbundetoch stöderlagenförhärifrån, alla ivrarsom

kvar alltlämnadeochtill bergenmedflydde han sinadan söner
staden.ägdede i

2:151Mack1:51 2:252Mos34:13;5Mos12:3
Dan Syr11:32 Ps2:17 Mos 10650;25:6-13;2:26 4

Mack 7:242:18 2 45:23
Mos HebMos 5 13:6-11 Mack2:24 2 22:20; 11:385:27;22:27
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Massaeem Sabbatenpå

MMånga längtade efter rättfärdighet och drog dårättvisasom
öknen med barn, hustrur och boskap föri sina sina sinut att

Detbosätta där, det hadesig onda drabbat dem hårt. komty
bud till kungens och till Jerusalem, Davidsimän trupperna
stad, folk trotsade kungens befallning hade dragit tillatt utsom

Enödemarken. styrka då jaktenigrottorna stor tog upp
dem, spårade ochdem gick ställning dem.i mitt Detemotupp

Desabbatsdagen de började striden. sade till dem: Låtvar
det och kungen har befallt, skallKom ninog sågörutvara som

leva.
Israeliterna svarade: kommerVi vill följainte inteut;

Dåkungens befallning och vanhelga sabbatsdagen. gick
Menkungens omedelbart till anfall. israeliternatrupper

värjde de kastadesig inte; inte och spärrade förintestenen
37Utan skuld alla dödenf de.i sadegår Him-grottorna.

mel och jord dödarvittnen ni allvåraär rätt.att motoss
Fienden anföll dem Sabbaten, och de och deras hustrur och
barn och boskap blev dödade, emot tusenupp personer.

När Mattathias och hans fick detta, sörjde devänner veta
Ochde döda. de sadedjupt till varandra: allaOm gör som

bröder och från kämpa för liv och lagarvåra avstår våra våraatt
hedningarna, då kommer de utplåna frånmot snart att oss

Denjordens dagen fattade de detta beslut:yta. Om någon
sabbatsdagen, skallangriper bjuda honom strid,oss vem

han skall bli dödadeVi inte allesammans, så våraän är. som
bröder dödades i grottorna.

Befrielseeampen börjar

Till dem slöt krets hasider, Israelssig starka hjältar, allaen av
Allakämpar för lagenhängivna andra flyktsom var

oftabetyder eller fromma och används i GTbasider Ordet trogna2:42
Ords Denallmännare Sam Ps 2:8.sätt t.ex. l 2:9; 12:2;ett grupp

fariseernasochhär föregångarenämns esseernassamman-ensom var Östeuropasaknarhistoriskt sambandHasidismen tidensslutningar. i nya
ofta chassidismen, har språk-med den, fast dess stavat sammanamn,

Mack likställs hasidernamed motståndskäm-liga bakgrund. I 2 14:6
Mack slog de fredligenligt 7:13 väg.1 senare enparna, men

Mack Mack MackMack2:32 1 9:43; 2 6:11; 15:1 14:62:42 7:13; 21
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förstärkte dem.förtrycket också till dem ochundan anslöt sig
Så kunde vända vredefick härstyrka samlad och sinde moten

undanmed de slappsyndarna och slå de laglösa raseri;sitt som
för rädda livet.fly till hedningarnamåste att

Mattathias fram landet ochoch hans anhängare drog över
och de fannoomskurna pojkaralla altaren, alla somnerrev

De förföljdeomskar de under sinaIsraels tvång.inom gränser
framgång allt de gjorde.fiender och hadeövermodiga istor

De kungarnasvärnade lagen hedningarnas ochmot angrepp
makt.och bröt udden syndarensav

Mattanaids avskedsord

När Mattathias liv närmade slutet, sade han tillsig sina söner:
råder övermod och våld; det tid omstörtningarNu är en av

5°Minarasande vrede. barn, kämpa med för lagenoch ivernu
Minnsoch liv för faders förbund. de storverkvårage era som

fäderna utförde tid, och också ochi sin vinn ni evigärastor
Abraham visade han blevberömmelse sig närtrogener.

Josefoch därför räknades han rättfärdig. lyddeprövad, som
budordet han svårigheter, och han blev herreinär övervar

Vår fader Pinhas med brinnande detsin iverEgypten. vann
55för full-löftet hans rästämbete skulle bestå alltid.att osuaP

Kalevgjorde vad befalldes och blev domare Israel.översom
inför menigheten andel landet.fick vittnesbördsitt engenom av

David fromhet välde.evigtsin övertronen ettgenomvann
58Elia helig för lagen och därför tillbrann iver togs uppav

59Hananja,himlen. och Mishael räddadesAsarja sin trogenom
Daniel tack renhet lejonenslågorna. undkom sinvare gap.ur

syndarens Författaren tänker troligen Antiochos han2:48 IV, i 1:10som
kallat genomfördärvad. Syndarna allmän beteckningär annarsen
för de hedniskainkräktarna jfr med not.44; 1:34v.

Återblickarde :larvere fädema utfördeMinns2:51 den bibliskasom
historiens märkesmänspelade roll tidens fromhetsliv.i jfr Vishstoren

HebSyr10; 44-49; 11.

Mack2:461 1:48 Mos 27:15-23;]os1:1-92:55 4
Vish2:51-60 Syr10; 44-49; Apg 2:5 Mos 24;]os6 4 14:6-9, 14:13

Heb72-50; 11 21:12
22:1-19;Jak2:52 Mos1 2:21 Sam Ps2 57 2 89:20-38:Mos2:531 Ps39:7-23; 41; 10S:16- Kung Kung2:58 18; 19:10;2 2:111

Apg22; Till7:10 Dan Dan B2:59 1:6;
Mack2:54 1 2226+ Dan Till Dan C:28-422:60
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den bygger sittSå efter släktledsläktledkan ini att somse
En syndigkraft.skall saknaaldrighopp Honom mans

ochskall bli dyngahärlighetfrukta; hansskallhotelser inte
finner ho-I upphöjs han,föda. dag imaskars manmorgon

medslutjorden, och dettillhan har åter ärinte, vänttynom
starka,ochMina manligabarn, låt lagenplaner.hans göra er

Jag bror Simonskall föra tillden ärära. vet att enerty er
förfarlyda, han skallskall alltidrådig Honom envaraman.

kraftfull sedanOch kämpeMackabaios har varitJudas ener.
föra krigbefälhavare ochhan skall blihan motervar ung,

ochSamla följer lagen,allaomkringhedningarna. somer
Låt drabba hed-vedergällningenfolk.hämndutkräv ert

bud.fast vid lagensoch hållningarna,
han medSedan och förenades sinavälsignade han dem, så

7°Han fäders iblev lagd sinadog ifäder. år Han146. grav
dödsklagan honom.hölloch hela IsraelModein, överstor

Maceabaiosjudas

framträddeMattathias tillnamnet Mackabaios,sonjudas, med3
zHan allafars fick stöd alla bröder ochställe. sinai sin avavnu

fortsatte de Israels krig.fars och med glatt modanhängare,sin
3I-Ian vida.spred folks berömmelsesitt

han, han kläddeväldig kämpe sig i rustningEn närvar
vid bältet.och fäste sina vapen

svärd härens skydd.gick fram strid, hanshan iNär var
I hanbedrifter liknade lejon,sina ett

lejon sittryter motett ungt rov.som
5Han de laglösa och jagade dem,spårade upp

plågade hans folk.kom med eld demhan mot som
De förfruktan honom,laglösa kröp isamman

skräck och förvirring.brottsliga fylldesalla de av
gick befrielsen framåt.Under hans ledning

jfr uttrycket bl.a.på Honom Dvs. Gud. himlen, i2:61 3:18som
användsmed innebörd.samma

eller f.Kr.år Dvs.2:70 146 167 166

f.;Syr2:61]er 17:7 2:10 Mos 4918-332:59 1
Job Ps Jes Mack2:62 20:6 37:35 9;19;13;25.302:701;

f.;Syr51:12 10:10 1Mos 49:93:4
Mack2:64J0s 5:51:7 3:5 1

Ps 1419:62:68
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för kungar,7Han förbittrade livet många
dåd.han medJakob gladde sinamen

välsignasskall hanstid minneevigI
städerHan Judatågade fram genom

gudlösafrånrensade landetoch män;
Israel.vreden frånvände hanså

ände:9Hans till världensblev käntnamn
till undergång.dömtssamlade demhan som

första framgångarnaDe

1°Apollonios bådade här hedningar och styrkastoren enupp av
När fick det,till strid Israel. Judasfrån Samarien mot veta

han besegradegick han till anfall Apollonios, och ochmot
Manfallet och de överlevande flyd-dödade honom. blev stort,

Vid hanJudas Apollonios svärd,de. plundringen tog som
använde strid.sedan alltid i

uSeron, fick hörabefälhavaren den syriska armén,över att
höllJudas hade samlat uppbåd mänett trogna som sammanav

Hanberedda för strid. tänkte då hanmed honom och attvar
och berömmelse hela riket börjaskulle ivinna ära attgenom

trotsade kungensJudas och hans följeslagarekrig mot som
Han och med honombefallning. marscherade dit sini tur en

skulle hjälpa honom bestraffastark här gudlösa män, attav som
israeliterna.

När närmade gickhan sig stigningen Bet-Heron,motupp
Menmed obetydlig styrka. då JudasJudas honomemot en

rycka fram sade de till honom:hären sig, Hursågmän mot
skall med lilla styrka kunna såvi vår någotuträtta stormot en

har dag, och alldelesoch stark ätitIngenting iarmé är
Judas blirsvarade: händer lättutmattade. Det mångaatt

dem dömts tillban samlade undergång grundtexten radenI3:9 som ser
orden Apolloniøsbådade och kanlikadan denv. 10,nästan ut uppsom

ha dubbelskrivning dessaord.uppstått genomen av
Apollonios Jfr med1:293:10 not.

sluttning, ligger kmDennastigningen Bet-Heron 183:16 motupp som
Jerusalem, ocksåskådeplatsenför dramatisk strids-nordväst är enom

skildring iJos 10:10

lMack 5:63 3:16Jos10:10f.3:9
1:29;2MackMack 5:243:1O 3;1s]udit9;11+1
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övermannade få, föroch himlen det lika lättnågra är attav ge
Deträddning antaletintemånga. ärgenom som genom

soldater strid, kraften kommer från him-i utansom ger seger
2°De kommer medlen. övermod och laglöshetemot utanoss

för hugga själva och hustrur och barn ochvåragräns att ner oss
Mensedan egendom. kämpar för liv och förvår våra vårata

Hanseder och lagar. själv skall krossa dem under vårt an-
förrädda dem.integrepp var-

Med kastadedessa ord han överraskande fienderna,sig mot
Deoch och hans krossadeshär under för-Seron angreppet.

följde honom nerför sluttningen vid ända tillBet-Horon ner
fienderslätten; bortåt stupade, och flydde filiste-till800 resten

land.ernas
Fruktan för Judas och hans bröder bredde ochsig,utnu

Ryktetskräcken hcdningarna omkring dem.runtgrep om
honom nådde ända till kungen, och överallt bland folken berät-
tade Judas strider.man om

Motståndarna samlar kraftersina

När Antiochos fick höra vad hade hänt, hansom greps av
sände budbärareraseri. och drog alla strids-Han ut samman

Hankrafter rike till ofantlig här.i sitt öppnade skatt-sinen
kammare och betalade sold för framåt, ochårut truppernas ett
han dem order hålla beredda för alla tänkbarasigattgav upp-

Mengifter. han fann det hade blivit iatt tomt pengar
skattkammaren. Skatteinkomsterna från riket hade också sinat

följdtill den oenighet och skada han hade ställt till med iav
landet, han försökte upplösa lagar och seder hadenär som

Dåsedanbestått tid. började hanurminnes för detsig attoroa
skulle förr: han skulle saknagång medelän attsom mer en

utgiftertill och Sådana hade han tidigare brukatgåvor. strö ut
med frikostig hand, han överträffat alla företrädareså sinaatt

Han alldeles rådvill, bestämde han förså sigtronen. var men
till för driva skatternaPersien i därprovinsernaatt attresa

och ihopvis mängdpå så storen pengar.

flisteernas land Kustområdet3:24 Judeen här historiskväster om ges en
beteckning. filisteiskNågon existerade författarensinte tid,stat men
uttryckssättet vill föra tankarnatill de gammaltestamentligagestal-stora

strider.ternas
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kungahu-Han ansedd medlemlämnade kvar Lysias, en av
Eufrat ochområdet mellanför sköta styrelsen Egyp-iattset,

och Antiochos uppfostran tillhandför taattten, om sonen
Han förfogalätsjälv korn tillbaka. Lysiashandess över

honom för-truppstyrkorna ochoch hälftenelefanterna gavav
särskilt beträf-han villehållningsorder allt uträttat,om som

Mot dem skulleJudeen och Jerusalem.fande invånarna i
demIsraels makt, förintahär för krossaskickaLysias atten
demiJerusalem och utplånafanns kvar minnetännu avsom

Han hela derasfrämlingar bosättaskulle låta sig ifrån platsen.
Själv medjord. kungen siglåta stycka derasland och togupp

lämnade huvud-hälftenåterstående sinden Hantrupperna.av
gick Eufrat ochAntiochia dettastad år över147var --

demarscherade provinserna.övregenom

invademrjudeenochNikanor Gorgias

NikanorLysias Ptolemaios, Dorymenesvalde samtson,ut
räknades till kungens vän-dugligaoch Gorgias, män somtre

fotfolk ochHan med dem 7000skickade 40 000ner. man
enligtlandetoch förhärjaiJudeenfallaskulleryttare, som

fort-utombiblisk historieskrivning.känd också HansLysias är3:32 genom
Mack hansskildras kap. och jfrstrider Judas i 13,4 6 2 11;satta mot

ff.död i 7:2
medlem kungahuset Liksom uttrycket kungens rangtitelvän3:32 enav

sambandmedpersonligarelationer. Jfr med10:89 not.utan
Antiochos blivande kungen AntiochosDen V Eupator 164-1623:33 sonen

vid detta tillfälle gammal.årKL, 8casom var
fälttågeteller f.Kr.; började troligenDvs. vårenår 147 166 165 165.3:37

seleukidiska rikets del, fåttde provinsema Det sittöstra3:37 övre som
efter det nuvarandedenhöglänta i Iran.terrängennamn

Nikanor och Enligt Mack PtolemaiosPtolemaios Gorgias 2 8:83:38 var.ståthållare,Nikanor och militärer lydde under honom.Gorgias Ensom
dödadNikanor uppträder också strid, där han blev Judasi en senare av

detkap. Mack troligen sig14-15, rör Ise 2 men om en annanman.
Mackabeerböckerna med likaly-det ofta svårtär avgöraatt personerom

identiska ellerdande ärnamn
Antalsuppgifterna i Mackabeerböckemabör i regel inte400003:39 man

uppfattasbokstavligt; Mack där det talas2 8:9, 20000om man.

MackMackMackMack 5:59; 4:45;3:38 1 4:1; 22 10:116:14-17;3:32 1
6:1;2MackMack 8:8 10:149:253:371
Mack Krön 19:183:39 18z8-293584:25 2
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4°De och komorder. med allakungens bröt sina trupperupp
Närdär slogtill trakten slätten, de läger.Emmausav

området talas dem, kom de till lägretköpmännen hördei om
förmed väldiga mängder guld och silver och med fångkedjorav

förstärktes ocksåköpa israeliterna slavar. medArménatt som
från och Filisteen.Syrientrupper

Judas hans bröder märkte förtrycket hade tilltagitoch att
och hade slagit läger deras land, och de fickiatt trupperna

befallningar folketkännedom kungens innebar attsomom
Dåskulle förintas. sade de varandra:utplånas och till Vi

folk fördärvet och kämpa för folk ochrädda vårtmåste vårt ur
Och alla samlades för stridsbereddaför templet. att vara

under åkallan bön nåd och barmhärtighet.och om
Jerusalem obebodd öken.som envar

dem hon fött fanns kvar hennes hus.ingen iAv
heliga platsen besudlad,Den var

och borgen hölls främlingar;av
för hedningar.där tillhållettvar

försvunnen från Jakobä,All glädje var
lyra och flöjt hade tystnat.

Israeliternas i Mispamöte

De samlades och gick till närheten Jerusalem,Mispa i ityav
Denförr haft böneplats. dagenhade Israel tidenMispa i en

de säcktygå strödde aska huvu-fastade de, och isigsvepte
Deoch sönder kläder. öppnade skriftrullen meddet sinarev

hosför den vägledning hedningarna söktelagen sinaatt som

slätten Platsen heterEmmaus på dag3:40 i ligger kmAmwas. Den 24
västnordväst Jerusalem,där judeens berg i platå.övergår jämnom en

LukDet Emmaus i troligennämns plats.24:13som var en annan
låg kmMispa Jerusalem.Beträffande3:46 platsensroll12 i Israelsnorr om

äldrehistoria ff.Sam1 7:5
för den vägledning hedningarnasökte Grundtexten3:48 oklaräratt som

vill troligen de heligaskrifterna bättre och ledningsäga tröstmen att gav
hedniska orakelsvar. lätMöjligen slumpen vilketän skrift-avgöraman

ställe skulle läsas.jfr Mack Syr2 8:23; 33:3.som

f.:Mack SamDom 7:5 10:173:412 8:11 20:1;3:46 1
Klag Mack3:45]es 5:14;24:8; 1

1:38
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De framavgudabilder. lade ämbetsdräkter, gå-prästernas
den första skörden och ochtiondegåvorna lät devorna av

hade fullgjort löftesdagar ställa bredvid.nasirer sina sigsom
5°Och högt till himlen:de ropade Vad skall med dessagöra

Dinoch skall föra dem heliga plats besud-män, ärvart
lad och skändad, och dina lever förnedring.i ochpräster sorg
Och förenathar hedningarna för slutsig göramot attnu oss

Hurdu vad de tänker med skall kunnagöravetoss; oss.
Ochderas inte du hjälper destå ossemot angrepp, om

blåste och skallade.i trumpeterna, ropen
Därefter Judas officerare folket, skulle förautsåg som

Tillbefäl hundra, femtio och demtioöver tusen, man. som
giftermålmed husbyggen, eller vinplantering,upptagnavar

hanliksom till de räddhågade, sade de skulle hem ochatt var
föreskriver.till lagensitt,en som

Sedan gickbröt hären och ställning söderi Em-omupp
Där kläderñ mod tillsade Judas: Fäst taupp era ermaus.

för skall strida dessaoch redo i Dågör motmorgon.er
förenat för förinta ochhedningar har sig mot attoss osssom

Ty det bättre för dö stridentempel. i påvårt är änatt attoss se
Somdrabbar folk och templet. himlen vill,olyckan vårtnär

ske.låter han detså

Slaget vid Emmaus

Gorgias med och elittruppsig 10005000tog man en om
zföroch lämnade lägret överrumpla ochnattenryttare att

Folk frånjudarna deras läger. borgen visadebesegra i vågen.

förbunditfrivilligt tid följa speciellaPersoner sig vissnasirer3:49 attsom en
de fick börjalevnadsregler leva vanligt igen, måste4 Mos 6. Innan som

offra kunde detta ske: besudladetemplet fickde i templet. inte i detNu
judar offra.interättrogna

de blåste Enligt detta bei Mos3:54 4 10:9 sätttrumpeterna ett attvar om
bådaföljande föreskrif-Guds hjälp striden. de anspelasi I verserna-

och ff.i Mos Mos18:21 5 20:52ter
Falefrån borgen överlöpare anslutit till ockupationstrup-Dvs. sig4:2 som

iJerusalem; med1:33 noter.perna se

Mos Sam KrönMos Mos 3:60 19:13;3:49 2 28; 5 26 2 10:12; 14
Matt3:544Mos 10:9

MackMos Mos 4:2 1:333:55 2 18:21;5 1:15 1
DomMos 20:5-8; 7:3;3:56 5

2Mack 8:13
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udas fick höra detta och bröt med kämpar försinaom upp att
den medanslå kungliga hären vid del dessEmmaus, en av

5Närstyrkor borta från lägret. kom till Judasännu Gorgiasvar
läger fann han där. börjadeingen leta efter demHannatten,

bergen, eftersom han tänktei de hade flytt för honom.uppe att
När dagen bröt visadein, sig Judas slätten. hadeHan

sköldar och svärd hade de0003 inte deså mångaman, men som
7Ochskulle ha önskat. de hedningarnas härsåg stark, välatt var

försedd med ochrustningar omgiven kavalleri, och detav var
Dåstridsvana krigare. sade till sina räddaintemän: Var

för de så många, inte modet inför derasär anloppatt tappa
9Kom ihåg hur fäder blev räddadevåra i Röda havetä, faraonär
förföljde °Nudem med här.sin skall till himlen iropa
hopp han nådig och kommer ihåg förbundetär medattom oss

fäder. krossarvåra han härenDå där borta under anfallvårt i
ochdag, alla hedningar får lära sig det finns befriaratt en som

och räddar Israel.
När fienderna dem och märktesåg de ryckte fram,att

marscherade de till strid från lägret. Judas blåste imänut
Härarna drabbade och hedningarnatrumpeterna. samman,

blev menslagna och flydde till slätten, hela eftertruppen blev
nerhuggen. förföljde demDe ända till ochGeser Idu-ut

Ashdods och slätter,Jamnias och omkring fiender3 000meens,
stupade.

När Judas och hans här vände tillbaka från förföljandet,
sade han till folket: inte lockasLåt bytet, för harer av

Gorgiasstrid framförännu inte långt från iären oss. oss
bergen med här.sin hållaNu ståndmåste fiendervåramot
och kämpa dem. Sedan kan ni för bytet.mot tryggt ta er av

J udas hade knappt talat färdigt förrän såg truppav-man en
delning marschera fram Menvid bergets fot. fienderna märkte

de slagna och höll bränna lägret, rökenatt attvar attman ty
tydligt och Närvisade vad hade hänt. de uppfat-syntes som

tade detta, tappade de modet fullständigt, och då de dessutom
fick Judas här flyddestridsberedd slätten,stå de alle-se

låg kmGeser från4zl5 Emmaus, havet7 till. De övriga hänvisarnamnentill självakustslätten jfr och till Judeens3:24 södragrannområdeIdu-
meen.

Mack4:3 1 3:40 Hes4:11 39:21
Mos4:9 2 14
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plundraförJudas återvände dåFilisteen.till attsammans
och rödasilver, blåguld ochmängderdeoch därlägret, avtog

På desjöngdyrbarheter. återvägenandraochpurpurtyger
hansevigttillbörligthimlenñlovprisade är,och ty vararsom

för Israel.dettaEn dagräddningensnåd. varstor

LysiasSegern över

ochtillfienderna kom LysiasDe blandöverlevande rapporte-
När hanblevhan fick höra det,inträffat.hadealltrade som

handet hadeinte gåttoch nedslagenbekymrad över att som
befallning till honom intekungensIsrael, ochvelat med över att

utförd.blivithade
elitsoldater ochFöljande hanmönstrade 5000år 60 000
De föll IdumeenIsrael. in islutföra krigetför motattryttare

dem medJudas kornochvidslog läger Bet-Sur,och emot
hanbadNär stark fiendehärenhurhan såg10000 var,man.

med dinIsraels räddare, duVälsignad du,denna bön: är som
anfall ochgjorde intetDavids hand jättenstjänare somom

hansochSaulshär åtutlämnade filisteernas Jonatan, son,
Låt denna här,Israel övervinna såditt folkväpnare. attnu

styrka ochall sinasin ryttaredrar skam sigden över trots
kraft, dem drabbasmod och låtGör derasfega, förlamadem

Slå hjälp demdem mednederlagförödande somavett nerav
dittdem känneroch låt alladeras svärd,dig ochälskar som

Sedan dedrabbadedigoch lovsjungaprisanamn sam-
föll underhär stupade ochbortåt i Lysiasoch 0005 manman,

anfall.Israels

konfliktenStyrkeuppgifterna markerarmönstradehanFöljande år4:28 att
ff. och denefter första konfrontationendenhar 3:13trappats upp:

kungensställföreträ-ff.misslyckadehjälpexpeditionen ingriper3z38 nu
full kraft.självmeddare

Judeens områdekm Hebron,låg näraBet-Sur 74:29 mennorr om
grannlandIdumeen Stadenintogsdesssödra 61.v.gränsen senaremot

stödjepunkt för dem,och blev viktigmotståndarejudarnas 6:49 enav
f..Judasbrortills den återerövrades Simon 11:65av

Mack 38Krön Krön Ps 3:32,4:241 2 5:13; 4:26116:41;
4:301Sam1714:1-23118:1;136:1

Mack4:26-35 2 11:1-12
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När Lysias hur hanssåg här hade drivits tillbaka ochegen
märkte vilket mod fanns Judas sida och hur fast beslut-som

israeliterna leva eller dö med tågade han tillbakaära,na attvar
till Antiochia. Sedan värvade han legotrupper för kunnaatt
återvända till Judeen med härsmakt.ännu störreen

Templet och återinvigsrenas

Men Judas och hans bröder sade: Nu, fiendervåranär är
krossade, skall till templet för ochrena återinvigaupp att
det.

37Hela hären samlades, och de gick till Sionbergef.upp
Där fann de templet övergivet, altaret skändat och portarna
nerbrända; gårdarnapå risetväxte i snårskog eller påsom en en
bergskulle, och sidokammareprästernas Dånerrivna.var rev
de sönder klädersina och brast högai klagorop; de ströddeut
aska ochsig föllöver med ansiktet marken. Och dener mot
blåste i signaltrumpeterna och ropade himlen.motupp

Sedan befallde Judas del sina stridmänen av att ta upp mot
borgens besättning, medan han renade Hantemplet. valde ut
oförvitliga med kärlek till ochpräster lagen, de renade temp-
let och förde bort de vanhelgande till plats.stenarna en oren
De rådgjorde vad de skulle med brännofferaltaretgöraom

hade blivit ochskändat kom till det kloka beslutet rivasom att
det, för det inte skulle vittna skymfen hedningar-attner om att

hade vanhelgat det.na
De alltså ochaltaret lade undanrev ner stenarna enlämplig plats tempelberget,på där de skulle ligga tills det kom
profet kunde anvisningar Sedandem. deen som ge om tog

ohuggna lagen föreskriver, och byggdestenar, som ett nytt
altare, likadant det Ochgamla. de templet i stånd,som satte

Nu, fiender4:36 våra krossadenär är Denna beskrivning läget överdri-äravMackI ff.2 uppgifter11:13 måsteinnebäraven. religionsför-ges som attföljelsen avveckladesefter förhandlingar mellan parterna.signaltrumpetema4:40 Jfr med3:54 not.
de vanhelgande4:43 Dvs. det hedniska altarestenarna hade byggtssombrännofferaltaret.ovanpå Se1:54, 59.

Mack456-59 2 1:8; 2:18; 10:1-8 4:46 Mos5 18:18;Esr Mack2:63; 1
4:37 PS Mik74:2-7; 3:12 9:27; 14:41

Mack4:38 1 Mack1:39,542 1:8; 4:472 Mos 20:25; Jos 17.;8:30 Esr
Neh8:33 1314-9 3:2

Joel4:39 1:13 2:15-17
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De gjorderenade gårdarna.ochtempelhusets inre,även en ny
rökoffer-lampstället,föremål och barheliga inuppsättning av

Sedan rökelsebrände debordet tempelhuset.altaret och i på
lampstället, de spred sittoch tände lamporna såaltaret att

De hängdefram bröd bordet ochladesken templet.i upp
förhängena.

stegfärdigt, de tidigtskulleallt deNär göra uppvarsom
den niondetjugofemte dagendet den i måna-varmorgonen -

och enligtframbar offerkislev,dvs. månadenden, år 148 -
Vidbrännofferaltaret.nybyggdaföreskrifter detlagens

hade skändat detdag då hedningarnatid och denden året
och spel harpor, lyror ochunderdetblev återinvigt, sång

Och och prisadefolket föll och tillbadalltcymbaler. ner
dem framgång.hadehimlen gettsom

De bar fram bränn-dagar,firade altarets återinvigning i åtta
lovsångsoff-offrade räddnings- ochglädje ochoffer under stor

57De guld ochtempelhusets fasad med kransarprydde avret.
och sidokamrarna ochoch återställdesköldar, demed portarna

Bland jublandefolket rådde glädjemed dörrar.försåg dem
tillfogat demhedningarna hadeden skymföver att varsom

utplånad.
och hela Israelsoch hans bröderDet Judasbestämdes av

firas medskulleför altarets återinvigningdagarnaförsamling att
fråndagartidefter vidglädje året, åttaoch årfester år samma

Vid tidmånaden kislev.dagentjugofemte iden samma
förSionbergetä,kringmed kraftigahögabyggde de tornmurar

besudlaochkommaskulle kunna igenhedningarnainteatt
Judas avdeladeförrade hadeområdet gjort gången. ensom

hanbefästeskydd för denochförsvar platsen,styrka till somav
gränsfästningskulle haför folketockså Bet-Sur, motatt en

Idumeen.

tjngofemtedageniden niondemånadenden Dvs. i mittenår 1484:52 av, . .f.Kr.december165
firas fest, cbanukka, fortfarande viktigtskulledagarna. Denna är4:59 ett. . också Johdet judiska religiösa Den i NTinslag i året. nämns 10:22.

4:491Mack1:21f.+ 4:563Mos7:11-15;j0n2:1O
4;571Maçk1;2225:30;26:31-36;30:74z502Mos

2:16;]0hMack 10:22M05 29138-42 1:9, 18;Z 4:59 24:53
Mack 13:52Ps 7:49;30:14:54 1
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medKrig gmnnfoleen söder ochi öster

När grannfolken fick höra altaret hade blivit uppbyggt ochatt
templet återställt i förrasitt skick, de våldsam vrede.greps av
zDe beslöt utplåna alla Jakobs levde bland dem,ättatt av som
och de började sprida död och förintelse bland folket.

3Men Judas drog krigi edomiterna vid Akrabattene imot
Idumeen, eftersom de hade gått i ställning vid gränsen mot
Israel. tillfogadeHan dem nederlag, kuvade dem ochett stort
plundrade Handem. också itu med baianiternas förbrytel-tog

lågDe bakhålli och hade blivitvägarna hot ochser. ett en
5Hanfara för folket. tvingade dem derasi försvarstorn, där

han sedan belägrade dem; vigde hanså dem förintelse och
brände med alla fanns Sedandem.i vände hantornenner som
sig ammoniterna andra sidan, där han starkmot mötte en
och talrik här med Timotheos 7Efteranförare. lång radsom en
strider bröts deras motstånd, och han besegrade Handem.
erövrade medJaser underlydande byar och återvände sedan till
Judeen.

edomiterna5:3 Israels grannfolk i söder, enligt traditionen och enligt
grundtextens uttryck Esausättlingar. Namnet deras område, Idu-

avledningär ord. Detta kapitelmeen, kanen jämförasav medsamma -Mack2 1014-38; 12, avvikelseroch delvis förbryllan-trotssom stora ende ordningsföljd handlamåste fas kriget.om samma avAerabattene5:3 kanDet inte säkert vilkenavgöras platsellervilket område
inte heller vilken det kallasbaianitersom äravses, stam v. 4.som

5:6 ammonitema Israels grannfolk i öster. Namnet det nutida Jorda-
nienshuvudstadAmman avledningär det bibliska Ammon.en avTimotheos5:6 Namnet förekommer i Mack bara1 dettai kapitel v. 11,ff.34 i Mack i2 olika sammanhangmen 8:30; fi;tre få.10:24 12:2
Enligt somliga forskare det sigrör och enligt andraom en sammeman,olikatvå Jfr till Mack2om 12:10.personer. not
faser5:8 Staden fleranämns ställeni GT t.ex. Sam2 kan24:5 intemenlokaliserasmedfull säkerhet.

Mack5:1-S 2 10214-38 Mack5:6 2 8:30; 10:24;12:2, 10Mack5:1 1 12:53 5:8 Mos4 21:32
5:5 Mos4 21:2
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hjälpberisraeliterFörföljda om

israeliterdeförintaförsamladesGileadihedningarna9Men att
fästningentilldessaflyddeområde. Dåderasboddesom och hansJudastillbrevföljandeskickadeoch deDathema,

förintaförsamlatsharomkringhär attHedningarnabröder:
fästningenochhit erövrakommabegreppDe istår attoss. här.derasbefäletför överTimotheostill.flyttharsom förluster.liditharVidemfrånräddaochKom storaoss

ochhustrurderasdöda;Tobias-området ärbröder iAlla våra
bortförd. Enegendomderas ärochtill slavar,gjortsharbarn

där.dödatsharavdelning tusen man
andradetkombrevet,läsamedhöllMedan ännu attman ochklåderö,sönder sinahade rivitGalileen. Defrånbudbärare

ochPtolemais5Fråninnehåll:dettabudmedkomde ett av
samlatsfolkharGalileenhedniskahela detochSidonochTyros

slut oss.för göraatt
tilldesamladesdetta,hördefolketoch stortettJudasNär

bröder,för sinaskulledevad görabesluta somförmöte omatt
tillsadeJudasOchfiendernasträngdahårtså angrepp.avvar imarscheraoch vägdelVälj männenbror Simon:sin ut aven

broroch minGalileen. Jagbröder idinaräddaförmed dem att
Josef,kvarhanlämnadeI JudeenGilead.gårJonatan mot

skyddaoch förfolketledaföroch Asarja attSakarjas attson, här,folketbefälet19För överhären.medlandet resten av
hedningarnamedstridiinteinlåtdem,han menbefallde er

förtilldeladesSimon 0003 atttillbaka. manförrän är
Gilead.fickJudas 000och 8Galileen, motmanmot

östjordanlan-delenmellerstavanligenanvändsGilead Namnet av5:9 om
område Genne-nordligarevidsträckt österhärsyftardet omettmen fleradet idistrikt, fastdettaihör hemmai 26-44saretsjön.Ortnamnen v. lägen.exaktaochovisshet platsernasrättaråderfall namnom

stamfarTo-efter sinuppkallatssläktförnämTobias-området En5:13 som
ovisstDetnutidadet Amman. ärnärhetenegendomarihadcbias avstora nordligareområde ellerdettatänkas syftaskall enrapportenom MackJfr 12:17.2förklarasskall sätt.eller annatnamnetutpost, om ochSaidaAkko, TyrnutidensochSidanochTyrøsPtolemais5:15 motsvarar

Libanon.ochIsraeli
minoritet;här ibefolkningenjudiskaGalileenhednisea Dendet var5:15

Jes9:1.

4:159:1;Matt5:15Jes2Mack 12:10-31529-54
Mack 12:1725:13
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Fälttågen Galileen och Gileadi

Simon marscherade Galileen och utkämpade mångamot
ochhedningarna. slog dem grund förföljdestrider med iHan

ända till stadsporten Ptolemais. Omkring fölldem i 3 000 man
fiendernas och han egendom krigsbyte.sida, deraspå tog som

Sedan han med landsmän Galileen och Arbattasig sina itog
förde dem under glädje tilloch Judeen med deras hustrurstor

och barn och allt vad de ägde.
Men Judas Mackabaios och hans bror gickJonatan över

Jordan. Efter dagsmarscher stötteödemarken detre genom
nabateerna, uppträdde fredligtpå dem och lät demsom mot

allt hade hänt deras ochbröder Gilead,i mångaveta som att
dem instängda i ochBosra Alema, Kasfo,Bosor, iav nu var

Maked och Karnajim, alla och starkt befästastorasom var
27Ocksåstäder. dei andra städerna Gileadi desitter instäng-

da, fortsatte de, och fienderna håller ordna sinaatt trup-
för anfalla och fästningarnainta i och förattper attmorgon,

döda alla dessa människor enda dag.en
Då ändrade Judas marschriktning med härsin ochgenast

slog in ökenvägen till Bosra. erövrade staden, höggHan ner
alla manliga ochinvånare all deras egendom byte.tog som
Sedan brände han staden.ner

På bröt han därifrån, och de marscherade framnatten upp
3°Ifästningen.till fickgryningen de oräknelig mängdsyn en

folk, förde fram och belågringsmaskiner förstegarsom att
fästningen; Närredan fullerövra i gång. Judasangreppet var

fann striden hade börjat larmet från stadenatt steg mot-
himlen, och hörde sadeoch högatrumpetstötarman rop -
han till här:i sin dag för HanKämpa i brödermännen våra
ryckte fram fiendeni med kolonner, medan deryggen tre
blåste i Näroch höjde bönerop. det stod klarttrumpeterna
för Timotheos här det Mackabaios kom, flydde deatt var som
för honom, och han tillfogade dem nederlag. Omkringett stort

stupade fiendens sida den000 dagen.8 man

Arbazta Troligen områdesöder Karmel.5:23 ettmenas om
nabateerna arabiskt folk efter hand byggde5:25 Ett betydandesom ettupp
välde i östjordanlandetoch söder Döda havet.om
fästningen Tydligen Dathema5:29 v. 9.menas

Mack5:251 Dom9:35 5:33 Sam7:16; 1 11:11
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anföll ochSedan Maafa, han intog.vek Judas mot somav
den ochstaden, plundrademanligadödade alla invånare iHan

Därifrån Kasfo,marscherade han vidarebrände den. motner
ocksåGilead, hanandra städernaoch de iMaked, Bosor som

med överrumpling.tog
lägerDärefter här och slogsamlade Timotheos mitten ny

Judas skickadebäckravinen.andra sidanRafonemot om
till ho-rapporteradelägret, och derekognoseraattut spanare

samlatsIsrael hade under Timo-alla hedningar runtattnom
39och harde, hanmycket här, sadetheos. Det är storen

legosoldater. har ställningmed arabiska iförstärkt den De gått
anfalloch färdiga tillbäckravinenandra sidan är att mot

dig.
Judas Men hans härhan ochdem.tågade närgenast mot

sade Timotheosvattenförande,närmade sig ravinen, som var
först,sidahan till vårofficerarna sin Om gårtill i armé: över

ohjälp-han kommerhonom,kan inte stå attutanemot vara
Men slår lägerhan inte vågar påligt överlägsen. utanom

och då fårtill hans sida,skallsidanandra överströmmen,
övertaget.

bäcken, placeradeNär den forsandenärmadeJudas signu
dem order intevid ochskrivare ravinenhan härens attut gav

anfallet.med ihalt där: allaenda måstelåta någon göraman
och allttill andra sidan,Han förstegick själv övermansom

för hansdukade underefter. Hedningarnafolket följde an-
till helgedomenoch flydde ikastade Karna-sina vapengrepp,

helgedo-Men staden och brändeerövradeisraeliternajim. ner
de kundebesegrades Karnajim;fanns där.med alla Såsommen

Judas.hålla ståndinte mot

till judeenGilead försIsraeliterna i

låg, medGilead, hög ochSedan alla israeliter isamlade Judas
hela dennaför ledaoch egendom,och barnderas hustrur att

välbe-ochDe till Efron,komJudeen.tillskara storenstora

Jordandalens del.Efron Marschenhadedärmedkom till nått övreDe5:46
dalen.sidanBet-ShanEfron låg v. 52 västraöstra, om

Sam14:9 5:45Jer 31:85:40 l
Mack 16:65:43 1
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fäst stad låg derasi detså inte möjligtväg,som att attvar
den någondera sidan, raktmåste igenomtågarunt utan man

den.
Invånarna vägrade dem tillträde och blockerade portarna

Dåmed skickade Judas fredligt budskap till dem:stenar. ett
skallVi marschera igenom område för komma till vårtert att
land. skallIngen något skall baragöraeget ont,er ta oss

fots.igenom till de ville DåMen inte för honom. lätöppna
Judas order till hären och skulle till anfall därge att var en

Männenbefannhan sig. hansi gick till attack, och hanarmé
anföll staden hela den dagen och hela tills den föll hansinatten,

Hanhänder. högg alla manliga invånare, jämnade stadenner
med marken, plundrade den och marscherade den övergenom

fallnasde lik.
Därefter gick de Jordan till den slättenöver vid Bet-stora

UnderShan. hela marschen hjälpte Judas eftersläntrarna
framåt och uppmuntrade folket, ända tills de framme ivar

DåJudeen. gick de till Sionberget med jublande glädjeupp
och bar fram brännoffer till tack för de hade fått återvändaatt
välbehållna enda demnågon hadeutan att stupat.av

Strider och söderi väster

Medan Judas i Gilead tillsammans med och hansJonatanvar
bror Simon Galileen komvari utanför Ptolemais, det bud till
befälhavarna Judeen,i Josef, Sakarjas och Asarja, deson, om
hjältedåd de andra hade 57Deutfört kriget.i tänkte dåsom att
de också skulle ryktbarhetvinna dra krigiattgenom ut mot
hedningarna Dei grannskapet. lät order till den härut som
stod under deras befäl och marscherade sedan Jamnia.mot
Men ochGorgias hans ryckte staden för anfallamän ut attur

ochdem, Josef och Asarja slogs flykten. blev förföljdaDe
ända till Judeens och den dagen stupadegräns, ungefär 2000

SåIsraels folk. vållades folket nederlag därförman av ett stort
dessa inte hade velattvå lyda Judas och hans bröderatt utan

kallade Desig till hjältedåd. tillhörde inte släkttrott samma
de vilkasi händer Israels räddningmän hade lagts.som

Medan judas5:55 Gileadi Berättelsenåtervänderhär till skådeplatsenvar
för striderna i Judeens och4:1-35: södravästra grannområden.

5:48 Mos Mos Mack4 21:21 5 2:26-29 5:55-68 2 12:32-45
5:54Jes 35:10;Jer 31:12
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lysandebröder ioch hansMen Judas äraden vannstore
nåddedemhednafolk dit ryktetbland allaIsrael ochhela om

dem.hyllaoch samlades förfram, attman
edomi-ochbrödermedJudas också sinatågade angreput

underly-medHebronbesegradesöderut.landet Haniterna
eldochbefästningarstadensdande byar, tornensatterev ner

marscheraSedan förhanbrötden. motattuppomgavsom
Den stupadedagenMarisa.tågadeoch hanFilisteen, genom

gick obe-ochhjältemodville sittstrid; de visainågra präster
Ashdod Filiste-Men iJudas vekstriden.tänksamt i motavut

gudabilder.folketsbrändeochdäraltarnaHan uppnerreven.
Judeen.han tillåtervändestädernaplundrathanOch sedan

Epzfanes dörAntiochos

Antiochosfick kunglUnder de provinsernafälttåg isitt övre
ochhette Elymaisfanns stad Persiendet ihöra somatt somen

zDen hadeoch guld.silverför rikedomberömd sin ettvar
och rustning-sköldar gulddär det fannsrikt tempel,mycket av

Make-Alexanderkunglämnats kvaroch avavvapen, somar
härska-förste grekiskehade denvaritFilipsdonien, son, som

staden föroch försökte3Anti0ch0s marscherade dit erövraren.
därförmisslyckades invånarnahanden,plundra attatt men

och medhonomplanerreda hans väpnathade fått mötte
hangrämelse drogfly, och medmotstånd. måsteHan stor

till Babylon.återvändadärifrån för att
med nyheten de5En nådde honom Persienbudbärare i att

Lysias hade rycktbesegrade:Judeenhärar tågat mot varsom
förvikatvingats motstån-för starkdär i arméspetsen menen

förråd ochstyrkahade vunnit idarna. Dessa vapen,genom

översättningen byggerHebron.västnordvästkmlågMarisa 205:66 om -
handskrifterna Samarien,grekiska stårdelatinskatextvittnen. Ihär

sammanhanget.iinte passarsom
medfälttåg de provinserna Se3:37Under i övresitt not.6:1

tycks härmotsvarande Elam,GT:sgrekiskt provinsnamn,Elymais Ett6:1
förläggsMack där händelsenJfrstadsnamn. 9:2,uppfattats 2ha ettsom

finns Mackberättelsen itredje version 2Persepolis.staden Entill av
lzl3-l7.

MackMack 1:1Mos 7:5, 25; 1 10:83 6:2 15:68 5
Mack 3:38-4:35Mack f.11:13-17;9:1-296:1-17 2 6:5
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mycket de bytetagit i från de slagna 7Sedanhärarna.annat som
hade de rivit skändligheten han hade byggt altaret iner som
Jerusalem; kring templet hade de uppfört höganytt murar,
och likaså kring hans stad Bet-Sur.

sNär kungen fick höra detta, blev han djupt skakad. Han
läggamåste tillsig sjuksängs, hans planer hadeöverav sorg att

9Därslagit fel. låg han under lång tid, han överväldigadesty
gång gång djupasin och han förstod han skulleav sorg, att

Dådö. kallade han till sig alla sina och sade till dem:vänner
Sömnen flyr mig, och hjärtamitt krossat bekymmer.är av
Jag har frågat mig själv vad det för plåga drabbatär en som
mig och vilken olycka jag råkat för. Jag god kungut var en
och älskad Men minns jag det onda jag gjordesom regent. nu
ijerusalem, jag alla kärlnär guld och silver fanns därtog av som
och anledningnågon sände folk förmitt utplåna allautan ut att

jinvånare iJudeen. förstår det därför harjag drabbatsärattag
detta onda, och dömåste jag förtvivlanoch iav nu av sorg ett

främmande land.
Sedan kallade han fram Filippos, hans vän-som var en av

och honom makten Hanhela rike.sittöver överläm-ner, gav
nade kronan till honom, likaså sin mantel och sin ring. Filippos
skulle bli rådgivare kungens Antiochos och uppfostranu son
honom till regent.

Kung Antiochos dog Viddär år underrättelsen149. om
dödsfallet gjorde kungensLysias Antiochos, han självson som
hade uppfostrat under tidigare till kungår, efter fadern, och
han honom Eupator.gav namnet

bam stad6:7 läsart:Annan sin stad. Bet-Sur tillhörde Judeen, menförfattaren kanske kungen betraktadealla judiska städermenar att somsin egendom.
kronan6:15 Grundtextensord, diademet, betecknade huvudbindelvitenmed symbolvärde tiders kungakronor.samma som senare
år Antiochos6:16 död kan149 säkert daterastill slutet årnumera 164avf.Kr. Jerusalemstempel återinvigdestroligen tidigareår 14:52. DeettbådaMackabeerböckernaåtergerdock händelserna olikai ordningsföljd
jfr Mack2 9-10.
kungens6:17 Antiochos jfr med3:33son not.

Mack1 1:54+; 4:43, 60 Mack Mack6:171 3:33; 2 10:10
Mack21 11:1
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borgen JerusalemJudas belägrar i

förMen till templetförsökteborgens besättning spärra vägen
skadaefter dem ochsträvade ständigtisraeliterna. De göraatt

Judas för utplånabestämdeunderstödde hedningarna. sig att
för belägringsammankallade hela folketoch handem, att en

2°Det belägrasamlades och börjadeFolkettill stånd. år 150.var
belägringsmaskiner,skytteplattformar ochmed hjälpborgen av

Men slappdel fienderna inring-Judas lät bygga. uren avsom
anslöt till dem.de gudlösa israeliterna sigochningen, några av

skall dröjaDe sade: länge dutill kungen ochbegav sig Hur
Vi tjänadehämnas kamraterskipa ochmed rättvisa våraatt

befallningar och följde hansefter hansvilligt din far, rättade oss
För fiender.landsmän tillsakens skull fickpåbud. den våra

rövadekunde och bortalla de ide dödadeJa, tagav oss som
Men bara förgripitegendom. de har siginte påvår utanoss,

I utanför Jerusalemde borgen ihela landet. detta stårnu
befäst, liksomoch templet har deför den, Bet-Sur.intaatt

270m de tinghejdar dem, kommerdu inte värregöraattgenast
tillbaka.för dig hålla democh det blir omöjligtså,än att

JudasAntiocbos besegrarV

allaKungen detta. samladevrede han hörde Hannärgreps av
Frånfotfolk ochbefälhavarede vänner över ryttare.som var

och anslötfrån havet kom legotrupperandra länder och iöarna
Hans stridskrafter omfattadehonom.tillsig 100 000 man

för strid.och elefanter dresseratsfotfolk, 20 000 32ryttare som
De de omringadeIdumeentågade Bet-Sur,mot somgenom

belägringsmaski-tillverkadebelägrade under lång tid.och De
utfall ochstack dem brand underde inneslutna i ettmenner,

försvarade sig tappert.
Judas och förde här till Bet-Sakarja,lämnade då borgen sin

f.Kr. med säkerhetfelaktig.eller DateringenDvs.år är6:20 150 163 162
ha inträffat under det föregåendeHändelsen måste året, 149; 49v.

med och Mack 13:1.2not
Bet-Sakarja låg km Bet-Sur.86:32 norr om

2Mack13:1-l7Mack 6128-476:181 1:33 11:20; 12:36;
13:49
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där han Menslog lägersitt kungens.mitt kungen lätemotupp
här brytasin tidigt och snabb fram-göraupp morgonen en

ryckning längs Bet-Sakarja; styrkorna bildade slag-vägen mot
Denlinje, och blåste i röda saften dru-trumpeterna.man av

och mullbär ställdes fram för elefanternas för deögonvor att
Manskulle hetsas till strid. fördelade djuren de olika

avdelningarna och lät elefant åtföljasvarje med1000av man
ringbrynjor och bronshjälmar. Dessutom avdelades elitryt-500

Föreför djur.varje striden höll de sig där djuret fanns,tare
och det ryckte fram följde de med och avlägsnadenär aldrigsig

Varjefrån det. elefant bar kraftigt, täckt fastspäntträtorn,ett
med sadelgjordar, och och dempå stridandetvåsattvar en av
soldater, förutom Restenden indiske föraren. ryttarnaav
placerades sidor hären, där de kunde hotaömseytterst om
fienden också finna skydd mellan avdelningarna.men

När solen sken de förgyllda och bronsbelagda sköldar-
kastades ljuset bergen, de lysteså brinnandemot attna, som

Enfacklor. del kungens här bildade linje bergshöjdernaav
och slätten. ryckte stadigtDe godinärmareen annan

Varordning. och bäva vid ljudet krigarhopensmåsteen av
de fötternas och demånga rasslande dettramprop, tyvapnen,

oerhörd härsmakt.var en
Men Judas ryckte fram med härsin och striden,tog upp

och Elasarstupade kungensi här.600 Avaran sågman att en
elefanterna bar kungligt skyddspansar; den höjde sig överav

alla de andra djuren, och han trodde kungen red den.att
Då offrade han livet för rädda folksitt och själv vinna evigatt

Hanryktbarhet. rusade djärvt fram elefanten, mitt inmot
bland fiendens linjer, och dräpte till höger och såvänster, att
fienden Sedandrevs undan båda sidor. dök han under

översättningentvå bygger6:37 rekonstruerad handskrifternaIen text.
ellerstår trettio trettiotvå, orimliga siffror beromåste någotsom

misstag.
Elasar avjudas6:43 Avaran En bröder; ff. med2:2 not.

Mack6:43 2:51
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föll ihopunderifrån.dödande Denoch denelefanten stötengav
dog stället.hanochhonom,över

kraftenstyrka ochkungarikets ierforMen israeliternanär
fienden.vika fördeanlopp, måstetruppernas

jfiendemaTemplet belägms av

fortsättaJerusalem förKungens tågadekrigare attmotnu
hotadehanlägerslogoch kungen sitt såkampen, attupp

Med fred.slöt hanfolket ioch Sionberget Bet-SurJudeen
fanns tillräckligt meddärstaden, eftersom intelämnamåsteDe

ochsabbatsår,nämligenbelägring.för Detproviant varen
förladeKungen ochalltså Bet-Surjorden vilade. intog en

försvar.till stadenstruppstyrka där
ställdetid.långunder HantemplethanbelägradeDärefter

ocheldkastarebelägringsmaskiner,ochskytteplattformarupp Försvararnastenslungor.ochpilbågarmekaniskakatapulter,
ochangriparnas,bekämpaförmaskinerocksåtillverkade att

livsmedel lagerrum-iMen fanns ingadetvarade länge.striden
räddatshadeoch desjundedet året,deteftersom somvarmen,

detsluthade gjortJudeentillförtsochhedningarnaundan
templet,kvar iblevfåtalBara mänförråden. tysista ettav

ochskingrades åter-deflesta,de såöverväldigadehungern att
till sitt.ochvände envar

JerusalemVapenstillestånd i

föreFilippos,underrättelse55Lysias emellertidfick att somom
fostra hansuppdragethade fåttdödAntiochoskung att son

ochhade tillbaka från Persien Me-kung,Antiochos till vänt
ochfört dit,kungenstyrkormed detillsammansdien attsom

neder-uttryckförmildrandeanvändervika Författarendemåste6:47 ett om
motstånds-förlamade judarnasdetframgårfortsättningenlaget. Av att

framåt.,kraft för årett par
och skördsåddskulleMossabbatsår Enligt Mos 25:223:10 326:49
tillfrån höstenvarade höstensabbatsårsjunde 164inställas Dettaår.vart

f.Kr.163
ord denanvändsAntiochos I 57kungen IV se 3:37.6:56 omsammav.-

Antiochosefterträdaren V.unge

Mack 13118-266248-632 6
f.;3 61Maçk3;37Mos 25:2-76:492Mos 23:10 6;
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han försökte Lysiasmakten. tillrådde dåtanu genast att man
skulle och hanavtåga, sade till kungen, till officerarna och till
manskapet: Vi blir utmattade för dag, harmer var ont om
proviant, och platsen belägrar starkt befäst.är Dessutomsom
har kontrollen riket Bordetänkaöver på. inteatt nu
räcka handen dessa människor och sluta fred med dem och
med hela Låtderas folk dem tillåtelse följa sinaoss ge att
lagar och seder förut. Det därför avskaffadesom var att
deras lagar de blev uppretade och gjorde allt detta.som

Hans förslag anklang hos kungen och befälhavarna,vann
och han skickade fredsanbud till de belägrade,ett antogsom

Kungendet. och befälhavarna dem sin ed. Enligt degav
överenskomna villkoren kom de fästningen, och kungenut ur
fick tillträde till Sionberget. hanMen hurnär väl befästsåg
platsen bröt han eden han hade svurit och lät rivavar, som ner
hela Sedanringmuren. bröt han tidsspillan ochutanupp
återvände till Antiochia. fannDär han Filippos herreatt var

staden, hanöver gick till honom ochmen angrepp mot tog
staden med stormanfall.ett

blir kungDemetrios I

År lämnade151 Demetrios, Seleukos ochRom segladeson,
med några till stad vid kusten.män lät hanDär sigen utropa

:Medantill kung. han i sina fäders kungapalats,vägvar
hans Antiochos och ochLysias ville föra dem tilltruppergrep

3Menhonom. saken anmäldes för honom,när svarade han att
han inte ville Soldaternadem dödade dem då, ochse mer.
Demetrios i rike.sittuppsteg tronen

5Alla avfälliga och gudlösa israeliter kom till honom undernu
ledning Alkimos, ville bli De anklagadeöversteprästav som

Demetrios7:1 I Soterregerade f.Kr. far162-150 Hans äldre bror tillvar enAntiochos SjälvIV. hadehan avlöstår den176 sistnämnde gisslanisomjfrRom med1:10 not. Hösten lyckadeshanfly162 därifrån medhjälp
bl.a. historikern Polybios, har berättat händelsen.av som omstad vid kusten7:1 Enligt Josefus och Mack det2en 14:1 Tripolis.varKungapalatset låg iv. 2 Antiochia mil längre20 norrut.Aleimos7:5 tillhörde det parti välkomnade den grekiska kulturen.som

Enligt Mack hade2 han tidigare14:3 innehaft översteprästämbetet
och gjorde anspråk till det jfrarvsrätt 14.v.

6:57-60 Mack2 Mack11:13-15;22-26 721-382 14:1-36
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allabröder har dräptJudas och hansinför kungen:folksitt
har han fly allasade de, och tvingatdina åtvänner, attoss

7Skicka handu litarfrån land.håll på, såvårt atten man somnu
skada Judas har vållatfara och all ochsjälv kan ossse som

straffa dem och alla deras med-land, och låt honomkungens
sKungen då Bakchides, tillhörde kung-valdehjälpare. ut som

Eufrat,ståthållare ochochvänner väster om som varvarens
gHan skickadeoch kungens tjänare.rikets stormän trogneen av

gudlöse Alkimos, hanmed dendenne tillsammansut somman
bestraffa israeliterna.översteprästämbetet, med order attgav

ijudeenhärjarBaecbides och Aleimos

De med här till Judeen, ochoch komisig väg storengav
med bedrägligtoch hans brödersände bud till JudasBakchides

Men eftersom handessafred och försoning. sågtal attom
fäste de avseende vidhär,kommit dit med ingethade storen

0rd.hans
Alki-En emellertid och gick tillskriftlärda samladesgrupp

uppgörelseförsöka tillBakchides för rättvisoch att enmos
Hasiderna badde första bland israeliternastånd. somvar

De detsademotståndarna fred. sig när prästatt en avvarom
skulle hanhade kommit med inteArons ätt trupperna,som

Han fredockså med dem ochtaladedem någotgöra ont. om
försökamed ed: kommeroch försäkrade Vi inteförsoning att

ellerskada sig vänner.vare er era
De deras kretshanlitade honom, 60 mängrep urmen

blevdag, och detochoch dödade dem somen samma
Dina blod spred debeligas kött ochskriften säger: ut runt om

under Antio-Mack deltagit krigetBakcbides hadeenligt i8:30 även27:8
huvudmotstån-Mack framstår han judarnaschos regering.lVzs I 1 som

tid kap.dareunder Demetrios I:s 9.
heladen rikshalvanhadeEufrat beteckningförDenna västraväster7:8 om

riket.från det persiskaövertagits
tillHasiderna Se 2:42.7:13 not

skriften fri återgivning PsCitatet 79:2ärsäger7:16 somen avsom
ocksåförstöring f.Kr.,Jerusalemstroligen handlar år 587 men somom

händelser.medmackabeertidensforskareställtsdel nutida sammanaven

PsMack 7:17 79:27:13 2:421
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jemsalem, och det fanns begravdeingen Heladem. folketsom
skräck och förfäran. finnsDet ingen respekt förgreps av

ochsanning hos dessa människor,rätt sade de harman,
brutit fördraget och eden de svor.

Därefter lämnade Bakchides Jerusalem och slog läger i
Bet-Sait. lätHan sina gripamän många överlöparnaav som
kommit till honom, och dessutom några tillhörde folket,som
dödade dem alla och kastade dem i den 2°Hanbrunnen.stora
överlämnade landet Alkimos och lämnade kvar trupper som
skulle stödja honom. Därpå återvände Bakchides till kungen.

Men Alkimos kämpa förmåste sin ställning överste-som
Alla depräst. vållade olyckor för folksitt samlades kringsom

honom; de fick Judeen i sitt våld och for fram plågoandarsom
Israel.över

Judas hursåg Alkimos och hans anhängare med allt detta
gjorde israeliterna hedningarna Dåhadeän gjort.ontmer gav
han sig och drog omkring allai delar Judeen; hanut av tog
hämnd överlöparnapå och gjorde det omöjligt för dem visaatt

landsbygden. Mensig på Alkimos märktenär hur starka
Judas och hans anhängare hade blivit och insåg han inteatt
kunde hålla stånd dem, återvände han till kungen ochmot
beskyllde dem för rad ogärningar.en

Nieanor kommer till jerusalem

Kungen sände då Nikanor, sina ansedda härförareen av mest
och hätsk fiende till Israel, med order utplåna folket.en att

Nikanor kom till Jerusalem med här och sände budstoren
till Judas och hans bröder med bedrägligt tal fred ochom

28Mellanförsoning: mig och skall det inte någon strider vara
skall kommaJag med några följeslagare för sammanträffaatt

med under fredliga former. Han kom också tillJudas,er och
de utbytte fredliga hälsningar, fienderna höll bereddasigmen

bort 3°NärJudas. det kom till Judasatt kännedomsnappa attNikanor hade uppsökt honom med svekfulla avsikter, blev han

formBet-Sait7:19 En fortlever i km nordnordost11namnetav en omHebron. brunnEn med i finns ocksåväggen bevaraddär.stor trappsteg
Nieanar hade7:26 varit Demetrios följeslagarei JfrRom. till 3:38.not

Mack7:18 1 6:61 7:15 7:19Jer 41:7

133



MackabeerbokenFörsta7:31

Nikanor förstodråka honomoch villeskrämd inte attmer.
Judasoch han drog för iavslöjats,plan hadehans mötaattut

Ungefär Nika-stupadeKafar-Salama.strid vid 500 man
Davids stad.flydde tillsida, och restennors

och delDärefter Nikanor Sionbergetñgick avenupp
tillsammans medfrån tempelområdet någrakomprästerna avut

ochmed fredshälsning visaför honomäldstefolkets mötaatt
för välgång.förrättade kungensbrännofferdethonom mansom

behandladedem ochMen skymfade dem, gjordehan narr av
ochförde övermodigt tal, i sinde blevdem så orena. Hanatt

häroch hansed: Judashan denna inteOmförbittring svor
eld dettakommerutlämnas jagomedelbart mig, sättaatt

gick hanvälbehållen tillbaka. Sedankommerhus jagså snart
fulltdärifrån raseri.i

framför altaret ochDå ställdegick och siginprästerna
37Det självduoch sade:tempelhuset. brast i gråtDe somvar

hus för dittochtill bära dittutvalde detta hus namn ettatt vara
Straffa låtoch hans här, ochdenneoch åkallan.folks bön man

demhädelser, och låtihåg deras intefalla för svärdetdem Kom
behålla livet

ileanor besegrasN

därNikanor Jerusalem och slog lägerlämnade i Bet-Horon,
Judas slogmed honom. läger iförenadefrån sighär Syrienen

Enbön:Och Judas bad dennamedHadasha 3000 man.

identifierasmed säkerhet.Kafar-Salama Platsenkan inte7:31
för välgång Offer förenade med böner förbrännojfer. kungens7:33 en. .härskare för troende judar acceptabelt visafrämmande sättett attvar

honom.folkets lojalitet mot
blev Troligen hanbehandladedem de spottade5a°7:34 att attarena menas

dem.
Hadasba Stridsterrängenlåg dennaff. gångGeserBet-Heron7:39 . . . . ..Jerusalem.Jfr mednordväst 3:16; 4:15 noter.om

sändebuden AnspelningengällerSanheribsanfalldekungliga motJeru-7:41
salem f.Kr. Se Kung 18-19;Jesår 36-37.701 2

Mack789-50Esr 27:33 6:10 15:1-36
7:412 Kung Tob7:36J0el 19:35;2:17 1:18+

Mos Kung12:4 8:29, 43;7:37 5 1
MattJes56:7; 21:13
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de kungligagång sändebuden hädade,när gick din ängel ut
och dräpte Låtderas här.i också denna185000 här bliman
krossad under anfall dag, låt devårt i överlevande bli attvarse
det onda 0rd deras ledare yttrade ditt tempel, ochvar som mot

honomdöm hans ondska förtjänarsom
Härarna i strid den trettonde dagenmöttes i månaden

adar, och Nikanors här blev krossad. själv den försteHan var
ochföll striden,i folket hans häri märkte hannärsom att

hade kastade de Judassina och flydde. mänstupat, vapen
förföljde dem under dagsmarsch, från Hadasha tills de komen
till och de blåsteGeser, signaltrumpeternai under förföljandet.
Då kom det folk från alla judiska byar trakteni ochut
inringade den flyende hären, denså tvingades tillbakaatt mot
förföljarna. Alla höggs med svärd, och inte endaner en man
blev kvar livet.i

Israeliterna deras och förråd. högg Nika-Detog vapen av
huvud och hans högra hand, han hade höjt i övermod.nors som

med både huvudetDe sig och handen och höjde demtog upp
beskådandetill Folketutanför Jerusalem. jublade högt och

firade den dagen Ochglädjedag. de bestämdestorsom en att
denna dag skulle firas denvarje trettondeår adar.

Sedan rådde fred iJudeen kort tid.en

judas får bära om romarna

rykteRomarnas nådde Judas: det sades de väldigaatt var
krigare, och de visade välvilja alla anslöt tillsigatt mot som
dem; alla vände till dem slötsig de vänskapsförbund med.som

i dennadagskullefiras7:49 Nikanor-festen kom efterhand bruk under deurförsta århundradena Kr. Annu josefus tid intog den i judisk sede. enplats liknande tempelinvigningsfestens.
Sedanråddefred judeen7:50 i Författaren till Mack avslutar2 sin skildring
här och skapardärmedintrycket den tillfälliga lättnaden definitiv.att varRomarnas rykte följande8:1 Den idealiseradeskildringen återspeglarju-
darnas uppfattning under den tid då de hade seleukidernatill huvud-
fiender och inte hadeännu mött och förtryckare.erövrareromarna som

f.;]uditSam7:471 31:9 Mack14:11 7:491 4:59; 13:52
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för honomoch berättadesadekrigare,zDe väldiga ommanvar
debland gallerna,bedrifterderaskrig,deras somtappraom

3och allt de hadeskattskyldiga,ochunderkuvat gjorthade om
och silver-guld-bemäktigathade sigdär dei Spanien,uträttat

de lagt underuthållighet hadeMed ochklokhetsingruvorna.
från deraslångt bortmycketfastän det låglandet,helasig eget,

jordensdem fråntillde kungar gåttoch kuvat motangreppsom
och beseg-krossat demslutligendetrakter,avlägsna så attmest

årligöverlevande betalafick deSedan dessgrund.dem irat
och allakung,SBåde kitteernasFilip ochtill dem. Perseus,skatt

strid ochhade de krossat idemtillandra gått motangreppsom
underkuvat.

började krigAntiochos denNär kungen i Asienä, motstore,
medochochelefanter, med rytterimeddem 120 vagnar en

7Debesegrad dem.hanblev ocksåhär,oerhört togavstor
efterträdarehan och hansbestämde bådelevande ochhonom att

ochlämna gisslantill dem,betala dryga skatterskulletronen
slndien, och andraLydienMedien ochavträdadessutom av

honom,dessa områdensedan de fåttrikaste provinser;sina av
till kungde dem Eumenes.gav

Grekland planeratfolket9Man berättade också hur i ett
1°De detta ochfått redadem. hadeförintaför attangrepp

blev detanfallet. krigethärförareenda Iskickat mötaattut en
och barnhustruroch de derasbland grekerna,manfall togstort

derasoch bemäktigadedem sigplundradekrigsbyte, utsom
gjorde tilloch invånarnabefästningarderasland. De rev ner

de dag.vilket islavar,sina är än
demmotståndAlla och där gjortrikenandra öar motman

Menförslavat. sinaochockså förhärjat vännerhade de mot

det romerskauppbyggnadenskildrar dragikrigderas V. 2408:2 stora av
liksomunderkuvades,område NorditalienGallernas imedelhavsväldet.

besegradesMakedonienFilip årf.Kr. 197,omkring VSpanien, 200 av
seleukidiska dynastin,denAntiocbosIIIhans v. S.Perseus168 avson

Mindre Asien dåf.. Lydien ibesegradesdenkallad v.190 6 togsstore,
uppgifternaioch kung Pergamonv.hansrike Eumenesfrån gavs

felskrivningoch kan berooriktigaomilndien och Mediendär är ettav
Greklandifrån Mindre Asien. Upproretlandskapsnamnandra sompar

för alltsåf.Kr.Korinthförstöringen år Härleddetilli 1469nämns avv.
efterjudas tid.inträffadehändelserförfattaren som

Dan 11:188:6
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och sådana sökte stöd hos dem hade de visatmot som trogen
vänskap. hade underkuvatDe kungar i och fjärran; alla blevnär
skrämda redan höra Villetalas dem. de hjälpa någonattav om
och honom till kung, blev hangöra så kung, de kundemen
också de ville de hade sannerligenavsätta blivit mäktiga.vem -

Trots allt detta hade aldrig demnågon låtit kröna sigav
eller klätt sig i purpurmanteln för Destoltsera med den.att
hade inrättat rådsförsamling, och dagvarje sammanträddeen

ständigt rådslog folkets320 män angelägenheter försom om att
det Varjebästa anförtroddesätt. år de makten överstyra

självasig och styrelsen hela landsitt enda ochav en man -
alla lyder denne ende, sade det finns ingen avund ellerman,
missunnsamhet hos dem.

Förbundet med Rom

Judas valde Eupolemos, till Johannes, till Akko,ut son son
till Elasar,Jason, och skickade dem till förRomsamt son att

fördragsluta vänskap och bistånd ochmed folket där, förom
befria frånIsrael slavoket. De den grekiskasåg kunga-att att

makten höll förslava folket fullständigt.att
De till detRom oerhört långär och fickreste en resa- -

företräde hos rådsförsamlingen. 2°]udassadeDär de: med
tillnamnet Mackabaios, hans bröder och hela det judiska folket
har skickat till för sluta fördrag bistånd och fred,oss atter om
och för inskrivna bland bundsförvanter ochatt vän-oss era

Anbudet ochner. dem, här följer avskriftantogs av en av
brevet de graverade bronstavlor och skickade till Jerusa-som

rådsförsamling8:15 Författarensbild författning ungefär-en ärav romarnas
lig. Senatenhade medlemmar;300 i till det judiska rådetmotsats sam-manträddeden inte dagligen. Verkställande makten tillkom inte v.enkonsuler.16 tvåutan
Enpolemos8:17 också i Macknämns och2 möjligen identisk4:11 medvar .författaren till huvudsaki förlorat verk Juda kungar.ett ombronstavlar Sådana8:22 tavlor förvarades Capitolium i Rom. judarna
bör ha fått kopia troligen till grekiska.översatt V.en 23-32av texten,
bygger förmodligen Återgivningeni sista hand sådankopia. ären
dock oklar mångapunkter, och rad latinskafördragsformuleringaren
tycks ha blivit missförstådda.Tydligt framgår i fallvarje de reellaattfördelarna för judarna begränsadeoch förbehöll sigvar att romarnabestämmanderätten väsentligapunkter.

Mack8:17 2 Mack4:11 8:22 14:18,1 26, 48
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fördragetbevisisraeliternadär hosförvaraslem omsomatt
bistånd:fred och

tilljudiska folketför detochväl förMå allt romarna
fjärranoch fienderkrigframtid;all måoch till ilands sjöss vara

ellerdrabbaroch först RomMen bryterkrigfrån dem utom
skallvälde,dessdelbundsförvanter i någondessnågon avav

kampendelta så omstän-förbehåll ifolketjudiskadet somutan
skallfartygellerSpannmål,kräver.digheterna pengarvapen,

häromjudiskadetillhandahållasellerskänkasinte trupperna -
uppfyllasskallförpliktelsernabeslutas i Rom utan ve-utan-

folket: dåjudiskadetdrabbarförstLikaså krigderlag. om
omständighe-kampendet såenergiskt bistå iskall somromarna

skallfartyg inteellerSpannmål,kräver. pengarvapen,terna
beslutas i Romförfogande häromhjälptruppernastillställas -

Påsvek.uppfyllasskallförpliktelserdessa utan nuutan- folket.judiskamed detfördragslutitvillkor harsagda romarna
tilläggabeslutaringåendefördragsefter dettaOm båda parter
medenlighet sinfår de ifördraget, såi göraupphävaeller något

ellertilläggervad degiltigt,skallbeslutet änochönskan, vara
upphäver.

ju-begårDemetrioskungBeträffande den orätt motsom
lagt ditthar duVarförbrev:följandehonomdarna har sänt

Ombundsförvanterochjudiskavåraok vännerså tungt
de fårtillskalldig,klagomålmedkommerde attmot senya

och till sjöss.landsdig tillbekämpakommersin rätt; att

stridjudas sista

iiihadehansochNikanorfick höraNär Demetrios trupper9 att
Bakchidesandraförskickade han gångenstriden,underdukat i

följaflygelhögraocksåoch lätjudeen arménstillAlkimosoch
började beläg-Gilgal ochtilllängs:De framryckte vågenmed.

demkända, ingenmeddetta årFleraplatserGilgal passaravmen9:2 namn därGalileen,frågaursprungligendetTroligensammanhanget.i omvar trakten,klippväggar ibrantasyftakanMesalotArbela låg. Namnet
skydd isökakundegerillakrigaredär grottor.

Mack 39-467:89:1 1
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staden och dödade männi-Mesalot Arbela. intogi De mångara
vid Jerusalem.första månaden slog de lägerskor. år 152

ochDärifrån med fotfolkmarscherade de till Beret 20 000 man
5Judas hadehade läger Elasa, och hansitt i 3 0000002 ryttare.

Men de fientligamed de hurstridsvana sig. sågnärmän stora
och bortde förfäran, sigstyrkorna många smöggreps avvar,

blev kvar.från lägret, inteså än 800att mer man
7Då hären hade smält ihop och stridenJudas såg attatt var

tid samlasjönk hans mod, han hadehotande intenära, attty
fanns kvar:förtvivlan sade han till demsinmännen. som

fiender och kan klaramed, går våraKom så mot ser om
De försökte honomstrid med dem Detavstå: äratten

sedangäller det rädda livet;alldeles omöjligt, sade de. Nu att
kampenmed bröder ochkomma tillbakakan våra motta upp

Men Aldrigför få. Judas svarade:fienden. Själva är att
låt dö medstund kommen,flyr för dem. Om vår såjag är oss

fläckför bröder lämnatapperhet någon vårvåra utan att
ara.

Fiendehären de ställdemarscherade lägret, ochutnu ur
avdelning-fördeladeför den. tvåRyttarnamötaatt varupp

och bågskyttar fram.hären ryckte stenslungareoch framförar,
Bakchides höllgick alla de starkasteförsta linjen männen.I

underFiendehären ryckte från hållhögra flygeln. tvåsig an
och Judas blåste också de i sinamäntrumpetstötar, trumpeter,

och båda Stridenmarken skalv larmet från de härarna.av
Judasvarade ända till kvällen.inleddes ochmorgonen

högraBakchides och härens huvudstyrka fannsmärkte att
då medhade mod bröstet förenade sigflygeln. Alla isom

och högerflygeln och förföljde dede krossadehonom,
Men kämpadedeflyende ända till berget Asotos. när som

vände deflygeln den högra hade krossats,den sågvänstra att
hälarna och anföll democh hansföljde Judas imän tättom,

Striden bådahårdnade, och manfallet blevbakifrån. stort
Också Judas stupade, och då flydde desidor. övriga.

[första månaden mars-april f.Kr.år Dvs. i9:3 152 160
Elasa Platsernakan säkertidentifieras, heller detBeret. inte inte i9:4 v.. .nämndaberget troligen det trakt milsigAsotos,15 rör 1-2men om en

Jerusalem.norr om

Mack9:9 3:171
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Jonatan fördeoch bort bror Judas; de begravdeSimon sin
Zoochhans faders Modein begräthonom honom. Helai igrav

Israel höll dödsklagan honom och sörjde honom iöverstor
dagar, och de ropade:många

21Se den starke har fallit,
Israels räddare

Det berätta Judas, hans krig, hansåterstår attsom om om
bedrifter och hans storhet har nedskrivet,inte blivittappra ty

det överväldigande mycket.var

väljs till ledarejonatøm

Efter Judas död vågade de laglösa överalltvisa sigåter
Israels område, och alla hantlangare gjorde breda.sigorättens
När det samtidigt kom mycket hungersnöd, gicksvåren

Bakchidesfolket landet till deras sida. gynnadei deöver
Degudlösa och gjorde dem till herrar landet.männen över

letade efter Judas spårade dem och förde dem tillvänner, upp
DetBakchides, straffade dem och förödmjukade dem.som

blev lidande Israel like hade funnitsi inte sedan den tidett vars
profetendå den uppenbarades för dem.siste

Då 29Se-samlades alla Judas och sade till Jonatan:vänner
dan din bror Judas finns föradog kan krig haningen som som
gjorde fienderna och Bakchides, och alla dem i vårtmot mot

Därförfolk fientligt sinnade. har denna dag valtäreget som
dig bli anförare hans ställe och ledare kamp.vår i i våratt
Den dagen alltsåJonatan ledarskapet och trädde framövertog

bror Judas efterträdare.sinsom

de ropade Folkets klagorop erinrar Davids dödsklagan9:20 Saulöverom
ochJonatan Sam2 27.1:19,
ff. de laglösa... banrlømgøzre. de gudlösa Olika9:23 orátzens männen
beteckningarför judar samarbetademedutlänningarna; med1:34som
not.

ledarskapet verksamhet,.jomzmn Jonatans för9:31 övertog. ämnetärsom.den följande huvuddelen boken till tycks ha uppfattats13:1,av som
mindre betydande Judas och Simons. motsvarighet tillNågon deån
poetiskalovprisningarna bröderna ff; ff. finns här.inte3:3 14:4av

Mack 9127PS Dan9:19 74:9;1 2:70; 13:25-3O 12:1
9330 MackSam 19:212 1:19,27 13:8

Mack f.;Kung9:22 1 11:41; 1 16:23
Joh 21:25
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Men efterBakchides fick kännedom saken och sökte enom
Detta känt för ochmöjlighet döda honom. blev Jonatanatt

tilloch alla hans följeslagare. flydde dåhans bror Simon De
Asfar.Tekoas öken och slog läger vid vattendammen i

Bakchides fick kännedom saken sabbatsdagen ochom
här sidan Jordan.gick med hela till andrasin över

jobømnes dödas och blir hämnad

Jonatan skickade bror Johannes ledare för de ickesin som
stridande nabateerna förtill be dem handsina vänner att att ta

Menförråd. frånderas jambriterna kom Medevastora utom
och fick fatt iJohannes; de honom han hadeoch allt vadtog
och försvann med byte.sitt

En tid kom det bud till och hans bror SimonJonatansenare
hållajambriterna skulle bröllop och föra bruden,att ett stort

främsta fråndotter till de i Kanaan,stormännensom var en av
DeNadabat med följe. hade deras brorglömtinteett stort att

Johannes hade mördats, och de och gömdesig i sig iväggav
Närskydd berget. de spejade därifrån, fick de ettav se

packning.bullrande följe med mängder brudgum-Detav var
och och bröderhans närmade med tambu-sigvännermen som

Dåoch musikanter och allsköns störtade deriner utrustning.
dem från bakhållet och började hugga dem, ochsig över ner

manfallet flyddeblev överlevande bergen, ochDe istort. upp
Såisraeliterna allt vad de hade byte. vändes bröllops-tog som
Jonatanmusikenfesten och klagosång. ochi i Simonsorg

hade förfått hämnd mordet brodern, och de återvändesin
till Jordans träskmarker.

Tekoasöken traktenDvs. Döda havets del. Exakt9:33 västerom norra var
Asfar låg okänt.är
Bakcbidesfick kännedom saken forskareVersen många9:34 om ansesav

dubbelskrivning felaktigt placerats dettaställe.43,varaen avv. som
nabareerna tillSe9:35 5:25.not

Meduza. Nadabat Skådeplatsen sidanKanaan...9:36 är östranu..Döda havet, trakten berget Nebo.i Jambritema bör ha varitom av en
arabstam, känt dem.ingenting närmareärmen om

MackMack 9:41 1:39+15:259:351
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Bakchides vidjordansegrar

Bakchides fick höra saken och kom sabbatsdagen tillom
Dåstrandbrinkarna vid Jordan med här. sade Jonatanstoren

till kämpa för liv. dag detsina Nu måste våra Imän: är
viallvarligare förut: kan anfall bådenågon gångän vänta

sidan,framifrån och har Jordans ochi vattenryggen, ena
andra träskmark och snårskog. finns möjlig-den Det ingen

Ropahet komma undan. till himlen hjälp slippaatt attom ur
Stridenfienders händer började, ochvåra gjordeJonatan sig

beredd rikta dråpslag Bakchides, han vek undanatt ett mot men
Dåoch drog tillbaka.sig kastade sig och hansJonatan imän

Jordan och simmade till andra sidan. Fienderna förföljdeöver
Bakchidesdem floden.inte hade förlorat ungefäröver 1000

den dagen.man
5°Sedan Bakchides hade till Jerusalem, hanåtervänt isatte

stånd rad befästa städer Judeen: fästningen Jeriko,vidien
Betel, och AllaTimnat Piraton Tappua.Emmaus, Bet-Horon,

platser försågdessa han med höga och bommar,portarmurar,
och Hanhan förlade besättningar för Israel.dit plågaatt
förstärkte också staden och borgen placera-ochBet-Sur, Geser

Hande och livsmedelsförråd dessa platser.påtrupper tog
till förnämstalandets gisslan och dem isönerna män sattesom

fängelse borgen iJerusalem.

barjordzms sidan Beskrivningenvi på oklar,9:45 lägetärvatten ena av men
troligen hadeblivitattJonatan trängd floden från öster.menas mot

ma befästastäder uppräknadeplatsernaDe återfinns9:50 inom viden en
krets omJerusalem, låg sydväst.Bet-Sur i Timnatv. 51,norr utom som
Piraton troligen omformning städer Judeenär två på ien av namn norra
och Samarien.

Mack9:43 1 2z32+
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Alkimos där

År andra månadenñ Alkimos orderi153, attgav om muren
utanför templets gårdinre skulle profeternas verkrivas. Det var
han ville riva rivningsarbetet hade påbörjats,närner, men
drabbades Alkimos slaganfall, hindrade honomettav som
från fortsätta. förlamadblev och talförmågan,misteHan såatt

han kunde förordnainte ellernågot sinsågaatt mer om egen-
Ochdom. lång tid hadeinnan dog Alkimos undergått svåra

plågor.
När Bakchides Alkimos död, återvände hansåg tillatt var

kungen. Sedan hade Judeen fred i två år.
Alla de laglösa smidde planer; de sade: leverNu Jona-nu

och hans anhängare lugn och och känneri sig Nutan trygga.ro
skall hämta Bakchides låtaoch honom allesammansgripa

Deunder enda och överlade med honom,signatt.en gav av
och han rörelse med här.sig i skrev också iHansatte storen
hemlighet till alla bundsförvanter Judeen desina i skulleatt

och hans följeslagare. det lyckadesgripa Jonatan inte,Men
ocheftersom deras plan blev känd, de andra femtiotalettgrep

de landet lett det ondainom anslaget och dödademänav som
Sedandem. drog undan till öknensig Jonatan Bet-Basi i

tillsammans med och följeslagare.Simon byggdesina Han upp
det där och befäste staden.nerrivetsom var

Når Bakchides fick kännedom detta, samlade han helaom
Hanstyrka och sände bud tillsin anhängare Judeen.sina i

kom till och började belägra staden, fördeBet-Basi striden mot
den under lång tid och lät också tillverka belågringsmaskiner.

År iandra månaden april-maj f.Kr.Dvs. i9:54 153, 159
profeternasverk templet återuppfördesefter den babyloniskaDå fång-9:54
enskapenstid, drev profeterna och Sakarja arbetet jfrHaggai Esr

f.. Konflikten kring rivningen gällde troligen gränsdragningen5:1 -
mellan och lekmännensområden.prästernas
deandra Grundtexten oklar, förmodligen jonatans9:61 år män.men menas

kmlåg sydost Betlehem.Bet-Ban9:62 2 om
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Men lämnade kvar bror ochsin Simon stadenJonatan i tog
Hansjälv landsbygdensig med slognågra män.ut

Odomera och hans bröder och fasironiterna deras tältläger.i
han sedan skulle slå till och kom marscherandeNär med sina

gjordestyrkor, Simon och hans utfall från staden ochmän ett
Deeld belägringsmaskinerna. kämpade Bak-satte mot

chides tills han fullständigt besegrad; det grämde honomvar
djupt de Hantillintetgjorde hela hans fälttågsplan.att greps

raseri de laglösa hade honområttmännenmot attav som
komma till landet. folk dödade dem, och hanHans många av
bestämde försig återvända till land.sittatt eget

7°När fick kännedom detta, skickadeJonatan han sände-om
bud till Bakchides för fredsluta med honom och föratt att

Bakchideskrigsfångarna frisläppta. förslaget och gjordeantog
önskade. honom ed aldrigJonatan sinHansom attgav

ochförsöka skada honom länge han levde, han lät honomså
tillbaka de krigsfångar han förut hade Judeen.tagit isom

Sedan återvände han till land och visadesitt aldrigsig mer
deras område.

Och svärdet slutade härja Israel. slogi Jonatan sig iner
Mikmash. började han härska domare folket,Där ochöversom
han rensade de gudlösa från Israel.ut

eftergifterDemetrios åt jonatanI gör

År korn Alexander Epifanes, Antiochos och intog10 160 son,
Ptolemais. välkomnade honom, och han lät tillsigMan utropa

zNär hankung där. kung fick höra detta, drogDemetrios

fasirønitema tycks beduinstammar.Odomem Det9:66 ärvara namn.. .fullt bekämpadedem eller hanvärvadeklart demtillinte Jonatanom om
bundsförvanter, somJosefus uppger.
Mikmasb låg km nordnordväst Jerusalem.Platsen känd från129:73 om var

Också kallaSaulsstrider domareSam Jonatan1 13-14. attgenom
Israelsäldre historia.anknyter författaren till

År eller 1.10.Dvs. år160 153 15210:1
f.Kr.Alexander Epzfanes kallas vanligen Alexander Balas.150-14510:1

Möjligen med gjorde han anspråk till Antiochos IV.orätt att varason
hade stöd, tillingripande, blev början långvarigaRoms inreHans som

seleukidiska fortsättningenstrider det riket. visar öppnadesdär-i Som
möjligheter förmed judarna.nya

Ptolemais medSe5:1510:1 not.

Dom9:73 Sam2:16; 7:15-171
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honomtågade förtruppstyrkor ochväldiga mötaut attsamman
strid.i

förordalag3Och till vänligaskrev iDemetrios Jonatan att
Han skyndatänkte:hedrad. Viskulle känna måstehan sig oss

Alexandermedmed dem hansluta fred innan går sammanatt
5ty ondaglömma allt detkommerhan inte att sommot oss,

Hanhela folket.bröder ochoch hanshar honomgjort gav
tillverka ochsamlahonom rätt attattatt trupper, vapen vara

lovade hanfanns borgenoch gisslan ibundsförvant,hans som
lämna honom.utatt

brevet för7Jonatan Jerusalem och lästedå tillbegav sig upp
De förfäranfolket för borgens besättning.hela och greps av

samlahade honomfick kungende höra rättnär attgettatt
9Männen ochfångarnalämnadeborgen åtJonatan,i uttrupper.

deras föräldrar.överlämnade demhan
Jonatan började byggaoch hanJerusalem,slog isig ner

Han demorder tillden stånd.staden och isätta somgavupp
kringoch anläggningarnastadsmurarnautförde arbetena att

bli starkare.huggen förskulle byggasSionberget sten attav
Men främlingarna dehade iOch gjorde hande sagt.som

Varstånd till flykten.hadeBakchides ifästningar satt togsom
land.tillvistelseort och i sittlämnade sigoch sin väg egetgaven

Bara dem hadeblev kvari några övergettBet-Sur somav
deras tillflyktsort.den platsenlagen och buden; var

tillAlexander Epzfanes jonatan översteprästgör

hade fåttKung de löften iAlexander fick höra Jonatanom
krig hanhan hörde berättas debrev, ochDemetrios när somom

ochbedrifterhade fört, derashans bröderoch tappra omom
tänkte han:de hade nå-utstått, Kanalla strapatser som

tillhonomlikefinna den Vigonsin måste göragenastmannens
Och ochhan skrev brevbundsförvant.ochvår vän ett

lyddeskickade det till honom. Det så:
Vi har hörtwKung broderhälsarAlexander sin Jonatan.

förtjänarväldig krigare vårdudig är att varaatt somenom

Mack10:12 9150-52Mack 19:5310:6 1
Mack 4:60Jes9:10;10:11 1
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2°Vi förordnar härmed denna dag du skall övers-vänä. att vara
kungens han skickadeför ditt folk och kallas väntepräst -

ochpurpurmantel och guldkrona duhonom samtidigt enen -
vänskapen medoch bevaraskall tänka våra intressen oss.

I den sjunde månaden vid lövhyddefesten, kläddeår 160,
ochden heliga dräkten. samlade lätsig iJonatan Han trupper

tillverka mängd.i storvapen

försöker överbjudøz AlexanderDemetrios I

När fick höra dessa händelser, blev han miss-Demetrios om
hurmodig frågade han kunnat låta Alexander hinnaoch sig

Han föresatteföre med judarnas vänskap och stöd.vinnaatt
skriva och vädja till dem med löften privile-sig i sinatt tur om

bundsförvan-och för kunna hjälp demgier gåvor att somav
Och följande brev:han skickade demter.

Nijudiska folket. har hållithälsar detDemetriosKung era
fördrag ochmed helgd visati vännertrogna utaner somoss

med fiender, vilket med glädje har hört.något vårasamröre
Fortsätt därför med trohet skallockså visa Dåatt ossnu

Vibelöna för det för skall lösa frånväl mångagörer oss. er
pålagor och dessutom gåvor.ge er

Härmed befriar alla frånlöser och och judarjag er person-
Denfrån saltavgiften och från kransskatten.liga skatter, tred-

jedel spannmålen och hälft fruktskörden harden jagav somav
från ochuppbära efterskänker och med dag alltjag: irätt att

från deframgent denna uppbörd iJudeen ochjag iavstår tre

purpurmanzel guldarenaoch Hedersgåvor och tecken10:20 högen en
kungavärdighet.inte Iudeen gjordespå alltså inte tillännurang, men ett

självständigtkungarike.
densjundemånaden TroligenI år september10:21 160 Kr.152menas

saltatgifter: Troligen skatt saltutvinningen Döda havet10:29 jfren ur
11:35.
kransskatten Seden främmandehärskare dyrbara hedersgåvor10:29 iatt ge
form guldkransar jfr hadeefter hand utvecklatstill indriv-13:37av en

obligatoriska avgifter.ning av
distrikt Jfr där områdenas räknas10:30 Gränsjustering-11:34,tre namn upp.
berördebaraJudeenoch GalileenSamarien; kan beronämnsen att att

det tillsammansmed bildadeSamarien provins.en

Est10:20 Mack8:15 10:29 1 11:35; 13:39
Mos Mack10:213 Mos23:34 2 28 10:30 1 11:28, 34
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distrikt härmed överförs till dess område från Samariensom
Galileen frånoch denna dag och för all framtid.

Jerusalem förklarar för helig stad,jag med hela sitten som
område skall befriad från skatt, också tiondet ochvara

Jagtempelavgifterna. också från myndighetavstår min över
borgen ochijerusalem överlåter den haröversteprästen, som

förläggadit de han själv utväljer för dessmänatt att svara
bevakning.

Varje judisk härstamning blivit krigsfångeperson av som
förtsoch bort från Judeen till del rike frigernågon mitt jagav

härmed fårersättning. avgifter frånIngen någrautan ta upp
dem, heller förinte avgifter deras boskap.

Under alla högtider, sabbater, nymånadsfester och andra
märkesdagar, och under dagar före och efter högtidvarjetre
skall alla judar rike fria från indrivningi mitt och betalningvara

Ingenskulder. skall då ha kräva dem ellerrätt attav pengar av
ställa fordran dem helstnågon i ärende.något som

Judar skall kungensinmönstras krigsmakti till antalett av
och de skall sold tillkommer alla00030 man, samma som

Dekungens skall till besättningstrupper deitrupper. tas ut
kungliga fästningarna och användas till förtroendeupp-stora

drag riket.i officerare och befälhavareDeras skall komma ur
deras led och följa deras lagar, kungen också harsåegna som
förordnat Judeen.i

Vad beträffar de distrikt överförts till Judeen fråntre som
skallSamariens område de överföras till Judeen deså sätt att

höra under och förvaltning och aldrig lyderanses en samma
Ptolemaismyndighetnågon medän översteprästens.annan

tillhörande område jag till templet ijerusalem förgåvager som
Förbestrida templets nödvändiga utgifter. del avsät-att egen

förjag varje siklar silverår gåva de kungligai15 000ter en
räkenskaperna, Alltbetalas från lämpliga platser. detatt ute-
stående, det ämbetsmännen har underlåtit betala isom att ut

till vad skedde under tidigare härskarfolk, skall demotsats som
från och med Tillbetala till arbetena templet. dettanu

ocb tempelavgzfterna kungen skulletiondel Dvs. krävaintepå någon10:31
andel de judiska skatterna.religiösaav
Pzolemais. templet skulle skatteintäkternajag gåva Dvs.10:39 ger som..från staden.

Mack10:321 1:33
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siklar silver årligen brukat frånkommer de5000 tasom man
efter-medel templet redovisar; denna efterskånks,även summa

tjänstgörande prästerskapet hardet till den.rättsom
Om flyr till templet Jerusalem, hela dessi områdenågon

inräknat, därför han skuld till kungen eller tillistår någonatt
fredad liksomaffärsförbindelse, skall han allt han ägervara

rike.inom mitt
När det gäller byggnads- och reparationsarbeten vid temp-

Vidskall utgifterna belasta de kungliga räkenskaperna.let
byggnadsarbeten och fästningsverken kring ]erusa-murarna

utgifterna kungliga räkenskaperna,lem skall också belasta de
andra platserlikaså byggs iJudeen.när murarna upp

Men och folket fick höra dessa anbud, litade denärjonatan
dem och godtog dem de kom ihåg hurinte, mycketinte ty

kungen hade Israel och hur lidanden han hadegjort i svåraont
Devållat dem. höll hellre till Alexander, därför hansig att

fredförst hade dem med anbud, och de förblev helasittgett
bundsförvanter.tiden hans

bedrarochAlexander besegrar JonatanDemetrios

fälthär och drog medKung samlade iAlexander storennu
De kungarna drabbadebådaDemetrios.den samman,mot

förföljde ho-flykten.Alexanders här slogs Demetriosoch
5°Men kampen fortsattehansoch fick över män.övertagetnom

och stupade densolnedgången, Demetriosända tillatt rasa
dagen.

PtolemaiosDärefter Alexander sändebud till kungskickade
jag har tillbudskap: mittmed följande återvänti Egypten

och fått maktenfaders i minaminarike, stigit tronupp
land.och maktenhar krossat Demetrios tagit i vårthänder; jag
hansJag och han ochmed honom strid,drabbade isamman

kunde hans kungatron.här krossades jagså övertaattoss,av

sökte skydd heligafredad Grekisk asylrätt innebar den10:43 att som
ekonomiskt. judiska talar baraokränkbar Den lagenplatser även omvar
f.;]os ff.personskydd Mos 21:13 20:12

flertaletAlexanders förföljde handskrifterhär. Demetrios I står:10:49 . . Alexanderförföljde, sammanhangettycksDemetrios här. rättamen. .krigslyckan vändeunder slaget.attvara
Ptolemaios jfr med1:1810:51 not.

MackEsr10:44 6:4 10:46] 7:9; 9:1
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Låt sluta vänskapsfördrag med varandra. dinGe migoss nu
dotter till hustru, blir dinså jag och skallmåg dig och hennege

diggåvor värdiga.ärsom
Kung Ptolemaios svarade: Lycklig den dag då duvar

återvände till dina fäders land och deras kungatronsteg upp
Jag skall uppfylla din önskan brevet.i Men mig Ptole-imöt

fårmais, så träffa varandra. Sedan skall låtajag dig bli minatt
du föreslagit.måg, som

Ptolemaios alltså från Egypten med sin dotter Kleo-reste
och kom till DärPtolemais år han162. kungmöttespatra av

Alexander, och han honom dottersin Kleopatra och höllgav
bröllop för henne i Ptolemais med lysande prakt, kungarspå
VlS.

Därefter skrev kung Alexander och inbjöd Jonatan att
komma dit och Ochhonom.möta Jonatan med praktreste
och till Ptolemais,ståt där han de båda kungarna.mötte Han

silver och guld till dem och deras förutomvänner mångagav
andra och hangåvor, deras välvilja.vann

Några israeliter, uslingar lagen, hadeövergett gaddatsom
sig framfördeJonatan. De klagomål honom,motsamman mot

kungen ägnade dem ingen Hanuppmärksamhet. befalldemen
ställeti skulle klä denJonatan dräkt han bar och kläatt man av

honom i purpurmantel, Kungenoch skedde.så låt honom ta
plats vid sin sida, och sedan sade han till sina ämbetsmän: Gå

honommed till stadens och kungör ingen fårut centrum att
komma med klagomål honom i något ärende fåringenmot -

honomvålla svårigheter helst Nårnågon orsak.av som nu
hans anklagare märkte vilken visades honomära som genom

offentligaden kungörelsen och hansåg klädd iatt var purpur,
flydde de allesammans.

Kungen lät honom också skrivasäran bland vän-att
högsta klassennerna och utnämnde honom till general ochav

Sedanståthållare. återvände tillJonatan Jerusalem, glad till
mods och några svårigheter.mötautan att

med dotter10:57 sin Kleopatra blevHon gift ytterligare två gånger,senareförst med Demetrios se och därefter,11:8-12 under dennesfången-
skaphos med hansl4z3, bror Antiochos VIIparterna 15:1.

Mack10:60 1 1124-26 ESI10:62 8:156:8
Mack10:61 1 7:5
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tillbakaslås JonatanDemetrios II ingriper avmen

År tillfrånDemetrios sinakom Demetrios Kreta165 son
När fick höra detta, blev hanAlexanderland. kungfäders

MenAntiochia.och återvände till Demet-missmodigdjupt
ståthållaren Koilesyrien.befälet Apollonios,rios övergav

vid Därifrånhär och slog läger Jamnia.samladeDenne storen
följande brev tillskrev han Jonatan:översteprästen

7°Du ochförsöker jag harden endeär trotsa oss,som
skull. Vad det förklander för dinför åtlöje och ärutsatts

Litar dubland bergendig därfriheter du tar mot uppeoss
där kankom till slätten,styrka,dina såtruppers ner ossnu

krigsmaktvarandra städernas minmed stårmäta oss -
vilkaHör får du och andraför, jagsida. dig så ärveta vem

omöjligtkommer kanbundsförvanter har Man säga attatt
flyktenfäder har slagits gångerhålla stånd Dina tvåmot oss.

och kavalleri ochland, du kan inte stå vårtsitti emoteget en
varken finnshar slätten, där detsådan armé som nu

flyplats till.klippblock eller eller någon attstenar

År skedde troligenf.Kr.; landstigningenellerDvs. 14714816510:67
sistnämndadet året.ellervåren sommaren

tillNikator DemetriosIDemetriosDemetriosDemetrios10:67 sonvarson
regeringstidlandsflykt.död levatefter hans i Hanshadeoch egen
och dennesfiende Alexanderfadernsmed striderinleddes145-125 mot

långvarigavbröts denff..ff., Senareefterföljare 39 5411:14 enav
ff..fångenskaphos 139-129; 14:1parterna se

DemetriostillkanskeApollonios sig nära vänDet rör10:69 en avom en
ochtill till denflykten från 7:1,vid Rom semedhjälparehans not son

MackiApollonios 2 4:4.nämnssom
det nuvarandeBekaadaleniursprungligenKoilesyrien10:69 namnetvar

Medelhavetssödra delenerövradeAntiochos östraIIILibanon. När av
kal-området till provinsgjordes helafrånkustländer Egypten, somen

områdentillavskildesmindreoch Fenikien. SenareladesKoilesyrien
distrikt.självständiga

kustenlåghebreiska Javne,Staden, nära västerjamnia10:69 varnamnvars
Asbeelon ochf.,Asbdod v. 86Jerusalem. v. 83joppe v. 75, 77,om område.gamlafilisteernastrakt,lågEkron i89v. somvarsamma

Alexander,förhade tagit partijudarnaförsökerDu10:70 somtrotsa ass. . . gälldejfregentligen 88.fälttåget 47,v.
israeliternasKanske anspelningflyktenslagitsfäder har påDina10:72 en

gammaltid 31:1.filisteema i Samnederlag 1 4:10;mot

Kung 20:2310:71 Sam1 10:721 31:1-74:1-11;
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När fick höra vad Apollonios skrev,Jonatan blev han
mycket upprörd. mönstrade och ryckteHan med10 000 utman
dem från Jerusalem, och hans bror honomSimon medmötte

Hanförstärkningar. slog läger utanförJoppe, invånarnamen
vägrade honom tillträde, Apollonios hade besättning ity en
staden. blevdet kom till strid,Men räddainvånarna ochnär
öppnade och blev herreJonatan Joppe.överportarna,

När Apollonios fick höra detta, ställde han 3 000 rytta-upp
och infanteristyrka. marscherade riktningHan istorre en mot

Ashdod, han ville igenom där,tåga samtidigt drogsom om men
han sig slätten, eftersom han kunde lita till sitt talrikaut

Jkavalleri. följde efter honom Ashdod, och härar-onatan mot
Mendrabbade strid.i Apollonios hade lämnatna samman

ochgömda i judarna,000 märkte1 Jonatanryttare ryggen
han hade blivit överrumplad bakifrån: fienderna omringadeatt

hans här och pilar folket från tidigt tillöste över på morgonen
Menkvällen. folket höll stånd order, ochJonatanssena

Dåfiendens hästar blev drog framSimon styrkasintrötta.
anföll fotfolketsoch slaglinje, eftersom kavalleriet ut-nu var

och han krossade dem och Me-slog dem flykten.mattat,
dan kavalleriet skingrades slätten, kom de flyende till Ash-
dod och sökte tillsig avgudatempelsitt förBet-Dagon att

Menskydd. brände AshdodJonatan och städerna därom-
kring och plundrade dem. brände ocksåHan Dagons tem-ner

med alla Ochpel sökt tillflyktsin där. det sammanlagdasom
antalet dem för svärd och dem bränts innestupatav som som
uppgick till 8 000 man.

Sedan bröt därifrån ochJonatan slog läger utanförupp
Ashkelon, och därinvånarna korn och honom glans-ut ettgav

87fullt mottagande. Och och hansJonatan återvände tillmän
Jerusalem med rikt byte.

När kung Alexander fick höra dessa händelser, hanom gav
Hanfler hedersbetygelser.Jonatan skickadeännu honom ett

guld, den sedvanliga demspänne gåvan räknas tillav som
kungens släkt. Dessutom han honom Ekron med heladessgav
område besittning.som

hus;Bet-Dagen Dvs. Dagons ff.10:83 Sam1 5:1
kungenssläkt hederstitel slag kungens10:89 vänner.av samma som

Sam Mack10:83 5:11 10:891 11:58; 14:43
Mack10:84 5:681 ,
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dödasPtolemaios ochbesegrasAlexander av

lika talrikaMen drogkungen Egypten11 trupper somsammanav
flotta,och dessutomhavsstranden,sandkornen stor tyen

Alexandersmaktenmed listhade sig i sinnethan överatt tasatt
:Han undertågade Syrientill in ioch foga det sittrike eget.

öppnadestädernasoch invånarefredliga proklamationer, por-
gällande orderEnligtvälkomnade honom.för ochhonomtarna

vänligtnämligen bliAlexander skulle hankungfrån mottagen,
3Men förladePtolemaiossvärfar.han kungenseftersom var

där han komstadfrån i varjesinbesättningstrupper arméegen
in.

hurhonomNär Ashdod, visade Da-han närmade sig man
liksom byarnaAshdod förhärjat,nerbränt ochtempel vargons

ochkringströdda deliken lågvisadedäromkring. Man som
underbräntdem inneförkolnade Jonatanresterna somav

längs kung-staplat högarhade iochstriderna uppsom man nu
för5Och berättadeför Jonatansvärtaväg. att mannerens

kungenvad han hade gjort.kungen Men teg.
prakt ochmedI kungen till ståt;kom mötesJonatanJoppe
7Ochdär.övernattade sedanoch Jonatanhälsningarutbyttede

Eleuthe-flod heterfram till denhans färdkungenföljde som
Jerusalem.tillåtervände hanSedanros.

städernaMen till herregjordekung Ptolemaios sig över
tiden smiddevid havet, och helaända till Seleukiakustenlängs

9Han sändebud tillskickadeAlexander.planerhan onda mot
sluta förbundbudskap:med följande Låtkung Demetrios oss

Alex-dotter,skall digvarandra minmed ärJag som nuge
Jagfars rike.bli kung dinoch du skallanders hustru, över

försökthan hardotter denjag minångrar tyatt mannen,gav

seleukidiska rikets område.här för detstårSyrien Namnet11:2
Medelha-Nahr-el-Kebir. iheter dag Den rinnerEleutberos Floden i11:7 ut

mellan Libanon ochden nuvarandeTripolis vid gränsenvet norr om
Fenikiensunder antiken gräns.Syrien, norravarsom

huvudstadengrundadAntiochias hamnstad,liksomvid havetSeleueza11:8
för skilja platsenvid havet användesBeteckningenSeleukos attav

Seleukiavidstorstaden Tigris.från

MackMack 10:8411:2 1 10:58 11:4 1
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Så svärtade hanmörda mig. Alexander därför hanattner
Hanmakten rike.ville ha hans också dotter ifrånsinöver tog

honom och henne Demetrios. slutade hans vänskapSågav
med Alexander, och fiendskapen mellan dem blev uppenbar.
Sedan höll Ptolemaios Antiochia, hanintåg och lät krönai sig
med kungakrona. krönt med kronor,Asiens Han tvåvar nu

och Asiens.Egyptens
När detta hände, kung Alexander Kilikien, därföri attvar

Närfolket den delen riket hölli hangöraattav uppror.
budet,fick vände han Ptolemaios, dennesig marsche-mot men

rade och honom med stark här. Alexander blevmötteut en
ochbesegrad flydde till Arabien för söka skydd där, ochatt

Arabenkung Ptolemaios triumferade. Zabdiel högg Alex-av
Menanders huvud och skickade det till kungen. dagartvå

dog kung Ptolemaios själv, och besättningarna de be-isenare
Såfästa städerna blev dödade städernas blevinvånare.av

kung,Demetrios år 167.

sluter fördrag medDemetrios II fonatan
Vid anfalladen tiden samlade folket iJudeen förJonatan att

Jerusalem, och de byggde mängd beläg-och borgeninta i en
Menringsmaskiner kring den. hade avfallitnågra män som

folk ochfrån lagen och hatade till kungensitt sig i vägeget gav
Närberättade för honom belägrade borgen. kung-attJonatan

fick fått budet,höra detta, blev han uppbragt. hanSå snarten
marscherade han till Ptolemais och skrev sedan till Jonatan att
denne skulle häva belägringen och komma till Ptolemaissnarast

sammanträffa med honom.för att
NärJonatan fick detta bud, han order belägring-attgav om
skulle fortsätta. valde resfölje bland de äldste iHan ut etten

MedIsrael och bland och sedan faransig i våld.prästerna gav
guld,silver, kläder och andra kom han till kungenmånga gåvor

KiIieien Landskap Mindre belägeti Asien, längsmedelhavskustens11:14 öst-
ligastedel.
Arabien användshär trakterNamnet i det nutida ellerSyrien11:16 Jor-om
danien, där arabiska höll till.stammar

eller f.Kr.år Dvs.11:19 167 145146

Mack Mack11:201 6:18+ 11:24 10:601
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Några laglösavälvilja.hans mänhanochPtolemais,i vann
menhonom,klagomålmedfolk komfrån hans moteget

företrädarehansbehandlade honom sättkungen somsamma
Hanallahonom sinaärade i vänners närvaro.ochhade gjort

hansoch allaöversteprästämbetetinnehavbekräftade hans av
räknasskullehanbestämdeochutmärkelsertidigareandra att

de främstatill vännerna.
och deför JudeenskattefrihetJonatan bad kungen treom
talentergengälderbjödoch i 300och Samariendistrikten
bekräftel-skriftligochmed detta JonatanKungen gick gav

löd följer:överenskommelsen. Denhela somse
judiskaoch detbroderJonatanhälsar3°Kung sinDemetrios
frändetillhar skrivit vårEn det brevkopiafolket. somav

kännedom:härmed förtillställsbeträffandeLasthenes erer
Det judiskaLasthenes.faderKung hälsar sinDemetrios

förpliktelsersinaoch fullgörfolket våra vännerär mottroget
välvilligaderasförbelöna dembeslutatoch har attoss,

område ochJudeenshärmedVi demtillerkännerinställning.
harLydda och Ramatajim,Afairema,distriktende somtre

Åt demallatill dem.hörmed alltfrån Samarienöverförts som
skattkungligaefterskänks deniJerusalemoffrar spann-som

dem,uppburitårligentidigarekungenfruktmål och avsom
framtidentill förharvidare det övrigaallt rätt avsom

dessutomtillkommeravgifterandraochtiondet oss,somav
till. Alltharkransskattoch den rättsaltbassängerna som

Alla bestämmelserdessaefterskänka dem. ärskalldetta
framtid.alloch fördagfrån dennaskall gällaochoåterkalleliga

skalldetta brev,avskriftombesörjaNi har somavatt ennu
ställesynligtvälochöverlämnas Jonatan sättas ettupp

berget.heligadet

för-grundtextenslydelse,ochdistrikten Dettade Samarien är11:28 mentre
överföras fråndistrikt skulledeförfattarenmenademodligen tre som

ochSamarien; 10:30.34v.
legotrup-tillDemetrioshadehjälpt värvaLastbenes11:31 atttronen genom

främstehans minister.ochjfr 10:67Kreta var nuper
efter huvud-Distrikten uppkallas sinaLydda ochAfairema, Ramarajim11:34

Lydda detJerusalem;till nordväståterfinns äromnorrorter, som
hebreiskaOfra Rama-hette Sam13:17.Lod. Afairema 1nuvarande

medArimataiaoch NT:s Matt 27:57i Samtajim 1:1nämns 1 motsvarar
pan.

Mack 13:3910:29;11:35 1Mack 10:18-2011:27 1
Mack 3810:30,11:281
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hjälperjonatan Demetrios

När kung Demetrios detsåg rådde lugn landeti underatt
hans ochspira ingen gjorde motstånd honom, avskeda-att mot
de han alla sina och lät soldaterna återvända ochtrupper var en
till sitt, med undantag för de utländska han hadetrupper som

från de främmande folkensvärvat Därigenom hanöar. sigstötte
med alla de soldater han hade från företräda-övertagit sinasom
re.

Bland dem förut hade tjänat Alexander fannssom en man
hette Tryfon. märkte soldaternaHan gick och klagadesom att

Demetrios. hanDå sig i till araben Imalkue,väggav som var
fosterfar Alexanders lille ochAntiochos, uppvaktadeson
honom för hand pojken och honom till kunggöraatt om
efter hans far. berättade förHan Imalkue Demetrios allaom
förordningar och den utbredda fiendskapen honomom mot
bland hans Och han stannade där lång tid.trupper.

Jonatan sände bud till kung Demetrios och bad honom
avlägsna besättningarna borgen i Jerusalem och de andra
fästningarna, eftersom de hela tiden bekämpade De-Israel.
metrios skickade följandeJonatan bara dettaInte skallsvar:

förjag dig och ditt folk,göra skalljag både dig och dittutan ge
folk de hedersbetygelser,största barajag får Mentillfälle.om

jag tacksam du vill skickaär hit kan hjälpamän mignu om som
strid,i alla mina har mig.övergettty trupper
Då skickade Jonatan soldater3000 till honom itappra

Antiochia, och de kom till kungen, gladde sig demsom att se
Menmarschera folkmassa ungefär 120 000upp. en av

Tryfon EnligtJosefus11:39 och andrahistorieskrivarehette Diodo-mannenTillnamnet Tryfon betyddeden storslagne, han levertos. som storfot.
Imalkue bör liksom Zabdiel11:39 hav. 17 varit stamhövding i Syrien.en
Båda finns belagda inskrifter.inamnen
Antiocbos född Alexanders11:39 i äktenskapmed Kleopatra10:58. Somvar
kung kallas han Antiochos EpifanesVI 145-142. Vid detta tillfälle varhan högst fem år gammal, och den verklige under hans kortaregenten
regeringstid Tryfon, slutligen mördadehonom f..13:31var som

folkmassa... samlades11:45 skildrasUpproret också Josefus ochen av avden grekiskehistorieskrivaren Diodoros, dock endast lego-nämnersom
från kungensKreta redskap.trupper som

Mack11:41 1 9:52; 10:14 Mack11:42 1 15:9
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kungen.ville dödaochsamlades istadens invånare centrum
fick kont-stadsbefolkningenHan skydd palatset,sökte i men
Då kal-började tillochhuvudgatornaroll över angrepp.

inställdehjälp, och de sigtillkungen judarna sinlade mangrant
dödadedestaden, därspred de iSedan sighonom.hos ut

De ocksålopp.under dagensungefär 100 000 sattepersoner
kungendagen, ochbyte denoch mycketstadeneld tog

behärskade stadenNär judarnade. invånarna sågräddade att
och bestormadede modetville, tappadedeoch gjorde som

sluta5°Räck låt judarnahanden, ochmed böner:kungen oss
De kastade från sigstadenochkämpa vapnen,motmot oss

slöt fred.och man
riketshos allakungen ochanseende hoshögt iJudarna steg

återvände tillspred riket.dem sig i Deoch ryktetinvånare, om
kung riketsDemetriosmed rikt byte;Jerusalem steg upp

Men hanhanslandet under spira.lugnoch det blev itron,
medoch bröt Hanhan hade Jonatan.löftensvek alla gettsom

hade visatför den troheterkänsla Jonatanvisade ingen som
hänsynslöst.honombehandladehonom utan

sidaAntiochostill VIövergårJonatan :s

medoch hade sig Antio-En Tryfon tillbakakomtid senare
blevkung ochPojken gjordes tillhelt liten.chos, ännusom var

Kring samlades alla de Demetrioshonomkrönt. trupper som
blevde Demetrios,hade avskedat;föraktfullt somangrepnu

Tryfon och erövradeelefanternafly.besegrad och måste tog
Antiochia.

bekräftade hansochDen skrev tillAntiochos Jonatanunge
fyramakten dehonomställning överöverstepräst, gavsom

Hanbland kungenshonomdistrikten och vännerupptog
drickahonomguldservis ochskickade honom rätten attgaven

och bärapurpurmanteluppträda i spänneguldbägare, attattur
Jonatans han befälet ibrorguld. Simon över truppernagavav

ochTyriskaområdet mellan Egypten.hela trappan

de fyra distrikten frågahär de distriktDet måste11:57 trevara om som
överförts tillJudeen från enligtSamarien Vilket det fjärde34. är ärv. som

kanske Ekrons områdeovisst; 10:89.menas
Tyriska besvärlig klippigt kustavsnittEn vid11:59 övertrappan ettpassage

ochden nuvarande mellan Israel Libanon.gränsen

Mack 14:43Mack 11:58 10:89;110:20; 11:2711:57 1
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Jonatan landetmarscherade och tågade västerut omgenom
tillanslöt sigEufrat städerna där, och alla i Syrienoch trupper

marscherade tillhonom kriget.för hjälpa ihonom Hanatt
stadensfick glansfullt mottagandedär hanAshkelon, ett av

Därifrån fortsatte till invåna-han Gaza, Gazasinvånare. men
började staden,tillträde. belägravägrade honom Han sattere

Dåplundrade dem. bad stads-däromkring ocheld byarna
gick med det.fred, och hanborna HanJonatan togom

och skickade dem tillledande gisslantill deras mänsönerna som
till Damaskus.tågade han landet ändaJerusalem. Så genom

Men kom-fick generaler hadehöra DemetriosJonatan att
för honommed härtill Kedesh Galileenimit attstor atten

Han dem,från företag. marscherade sinsittavstå mot men
Simon gicklämnade han bakom Judeen. ibror sig iSimon

tids kampstaden; efter långställning vid ochBet-Sur enangrep
Då fred, ochhelt. badkunde han den invånarnainringa om

staden, självmed det. lät demgickhan Han togutrymma
där.och förlade besättningdenöver en

Jonatan här slog läger vid ochoch hans Gennesaretsjön
vidtidigt för slättensedanbröt tågaatt moten morgonupp

Utlänningarnas slätten.här kom JonatanHasor. emotnu
bakhåll för honom bergen, medande hade ordnat iMen ett

Nårrakt honom. soldaterna ber-huvudstyrkan kom iemot
flydde allafram bakhållet och striden,kom in igrepurgen

enda dem blev kvarJonatans Intemän. utom truppstyr-en av
Mattathias, Absaloms ochJudas, Chal-kornas befälhavare son,

Då jordsönder kläderñ ströddefis sinaJonatan överson. rev
Sedan han stridenhuvud och bad.sitt tog nytt,upp

besegrade fienderna och slog dem flykten.

Eufmt Jfrlandet med uppträderJonatan7:811:60 väster not. somom nu-
kungensfältherre med uppdrag fort-den minderårige organiseradenatt

striden Demetrios.motsatta
Kedesb låg liksom Gennesaretsjön.DemetriosHasor v. 6711:63 norr om

behärskathavskustentycks ha västerut.trupper
förstödjepunkt judarnasmotståndare söderBet-Sur En i 6249 9:52;11:65

detta isoleras.kunde i läge10:14 gynnsamma

Mack Mack7:8 10:8611:60 11:65 10:141 1
Mack Mack9:53 11:6611:62 1 1 14:7, 33
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När uppfattade vändehans sida detta, dede flyende egen
fient-förföljandet fram till detoch deltogtillbaka till honom i

Ungefärde själva läger.Kedesh. slogliga lägret i Där 3 OOO
dagen. Ochutlänningarnas sida denhade Jona-stupatman

återvände till Jerusalem.tan

ochFörhandlingar med SpartaRom

Jonatan för honom, och hanmärkte läget12 att gynnsamtvar
till för bekräfta ochhan sändevalde Romnågra män attut som

zOcksåfolket där. till och tillvänskapen medförnya Sparta
SSände-innehåll.han brev med likartatplatser skickadeandra

rådsförsamlingen.och fick företräde hosbuden till Romreste
judiska folketoch detde:sade Oversteprästen JonatanDär

och biståndfördrag vänskapför förnyahar sänt att ert omoss
Romarna demvillkor tidigare.med dem gavsomsamma

anmodadesolika platserdär myndigheternabrev, att trygga
hemfärd till Judeen.deras

skrev tillbrevSHär avskrift detföljer Jonatansomaven
spartanerna:

och helaäldsteñOversteprästen folkets prästernaJonatan,
7För längebröderhälsarjudiska folket sinadet spartanerna.

dåva-frånOniasbrev tillskickadessedan översteprästen erett
bröder,besked nimed vårakungrande Areios äratt somom

sOnias sändebudetavskrift.nedanståendeframgår ettgavav
taladebrevet,mottagande ochglansfullt emot omtog som

9Vi sådant,visserligen ingentingbehövervänskap.förbund och
Menböckerde heligafinner hjälp ieftersom äger.som

förnya broderskaps-ändå sökabeskickning villdennagenom
skall bli främ-med intevänskapsförhållandet såoch atter,

avskrift kan brevet fritt utformatHárföljer inteDet avgöras är12:5 omen
eller äkta dokument, innehålletförfattaren återger ett men ger enav

ha förts.bild hur förhandlingarna kan åberopa ellerrimlig Att merav
korrespondensoch förfiktiv äldre teoriermindre parternaom en gemen-

hörde till dendiplomatiskaförhistoria umgängesstilen.v. 20-22sam
under slutetOnias 300-taIetAreios I översteprästOnias...12:7 var av

felaktigthandskrifterna regeradef.Kr. Areios i står Dareios i SpartaI
309-265.

Mack Mack12:9Mack 1 3:48; 2 8:23;8:17-3212:1 1
Rom15:9; 15:4
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tillbeskickningsedantidlånghardet gåttförlingar ertyer,
vidtänka nämneraldrigVi försummar erutanatt eross. högtidervidbåde våraböner,och vårafram ibäroffervarje

ochplikt anstän-märkesdagar, såpassandeandravidoch som
Vi gläderbröder.sinaskall minnaskräverdighet ossatt man

indragna i mångablivitSjälva harberömmelse.över er
grannländerkungarna i våraochstrider,och mångasvårigheter

ochbesväraemellertidVi intevillefört krighar ermot oss.
tystrider,dessaunderochbundsförvanter vännerandravåra

ocksåharhimlen. Vifrånkommerhjälpdenstöd ärvårt som
fiender har tvingatsochfiender, vårafrånräddade vårablivit

knä.
gg och Antipat-AntiochosNoumenios,Nu valthar son,ut

förnya vårtförtilldemskickatochJasons attromarnason,ros,
demVi befalltharbistånd.ochvänskapfördragtidigare om
ochhälsningframföra vårförtillocksåsigbege atteratt

brödraförhållande.förnyandet vårtbrevdettaöverlämna avom
detta.fråntacksamtVi er omsvaremotser nu

till Onias:skickadesbrevdetavskriftHär följer somaven
IOnias.hälsar översteprästenAreios2°Spartanernas kung en

ochbröderoch judar ärfunnitharskrift attspartanerattman
Då fåttharAbraham.frånhärstammarfolkenbåda vetanu

förhållan-tillskrivavillnitacksammadetta, är om eraossom
egendomochboskap ärtill ErVi ocksåskriverden. er.svar

beskedbefallning närmaretillhör Vår ärdet ägervår, atter.
tillframföras er.skalldettaom

bedrzftersistajonatans

tillba-hade kommitgeneralerDemetriosfick höra24] attonatan
tillförförrahär gångenmed änka störreännu att angreppen

eftersomochJerusalem,frånDå hanbröthonom. uppmot
hansimöjlighet trängademville någonhan inte egetattge

Han skickadetrakten Hamat.dem igick hanland, emot av

ungefär halv-StadenlågSyrien.nutida idet HamaHama:12:25 motsvarar
Antiochia.ochDamaskusmellanvägs

Mack 5:912:2123:19Mack12:15]
Mack 11:6312:24 lMack 15:1514:22;121161
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till deras läger, och de återvände medspanare rapport attom
fienden beredde Närsig överfalla dem solenatt natten.
gick folksitt order hållaJonatan vakna och hasigner, attgav

till hands för stridsberedda hela Hanattvapnen vara natten.
också förposter kring lägret.satte ut

Men motståndarna fick höra och hans folkJonatanatt var
stridsberedda. deDå skräck och förfäran, och de droggreps av

tillbaka efter först Jonatansig ha eldar läger.i sitttänt ochatt
hans folk märkte förräningenting eftersom demorgonen,

Hanljuset från eldarna.såg efter dem lyckades intesatte men
hinna dem, de hade kommit Eleutherosfloden.övertyupp
Jonatan vände dåsig de araber kallas sabadeer, slogmot som
dem Sedanoch plundrade dem. marscherade han därifrån till
Damaskus och tågade vidare hela landet.genom

Simon drog också och tågade landet bort tillut genom
Ashkelon och de befästa städerna däromkring. vekDessutom
han till och försäkrade HanJoppe sig staden. hadeav om
nämligen hört tänkte överlämna fästningen Demet-att man

folk; förladerios han besättning där, skulle bevakanu en som
den.

När hade kommit tillbaka,Jonatan sammankallade han
folkets äldste och beslöt samråd med demi börja byggaatt

Jerusalemsbefästningar Judeen.i skulle också höjas,murar
och hög skulle uppföras mellan borgen och staden, såen mur

de blev åtskilda och borgen låg isolerad, möjlighet föratt utan
besättningen Folketsälja eller köpa något. samlades tillatt
byggnadsarbetena staden,i där bäckravinen i östermotmuren
delvis hade reparerade ocksåJonatan det kalladeså Ka-rasat.

Eleutberosfloden till12:30 Se Flyktingarna bör11:7. sin vägnot mot
kustenha floden dessi lopp, i nord-sydlig riktning.övre gårpasserat som
sabadeer Med ledning12:31 nutida kan knyta dennaettav par ortnamn man

till området nordväst Damaskus.stam om
Staden, lågjoppe inom det12:33 nuvarandeTel Avivs område, hadesom
tidigare f.. denerövrats 10275 Att viktig framgåransågs också fort-av

sättningen13:11; 14:5.
bäckmvinen Kidrondalen.12:37 iöster Dvs.
Kafenata Ordets betydelse12:37 okänd, liksom platsensär läge. Möjligtvis

det sig omformningrör kvarter i Jerusalem,om en av namnet ett
stadenNya Kung2 22:14.

MackMack12:33 12361 6:18+1 10:76;13:11; 14:5, 34
Mack12:351 10:10
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befästeLåglandet,Hadid ioch byggdeSimonfenata, upp
och bommar.medförsåg denochstaden portar

tillfångatarjonatanTryfon
ochoch bli krönt,AsienmaktenförsökteTryfon övertanu

Hantill livs.Antiochoskungkommaeftersträvadehan att
ellerhejdad angripen Jonatanbliundvikaemellertidville avatt

honomför röjahonomgripamöjligheteftersökteoch attatten
JonatanBet-Shan.tilldärförbegav sigHanvägen. mar-ur

utvalda förmedhonom 000för 40scherade möta man,attut
Bet-Shan.tillocksåkomoch hanstrid,reguljär

med sig,härhade såNär Tryfon Jonatansåg storenatt
I hanställethonom.våldbrukahanvågade inte mot gav

för allaföreställde honommottagande,glansfullthonom ett
Och hantill honom.överlämnade gåvorochsina vänner gav

skulle visaochhansbådeorder vänner sammatruppernaattom
själv.honomlydnad Jonatan motmot som

dettaallthar duVarförSedan tillsade han Jonatan: utsatt
Låt demkrigiinte ärför sådanafolk när nustrapatser

personligadinafåtal tillväljochtill mänhem sitt,bege sig ut ett
skall jagtill Ptolemais, såmed migsedanföljeslagare Kom

befästaandradedessutom stä-ochdig,stadenöverlämna
detämbetsmännen.och alla När äroch arménderna resten av

för dendethärifrån,ochhemåt tågavändaskall jaggjort, ty var
hit.komskull jagsakens

hansade:hangjordeochhonomJonatan litade som
Judeen.tilltågade hemdeochbort sinaskickade trupper,

lämna-demhos sig;emellertid 000Han behöll 23 000 avman
vidare.följde honommedanGalileen,kvar i 1 000hande

stängdePtolemais,kommit ihadeMen Jonatannär
demallaoch högghonomstadensinvånarna nerportar, grep

Sedan Tryfonskickadeföljt honom in.hade trupp-ensom
förslättenoch denGalileentillkavallerimedstyrka attstora

allaslut Jonatans män.göra

traditionelladenLåglandetostsydost ärkm Joppe.Hadid Stad2112:38 om
kustslätten.bergochJudeensmellanförbeteckningen zonen

Jisreelslät-förenasmeddel, där denJordandalenslågBet-Shan i12:40 norra
slättenden 49.v.storaten,

Mack 13:3111:39, 54;12:39 1
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5°När dessa fick klart för sig Jonatan hade tagits till fångaatt
och förlorad med följeslagare,sina ingav de varandra modvar
och marscherade stridsberedda i Förföl-i formering.väg tät

märktejarna då de beredda till kamp för livet och drogatt var
Allatillbaka.sig kom alltså välbehållna tillbaka till Judeen,

de sörjde ochJonatan hans följeslagare. rädsla fickEnmen stor
makt med dem, och hela Israel sörjde djupt.

Men alla grannfolken föresatte sig dem, deatt utrotanu ty
sade sig: harDe inte längre ledarenågon och hjälpare. Nu
skall till dem och utplåna minnet demangrepp mot av
bland människorna.

efterträderSimon jonatan

Simon fick höra13 Tryfon hade samlat här föratt storen att
komma och zOchÖdelägga Judeen. då han märkte hur för-
skrämt och ängsligt folket for han till Jerusalem ochvar, sam-
lade 3förlandsmänsina inge dem mod. sade till dem:Hanatt

kännerNi själva till allt det ochjag mina bröder och helasom
farsmin familj har förgjort lagen och templet; vilkavet

strider och svårigheter Såhar utstått. har också alla mina
bröder dött för Israel, och den 5Menjag ende finns kvar.är som
aldrig skallnågonsin det ske jag livmitt nödensiatt sparar
stund jag förmerinte öNej,är mina bröder.än skalljag-
sannerligen kämpa för folksmitt och för templet och förrätt era
hustrur och barn, alla hednafolken hatar och har gaddatty oss
sig för oss.attsamman utrota

7Så folket hörde dessa ord, tändes deras modsnart nytt,
och de ropade högt till Du anförare,vårär Judassåsvar: som
och din bror gFortsättJonatan kamp,vår skallså göravar.
allt vad du Dåtillsäger samladeoss Simon alla de vapenföra

och han lätmännen, snabbt fullborda Jerusalems så attmurar,

fickSimon böra13:1 Den tredje huvuddel boken här inleds jfrav som notertill omfattar2:2; 9:31 Simonstid judarnasledare,från f.Kr.år 143som
till hansdöd år 135se Avsnittet höjdpunkt16:16. ochutgör i meden attjudarna under dennatid full självständighetv. 35-41.vann

Mack Mack12:50] 13:12,23 13:8 1 9:30
Mack Mack12:535 Mos 32:26; 1 13:101 12:355:1

Mack13:4 1 2:2-5; 6:43-46;
9:18, 36, 38; 12:50 Kung1
19:4, 14
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ocksåskickadeHansidor.allaskyddstarktfickstaden
tillbetydande härföriAbsaloms enJonatan, spetsenson,

där.stannade kvarochstadenlätJonatanJoppe. utrymma

begravningochdödjonatans
förhärmedPtolemaisfrån attTryfon bröt storenupp
fånge.med sigfördehan JonatanochJudeen,invadera som
Närframför sig.slättenmedHadidvidlägerSimon slog

brorsinefterträtthadeSimonför sigklartfickTryfon att
skickadesjälv,honomanfalltillhölloch motJonatan att

5Detmeddelande: ärföljandemedtill honombudbärarehan
fången,din brorhåller Jonatanstatskassantillskuldför en harhanämbetendeförkungenskyldighan ärsompengar

lämna tvåochsilvertalenterdärförSkicka 100innehaft. av
såhan inte görgisslan, så mot osshans upprorsöner attsom

honom.släppaskallloss. Dåsluppitharhansnart ändåläthanärligtdetta inteSimon insåg menat, menvaratt
fiendskapväckaför intepojkarnaoch mothämta attpengarna

döttJonatankunnasom skulle sägafolket,bland attsig
Hanpojkarna.ochskickathadeatthan intedärför pengarna

Try-talenterna,deoch 100alltså sönerskickade Jonatans men
inte Jonatan.och släppteordsvek sittfon

ochlandetiförTryfon tränganärmade sigEfter detta att
med sinaAdoraöveromvägendet. trupper,ödelägga Han tog

försöktehanöverallt därhonomhärledde sinSimon emotmen till Try-budbärareskickadebesättningBorgensfram.komma

medjfrdelsödra 12:38kustslättensvidalltsåbefannsigHadid Simon13:13 cirkelrörel-blevfälttågTryfonsfrånTryfon kommedan ennot, norr. undsättalyckadeshan inteockupationsstyrkaJerusalem, varsruntse östjordan-ochHebron,traktenlåg iAdora 20,f., via v.v. 21 avsom med säker-identifieraskan inteBaseama 23v.Gilead, 22.landet v.
het.

krävdekungarnavanligtkungen Detskyldigban attär var13:15pengarsom hafthadeämbeten.högre Jonatantillutnämningar ettförersättningrik
ochmednot,kungen 11:60minderårige seunder denbefälmilitärthögt
ochgeneraltillhonom överstepräst,hadeAlexander utnämntfardennes

ståthållare 65.10:20,

Mack 12:3813:131Mack13:11 12:33+1
Mack 13:4912:36;13:211Mack 12:4813:121

163



13:22 Första Mackabeerboken

fon och försökte honom skyndsamt marschera till dematt
öknen och förse dem med livsmedel. Tryfon dågenom satte

hela kavallerisitt i marschberedskap, den snöademen natten
det våldsamtså han inte kunde komma fram för skull.att snöns

ställetI han sig i rörelse NärGilead. hansatte närmademot
Baskama,sig lät han dödajonatan, också blev begravd där.som

Därefter sig Tryfon hemväg och tågade bort sittgav mot
land.eget

Simon låt hämta brorsin Jonatans stoft och begravde ho-
hansi fådernestad HelaModein. Israel höll dödskla-nom stor

honom ochöver sörjde honom under lång Overtid.gan sin
fars och bröderssina byggde Simon högtsågrav ett monument

det vida omkring, klätt med poleradatt bådesyntes sten
framsidan och baksidan. Han lät sju pyramider intillresa
varandra till fars,sin sin och sina fyra bröders ochära,mors
han dem konstfull inramning dem medgav en genom att omge
höga kolonner. kolonnernaPå lät han avbilda troféer till ett
odödligt äreminne, och bredvid troféerna utfördes reliefer avfartyg, alla sjöfarande skulle kunna Dettabeundra.som grav-

lät han bygga i Modein, och det finns kvarmonument iännu
dag.

Demetrios sluter fred med Simon

Tryfon handlade svekfullt den kung Antiochos: hanmot unge
dödade honom, övertog hans kungavälde och Asienssatte
krona sitt huvud.på Och han vållade landet plåga.svår

Men Simon Judeens befästa städer i stånd ochsatte omgavdem med höga starka och bomförseddatorn, murar portar.

avbilda troféer13:29 Dessabilder bör haföreställt fallna fienders rustningar.
Fartygsrelieferbrukadeutföras till minne till sjöss.Sådanahadeavsegrarinte Simon vunnit, han betraktade kanske erövringenmen joppesavhamn liknande bedrift 14:5.somen
alla sjöfarande13:29 Författaren tänker sig kanske sjöfolk skulle besökaattplatsenoch bli intresserade,eller också hela skulle bliatt monumentet ettsjömärke. kanDet havarit urskiljbart från havet, synligt frånär densomkulle där anläggningenbör ha stått.

Mack13:251 2:70; 9:19 13:33 Mack1 14:33
Mack13:311 12:39
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13:42MackabeerbokenFörsta

Sedanfästningarna.livsmedelslager iocksåladeHan upp
till kung Demet-skickadehannågra mänvalde Simon somut

höllTryfonvadlandet,förlättnaderutverkaförrios tyatt
till SimonskrevKung Demetriosröveri.med ett svarrentvar

till honom:brevdettasändeochinnehållföljandemed
kungavännenochöversteprästenhälsar3°Kung Demetrios

Vi harfolket.judiskadetochäldstejudarnasSimon samt
ochskickade,palmbladetochguldkransentagit somemot

skriftligaochmedfredslutgiltigberedda ingå att geär eratt en
förskattebefrielserämbetsmäntill våraanvisningar er.om

fästningar-ochfast,rörande stårförordnatförutAllt det er
Vidare efterskän-iskalluppfört ägo.harni stanna ersomna

till dennaframfelstegochförsummelserförpåföljderallaker
Allskyldigahittills varitkransskattdenliksomdag, oss.

skallijerusalemindrivitshakanavgifterandrauppbörd somav
ilämpade ingå vårOm bland ärnågraockså upphöra. atter

mellanrådafredsådan tjänst. Måinträda ideskalllivvakt,

oss. och i sinaok,År hedningarnasIsrael frånbefriades170
Underskriva:folketbörjadeaffärshandlingarochkontrakt

leda-judarnasochfältherreförsta överstepräst,årSimons som
F6.

sedan11:41-53hade Demetrioskung Demetrios Jonatan stött13:34 men
sökerff.. SimonDåmedtävlare 11157till hansgått över nutronenom

skatte-beslutetdet tidigareaktualiserasförbindelse med honom, omny
respekterade.Tryfon tydligen intefrihet 11230-37, som

tecken Simonsguldföremålkransenpalmbladet Liksom13:37 ett som var
inställning.vänliga

tilleransseazz 10:29.Se13:39 not
bevaradeÅr enligtAntiochosf.Kr. VIeller DåDvs. 142143 mynt17013:41

eller räknat årenpåförfattaren ha misstagitsiglevde måsteår 171,ännu
jfroregelbundet 31.sättett v.

makttillträde markera-efter Simonsförsta DateringenUnder årSimons13:42
självständigbetraktadeshande regent.somatt

132411859:4Mack 11:3513:39 10:29;1
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MackabeerbokenFörsta13:43

och borgenSimon intar Geser femsalemi

Vid den tiden gick Simon till ochGesermotangrepp om-
ringade det med sina lät tillverkaHan rörligt beläg-trupper. ett

förde framringstorn; det staden, slog bräsch iman mot etten
Manskapetoch det.intog belägringstorneti rusadetornenav

staden, där det Invånarnain i blev förvirring. och derasstor
hustrur och barn sönder sina kläder ochrev sprang upp

där de med höga bad mBehandlaSimon fred.muren, rop om
inte ondska förtjänar,vår ropade de, dinutanoss som som

Simonbarmhärtighet bjuder gick då med uppgörelseen
och inställde fientligheterna dem. han lät demMenmot

staden och renade de hus där avgudabilderna fanns.utrymma
Sedan höll han sitt intåg under psalmer Hanoch lovsånger.
röjde allt staden och den befolkning mänut orent ur gav en av

följde lagen. förstärkte ocksåHan befästningarna ochsom
byggde residens sig själv där.ett

Männen borgen i Jerusalem avskurna från allvar nu
samfärdsel med landet och från alla möjligheter köpa ochatt
sälja. börjadeDe svälta, och åtskilliga dem dog hunger.av av
5°De bönföll fred,Simon och han gick med det. lätHanom
dem borgen och renade den från allt besudladeutrymma som

Simonsden. folk tågade deni den tjugotredje dagen i
andra månaden underår jublande tacksägelse, med171 palm-
kvistar, med lyror, cymbaler och harpor, under psalmer och
lovsånger. fiendeEn hade krossatssvår och fördrivits från

Med dennaGeser erövringen stad de grekiska13:43 i handskrifternaav
felaktigt skriven befästesGaza Simons maktutveckling västerut.som
Sedanborgenijerusalem intagits ocksåutlänningarnasv. 50, militä-var

iJudeen eliminerad.Jfr ochnärvaro sammanfattningen9:52 Simonsra av
militära bedrifteri 14:33
den tjugotredje dagen andra månaden13:51 i slutetår Dvs. i71 majI 141av

Kr.

r
Mack13:431 9:52; Krön15:28;]udit13:5114:7, 34 l 15:12-14
Mack139591 6118+
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14:6MackabeerbokenFörsta

årligbliskulledagendenförordnadeSimonIsrael. enatt
tempel-kringbefästningarnasedanförstärkteglådjedag. Han

familj.meddär sinresideradehanochintill borgen,berget
hade blivitJohanneshansSimon såg en man.att sonnu

Johanneshela armén.befälhavaretill övergjorde honomHan
residerade i Geser.

krigsfångeblirDemetrios

tilltågadeochÅr sinaDemetrioskungsamlade172 trupper14 Tryfon.inför krigetförstärkningarskaffaförMedien motatt
hörafickMedien,ochPersienkungenArsakes,zMen attnär av

skickade hanområde,hansinhadeDemetrios trängt ut aven
3Gene-fånga.tilllevandehonomordermedgeneralersina att ta

fördeochhonomhär,Demetriosslogfält,drog iralen grep
fängelse.honom iArsakes,tillhonom sattesom

SimonLovprisning av

levde.Simonfred längelandet såSedan hade
välfärd,folketsförverkadeHan

glädjetilldemochmakthans ära var
tid.levnadshanshelaunder

han Joppe;då5Hans ökadesära vann
hamnhanfickdärmed en

havet.iföröppnade öarnaoch porten
väldefolksHan utbredde sitt

landet.maktbefäste sinoch över

förteckningifinnsglädjedag Jfr Dagenårlig 4:59; 7:49.13:52 upptagen enen högtids-nationellajudiska folketsdetårhundradetförsta e.Kr.från över
judisk tradition.roll ispelathar någoninte störredagarmen jfrHyrkanosJohannesblivandeJohannes Denhans13:53 regentenson

1..16:23
År f.Kr.ellerDvs. 14014117214:1

regeradeMithridates Kr. överkänd 171-138Arsakes VI,14:2 sommera
kärnländergamlariketsdet persiskahadefolkDetta erövratparterna.

ocksåförfienderde farligablevseleukidernaffrån Senare romarna.

MackMack 13:1110:76; 12:33;7:494:59; 14:5 113:521
Mack Jes54:33:3-914:4-15 1 14:6

Dom 3:1114:4
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14:7 MackabeerbokenFörsta

7Han förde hem fångenskapen.många ur
blev herreHan Geser ochöver Bet-Sur

och Jerusalems borg;över
han röjde bort allt den.orent ur

bjöd honomIngen längre motstånd.
Folket kunde bruka sinostört jord,
jorden sin gröda,gav
och träden fälten bar frukt.på

gGamla män satt gatorna,
samrådde allas bästa,man om

och de klädde sig i ärofull krigarskrud.unga
Städerna försåg han med livsmedel,

och han rustade dem med starka befästningsverk,
tills ryktet hans storhet nådde världens ände.om

Han skapade fred landet,i
och glädjen i Israel.storvar

Envar under sin vinranka och fikonträd,sittsatt
och det fanns ingen kunde skrämma dem.som

Ingen anföll dem längre i landet;
kungarnas makt knäcktes vid den tiden.

Han styrka alla de ringa i sitt folk;gav
han höll sig till lagennoga
och utrotade alla laglösa och onda.

Han förhöjde templets härlighet,
han ökade mängden heliga föremål.av

Fördragen med ochRom förnyasSparta

Nyheten Ionatans död blev känd i liksomRom i Spartaom
och väckte Men fick höranär hans brorstor sorg. romarna att

förde bemHan14:7 fångenskapenmånga Kanske anspelning hurm en
Simon samladejudarna i Galileen 5:23. Beträffandede bedrif-Övriga

10:75 ]oppe;13:11 Bet-Sur;11:65terna 13:43Geser; 13:50
Uerusalemsborg.
Men14:17 när Annan möjlig översättning:Men närromarna spartanerna.

Texten huvudöver oklar bild ordningsföljden mellandeger taget- en avdiplomatiska kontakterna kap.i 14-15.

Mack14:7 1 11:65 13:43-50 14:12 Kung Mik1 4:25; Sak4:4; 3:10
14:8 Mos3 26:4; Hes 34:27; judit 16:25

Sak8:12 141131.Job 34:24-30;Ps72:4;Sak14:9 8:4 110:5;]es 11:4;Syr 10:14;Mack14:101 13:33 Luk 1:52
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Mackabeerboken 14:26Första

hadeochhonom översteprästefterträtthade ettSimon som
skrev honomde tilldär,städernaochlandetfast omgrepp

biståndochvänskapfördragdetförnyaförbronstavlor omatt
OchochJudasbröder Jonatan.med hanshade slutitdesom

ijerusalem.folkförsamlingeninförlästesbudskapderas upp
skickade:brevavskrift det2°Här följer spartanernasomaven

hälsar översteprästenmedborgarna ioch SpartastyrandeDe
folket,judiskadethelaochde äldste prästernaSimon, samt

folkskickat till vårtDe sändebud nibröder.våraär somsom
besökoch derasberömmelse,ochförberättat ärahar om eross

protokollförtsDeras harärendeglädje.beretthar oss
beslut:bland folketsföljande sätt

haroch Antipatros, JasonsAntiochosNoumenios, son,son,
derasförnyaförjudarnasändebud fråntillkommit attsomoss

glansfulltdessaFolket beslöt mänmedvänskap ettatt geoss.
blandbudskapavskrift derasarkiveraochmottagande avatt en

händelsernabevara minnetförhandlingarnaoffentligade att av
folket.spartanskadet

härmedtillställs översteprästenbeslutdettaavskriftEn av
Simon.

medtillNoumenios RomDärefter skickade Simon storen
förbundetbekräftaförvägde minorguldsköld 1000 attsom

med romarna.

folketbelönasSimon m

skall visa vårsade de:dettaallt HurNär fick hörafolket
Med bröder ochsinaoch hans sönertacksamhet Simonmot

Israelsoch kämpatfastfamilj har han ståttfarshela sin mot
folkets frihet. Deharoch defördrivits,tills defiender tryggat

redovisasibeskickningdenna 15:15-24,Resultatettill Rom ett styc-14:24 av
harverklighetensammanhang.Itycks ha hamnat idockke orättsom

bundsförvan-anmält det förmakttillträdeefter sittsäkertSimon genast
framgårff.ochbådetill Sparta.Av 38beskickningar Rom v.ternagenom

medföre fredsslutet Demet-slutförts redanhadeförhandlingardessaatt
ff.rios 13234

dettahalvtviktuppgift bortåt ton ärminor Som ett000 osanno-14:24I ett
dvs. ivärdet ifrågafrån börjandettal. Troligenlikt högt pengar,omvar

vikt.jfr ochliksom Myntsilver, i 15:18.

MackMack 8:2214:18114:181 8:17-32;12:1-4
MackMack 1815:15,12:5-23 14:2411430-23 1
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MackabeerbokenFörsta14:27

gjorde inskrift bronstavlorpå och demen satte stenarupp
Härde Sionberget följer avskriftrestesom texten:en av

artonde dagenDen månadeni elul det tredjeår året172, av
den höllsSimons tidöversteprästen saramel,store som ett

med folket,möte nationens ledare ochprästerna, de äldstestort
landet,i varvid följande kungjordes för oss:
Landet har ofta för krig, Simon, Mattathiasutsatts men son

släkt,Jojarivs och hans bröder har tankeav utan egen
säkerhet kampentagit folkssitt motståndare förmotupp att

templetåterupprätta och lagen, och de har vunnit ochära
berömmelse Jonatanfolk.sitt samlade landsmänsina och
blev deras sedan han förenatsöverstepräst. Men med fäder,sina
strävade fienderna efter landet föri ödeläggaträngaatt att
det och förgripa Dåsig templet. trädde framSimon som

folks förkämpe.sitt Han medel förut storagav summor av egna
förse folkssitt krigare med han sörjde också för derasatt vapen;

Hanuppehälle. befäste städerna ijudeen och särskilt Bet-Sur
vid Judeens där fiendens förut hadegräns, härskat. Ditvapen
förlade Hanhan judisk besättning. befäste ocksåjoppe viden
havet och vid AshdodsGeser där fienderna förut hadegräns,
hållit till. lät judar bosättaHan sig i och alltGeser, be-som
hövdes för deras välfärd skaffade Närhan dit. lands-Simons

hans trofasthet och hanssåg beslutsammamän vinnasträvan att
folk,sitt degjorde honom till ledareära sin och överstepräst

tack för allt han hade ochgjort för den rättrådighet ochsom
trofasthet han ständigt hade visat folk:sitt alltsom gentemot

hade han efter höja demsätt till storhet.strävat att

gjorde insenftDe Själva14:26 nationalbelöningenbestod i de rättigheteren
räknas i Inskriften dokumenteradeoffentligt41-45. beslutet.som upp v.

Dess flera punkter svårtolkad ochär osäker.översättningentext
artonde dagenDen månadenelul14:27 i år Dvs. i mitten september172 av

f.Kr.140
saramel hebreiskt uttryckEtt har här lämnats14:27 deni grekiskaoöversatt
grundtexten. Betydelsen troligen furste Guds folk,är fleraöver men
andratolkningar tänkbara.är
följande kungjordes för14:28 Meningen tycks sekreterareoss attvara en
föredrog ärendetinför folkförsamlingen innan gick till beslut.man

Mack14:27 Mack1 13:42 14:321 1311-11
Mack14:29 1 Mack2:1 14:331 13:33 11:65
Mack14:30 1 9:31, Mack73; 10:20 14:341 12:33 13:48
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Mackabeerboken 14:49Första

Vid under hans ledning drivatiden lyckades detden utatt
stadockså höll till Davidslandet, dem i ihedningarna somur
deanlagt borg den sigJerusalem, där de hade sig. Från gaven

kring templet, dessbesudlade områdetideligen och så attut
Men flyttalät judiska in ifläckad.renhet blev Simon män

skydd för landet ochden blevoch befäste denborgen så ettatt
Kunggjorde han högre. De-Jerusalemsstaden, och murar

följd dettatillerkände honom överstepräst,metrios somav
och honomupptog bland kungenshonom vänner stor-gav

Han nämligen hörthadehedersbetygelser.slagna att romarna
bröderochbundsförvanterförförklarat judarna sina vänner,

mottagande.ståtligtsändebudhadeoch de Simons ettgettatt
beslutatAv skäl har judarna och derassagda präster att

för all framtid tillderas ledare ochskallSimon översteprästvara
och föra dethan skallframträder,profetäktadess atten

folksjälv tillsättamed befogenhetbefälet dem,militära över att
landet,arbeten,uppsiktför överöveröver vap-gemensamma

Han för templet.skall också haoch fästningarna. ansvarnen
skallskrivs landetkontrakt ihonom; allaAlla skall lyda som

purpurmantelbäraupphöjelse, och han skallhansfråndateras
Ingen folket eller harblandguldsmycke.och rättprästerna att

klandrahellerbestämmelser, intedessaupphäva någon attav
sammankallabeslut, någon-någotSimons mötenågot attav

purpurmanteleller klä sig ihans tillåtelselandeti attutanstans
Den upphäveröverträder ellerguldspänne.och bära som

Helastraffas. folketbestämmelser kommerdessanågon attav
uppräk-de rättigheterfattat beslutet Simonhar att som nuge

Simon beslutet och åtagit sig tjänstgörahar attaccepteratnats.
överbefälhavare och ju-överöverstepråst, regentatt varasom

deras angelägen-för allaochoch derasdarna präster att ansvara
heter.

brons-Vidare skalldennahar bestämts textatt graveras
synlig platsväl inomskalltavlor, dessa sättasatt upp en

och skattkam-avskrifter skall placeras itempelområdet, att
räkning.och hansför Simons sönersmaren

MackMack 4246+14:36 14:41 11 6:18+;13:49-52
Mack 13:42Mack 10:89; 11:5814:4314:38 11 13:36

Mack14:401 15:17
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MackabeerbokenFörsta15

Antiochos TryfonVII ingriper mot

Kung15 Demetrios Antiochos skickade brev från iöarnason ett
havet till Simon, judarnas och och till helaöverstepräst regent,

ZDetfolket. hade följande innehåll:
Antiochos hälsarKung och Simonöversteprästen regenten

3Någradet judiska folket. förrädare har bemäktigat sigsamt
fäders rike, dåvåra riketjag föråterta återställaattmen attavser

det tidigare tillståndet där, har jag mängdvärvat stor trupperen
Jagoch låtit bygga krigsfartyg. begreppi landstigastår ochatt

sedan och straffaspåra dem har förhärjatämnar vårtupp som
land och ödelagt städermånga i mitt rike.

SDärfÖr dig bekräftelsejag alla de skattelindringarger nu
företrädaremina har beviljat dig och allatronensom

förmånerandra de jaghar låtit få.dig dig tillståndsom ger att
prägla 7ochtill betalningsmedel ditt land förklararieget mynt
Jerusalem och templet för oberoende. Alla du harvapen som
låtit tillverka och de fästningar du har uppfört ochsom nu

Allainnehar skall dini dina skulder till kungen ochägo.stanna
alla framtida kungliga fordringar dig efterskänks från denna

9Ochstund för framtid.all har återupprättat kunga-vårtnär
välde, skall höja dig, folkditt och templet till sådanen
storhet berömmelse helanår jorden.överatt uter

°År landsteg Antiochos fäderssina jord, och alla174
gick till honom, bara fåtalså stannadeöver påtrupperna att ett

TryfonTryfons sida. förföljdes Antiochos och sintognu av
tillflykt tytill vid havet,Dor han hansinsåg lägeatt var
hopplöst då hans Antiochoshade honom.övergetttrupper
kom och slog läger vid medDor soldater och120 000 8000

Han inneslöt staden i omringning fullbor-ryttare. en som

Antiochos SidetesVII till15:1 Demetrios ochI bror711 tillvar son yngre
Demetrios regeradefrån10:67. Han tillår då brodern139 129,

sin efter fångenskapenåtertog hos 14:3.tron parterna
havet Antiochosi befann15:1 öarna Rhodossig då han fick budet omDemetrios fångenskap.II:s

År Dvs. eller15:10 174 139 Kr.138
låg sydvästDor15:11 Karmel, km det65 nuvarandeTel Aviv.om norr om

Under gammalisraelitisktid platsen betydandehamn.var en

Mack15:5 1 10229-32;11:34
13:38
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Mackabeerboken 15:24Första

hårtstaden såoch hanhavssidan,frånfartygendades ansatteav
kommamöjlighethav ingenland ochbådefrån att vareatt gavs

eller in.sig ut

judarnaseyddsbrev åtRomarna ger

medfrånåtervändeNoumenios följeslagare Romoch hans
och länderna:olika kungarnalydelse till deföljandebrev av

Ptolemaios.hälsar kungmDen konsulnromerske Lucius
ochsändebud,Vi judarnas vårahaft besökhar vännerav

fördragetgamlaför förnya detkombundsförvanter, attsom
Simonuppdragoch biståndvänskap översteprästenavom

De värdguldsköldmedfördejudiska folket.och det 1 000en
ocholika kungarnaVi till dedärför skrivabeslötminor. att

ellerskada judarnaförsökadem inteochländerna attuppmana
väpnad hjälpelleroch deras landderas städerdem,angripa ge

Vidare beslutathardem.för krigsådana att tamotsom
tillOm söktförbrytare har sigskölden dem. någraemot nuav

utlämnaland,från derasflyktingar atteruppmanarsomer
straffa dem efterhan kanSimon, sådem översteprästen att

lag.landets
tillPå till kung Demetrios,skrev Atta-Luciussättsamma

och länderna: tillalla de olikaArsakes, tillochAriaratheslos,
Myndos, Sikyon,till Delos,och tillSampsame spartanerna,

Rhodos,Lykien, Halikarnassos,Pamfylien,Karien, Samos,
ochKnidos,Side, Arados, Cypern Kyre-Faselis, Gortyn,Kos,

Avskrifter till Simon.sändes översteprästenne.

ämbetsmän tillsammansKonsulerna dekonsuln tvåLucius15:16 somvar
CaeciliusMetellusför tid.regeringsmakten Luciusutövade i årsRom ett

konsul år Kr.142var
regerade i Egypten.Ptolemaios årVIII Euergetes 145-11615:16

Attalos iMindreasiatiska Per-Attalos, Ariarathes 159-13815:22 regenter:
BeträffandeArsakesKappadokien.Ariarathes iV 162-131 segamon,

till 14:2.not
självständigarad eller mindreolika länderna Listande15:23 upptar en mer

detmedelhavsområdet.Tydligenstäder detoch i rörlandskap, östraöar
kolonier och samtidigt låg inomjudiskaplatser hystesig somsomom

intressesfär.romarnas

MackMack15:15 15:171 8zl7-3212:16;14:22,241
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Antiocbos bryter medVII Simon

Kung Antiochos, börjat frånDor förstaden,ansättasom
ryckte hela tiden fram med styrkor.sina tillverkade beläg-Han
ringsmaskiner och avskar Tryfon från alla förbindelser med

Simonomvärlden. skickade honom elitsoldater till hjälp2 000
striden,i och dessutom silver och guld och åtskillig utrustning.

Men Antiochos ville inte detta. stället bröt hanI allata emot
överenskommelser han förut gjort med Simon och blev hans

Hanfiende. skickade Athenobios, sina tillvännerñen av
honom förhandlare med följande budskap:som

Ni håller ochjoppe, Geser borgen i Jerusalem besatta,
städer Nitillhör rike.mitt har förhärjat deras områdensom
och varit plåga för landet, och har lagt under mångastoren er

Återlämnadistrikt tillhör rike.mitt de städersom nu som
har intagit, och betala skatterna för de distrikt har lagtnisom
under utanförjudeens Vill ni inte detta,gränser betalaså ier
stället talenter silver, och dessutom500 talenter för de500
skador harni vållat och för skatten från städerna. fallI annat
kommer rycka in i land och börja krig er.att ert mot

Kungens Athenobios kom alltsåvän till Jerusalem, och när
han lysandesåg Simons hov, bägarna guld och silver vid hansav
taffel och hans uppvaktning, häpnade han. han fram-Dåstora
förde svaradekungens budskap, Simon: har varkenVi tagit
främmande land eller tillägnat andras egendom. frågaDet äross

fädernearv,vårt fiendervåra orättmätigt tillägnadeom eget som
alltsig eftersom Nutillfälle tillfället förärgavs. gynnsamt
och tänker Vadfädernearv.vårt beträffarvärna joppeoss,

och Geser, du anspråk har derasgör på, invånare varitsom ett
plågoris för folk ochvårt land. devårt städerna kanFör ge

talenter.100

från förstaden Grundtexten oklar15:25 ochär översättningenosäker.
och borgenjoppe, Geser Tydligen ifrågasätter15:28 kungen inte judarnas

självständighet däremot Simons erövringar. BorgeniJerusa-men senaste
lem tycks ha betraktats seleukidiskkoloni.som en

15:32 Kung1 10:4 Mack15:35 Mackl 9:51 2 12:3
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utanAthenobios honom ord till återvändeinte iettgav svar
till kungen och berättade för honom vadvredesmod Simon

hade rapporterade också lysande hov ochSimonsHansagt. om
där. Och kungen råkadeallt det han hade våldsamtisettom

raseri.

Kendebaios judeen och besegrasangriper

Kung-Men lyckades fly med fartyg till Orthosia.Tryfon ett
då Kendebaios överbefälet kustlandet och ställdei trup-gaven

Haninfanteritill hans förfogande, både och kavalleri.per
Judeensbefallde honom ställning vidi Hangräns.att gav

befästa Kedron och förstärkahonom också order dess portaratt
föra krig folket. själv förföljde Tryfon.Kungensamt att mot

4°Då Kendebaios kom till började han trakasseraJamnia,
folket infall iJudeen, där han fångar ochgöraatt toggenom

Hananställde massakrer. befäste också Kedron och drog dit
föroch andra kunna råder med demgöraryttare trupper att

hade befalltlängs Judeens kungen honom.såvägar, som
far och berätta-J tillfrån sin Simonohannes Geser16 reste upp

zSimon kallade då tillKendebaiosför ogärningar.honomde om
sade till dem:Johannes, ochJudas ochäldstasina tvåsig söner,
fört krigfars familj haroch helaoch bröder minminaJ motag

dag, och harända till dennaIsraels fiender sedan var unga
Israel.räddamed och kunnathaft lyckanåtskilliga gånger oss

tillfått nåden komma3Men gammal, och harnijagär attnu
förkämpaplats, ochoch brorsålder. minTa min utvuxen

himlen medhjälpen frånfolk, och ermåvårt vara
folk, ochbland landets4Sedan soldatervalde han 20000ut

Liba-Tripolis, det nuvarandehamnstadnordostOrtbosia påEn15:37 om
område.nons

nuvarandeTelkm söder det Aviv.Kedron Stad kustslättenpå 2615:39 om
ochAsbdodlåg 16:10.närajamnia 40, Geser16:1Den v.

kalladefterträdare f.,blivandeJohannes Simons v. 2316:1 regentsom
JohannesHyrkanos 134-104.

tänkerförfattaren här Simonvalde ban ovisstSedan Det är16:4 ut om
skildrar den följande striden Simonssistapåjohannes. Josefuseller som

bedrift.

Mack16:1 1 13:53
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ochmarscherade Kendebaiosdärtill De övernat-ut motryttare.
sTidigt fortsattebröt de ochtade Modein.i morgonen upp

slätten.ut
infanteri och kavalleri,dem, bådekorn härDär emotstoren

Han gickbåda härarna.bäckravin låg mellan de imen en
folketfienden med folk, och då hansittställning mitt sågemot

först den.gick han självtveka inför ravinenövergången överav
7Hanföljde de efter honom.honom det,sågNär göramännen
fien-bland fotfolketmed innegrupperade sina män ryttarna -

Detalrikt. blåstekavalleri oerhört idens trumpeterna;var
blevslogs flykten, och detKendebaios och hans här stort

flydde fästningen.överlevande tillmanfall deras sida. De
fortsatte9Johannes sårad, JohannesJudas blevbror mennu

befäst.Kendebaios hadeKedron,förföljandet fram till som
stadenNågra Ashdods område;försvarstornenflydde till

fiendensstupadeOmkringJohannesbrände 2 000 manner.
välbehållen till Judeen.återvände hanSjälvsida.

johannesdödas och eftertradsSimon av

Ptolemaios, till befälhavarehadeAboubos utnämntsson,
förmögenhet,Jeriko. byggdeslätten vid Hanöver storenupp

Dettaty honomhan översteprästens svärson. stegvar
och hanhela landet,han ville maktenhuvudet, så överatt ta

och hansgjorde planer röja Simon söner vägenatt urupp
svek.genom

Simon förtill städerna landethöll i attatt runt seresa
Jerikoför dem. kom till medvad behövde Hangöras nersom

elfte månadenñ dvs.och JudasMattathias isina år 177söner
Aboubos dem med låtsadshevat.månaden emottogson

han hade byggt Dok hettehjärtlighet befästa husdeti som -

januari-februari f.Kr.månadensbevaz iDvs.år 13517716:14 . . byggd klipputsprång denbergigaDok iFästningen terrängen16:15 ettvar
Jeriko.västerom

MackMack 16:101 10:8416:6 1 5:43
Mack16:9 1 15:39-41
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det. ordnade fest för demHan gömde först antalstoren ettmen
Närhuset.i och hansSimon hademän druckit sigsöner

gickrusiga, Ptolemaios och hans folk efter sina Deut vapen.
störtade sig festsalenSimon i och dödade honom ochöver hans
båda och dessutom Enhanssöner, några tjänare. avsky-såav
värd trolöshet visade Ptolemaios: han lönade medgott ont.

Sedan skickade han redogörelse för saken till kungenen
och bad denne skicka till hans hjälp och överlämnatrupper
städerna och Enlandet honom. del skickadesina mänav
han till förGeser röja Johannes och till de högrevägen,att ur
officerarna skrev han de skulle infinna hos honom försigatt att

silver Andraoch guld och andra gåvor. skickade han för att
besätta Jerusalem och tempelberget.

Men skyndade förvägi till och berättade förGeseren man
Johannes hans far och hans bröder döda och Ptole-att attvar

hademaios skickat folk för Johannesmörda honom.ävenatt
blev djupt skakad vad han hörde, och kom förnär männenav

livet honom, lät han och döda dem,gripa eftersom hantaatt av
devisste stod honom efter livet.att

Johannes historia hans krig,i övrigt, de bedrifter han ut-
förde, de murbyggen han verkställde och allt han gjorde,annat
har nedtecknats krönikani hans tid översteprästom som
alltifrån det han ämbetet efter far.sinövertog

Johanneshistoria Avslutningen formad efter16:23 i övrigt GT-ställenär som
Kung intrycket Mack har fullbor-1 Kung Den11:41; 2 14:28. 1attger

dats först efter slutet avJohannesregering.

Mack16:23 1 9:22

177





ANDRA MACKABEERBOKEN

Inledning

andra Mackabeerboken har huvudämneDen densamma som
första: religionsförföljelsen judarna under Antiochos IVmot
Epifanes och deras frihetskrig honom och hans efterträda-mot

de båda berättelserna täckerMen varandra bara delvis, ochre.
där skildrade förloppetdet finns skill-även år gemensamt stora

nader mellan dem.
Mack från början skriven grekiska och saknar de2 är

språkliga egendomligheter avslöjar Mack1 år över-attsom en
från hebreiskan.sättning andra synpunkter bokensUr till-år

komsthistoria däremot mycket invecklad. företalImer ett
berättar författaren hans2zl9-32 begränsad:insats äratt egen

han har bara gjort sammandrag arbete,störreett ettav vars
upphovsman hette från denneJason Om och hansKyrene. man
verk för övrigt ingentin och det kan hurinte avgörasvet

sammandragets författareingrepp har förlagagjort i sinstora
eller vilka källorandra han kan ha Tydliga spåranvänt. av
bearbetningen finns dock bl.a. i skrivna iett par passager,
jagform ff.; ff.6212 15:37

den skildringi frånStommen denövertagits okändesom
frihetskrigets förhistoria och dess förloppJason till och medär

Judas Mackabaios f.Kr.sista Bokenår alltså integår161seger
bröderna och bedrifter,Jonatans Simons skildras isom

Mack religionen och templetDet i9-16. är står1 som centrum,
den judiska härskarfamiljen.inte Dispositionen klargörnya

förstadetta huvuddel leder fram till tempelinvig-attgenom en
ningsfesten religionsförföljelsensvid slut och den and-1025-8

till Nikanor-festen, liknande med tidenra som artvar av men
föll glömskai Tonfallet också frommare och de15:36. är

förmaningarnareligiösa fler Mack.i ochSynerän 1 övernatur-
händelserliga förs händelseförlogång gång i From-

hetens värde och Guds veder också efter döden, beto-
skildringen har alltså stiliserats hårt för Guds avsikternas. att

skall framträda för läsaren. Trots detta Mack värdefullär 2 en
kompletterande källa till kunskap vad verkligen händeom som
under den nationella och religiösa krisen. kap. ochI 3 4 ges
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uppgifter saknas Mack ochiåren 187-175 1somom som
inomjudiska speladeklargör motsättningar avgörandeatt en

bokenför krisens utveckling. då behandlarroll Aven samma
denhändelser Mack har del självständiga detaljupp-1som en

vederhäftiga.gifter allt döma verkliga förloDetärattsom av
kan ändå direkt utläsas den, eftersom ordningsföintepet ur

flera viktiga händelser ha blivit omkastad.den mellan måste
problem försvårar tolkningen de officiellaLiknande utländs-av

författaren kap.ka brev i och tycksåterger Han9 11.som
bygga del äkta material har missförstått deten men

punkter, hans bild sammanhanget blivitväsentliga så att av
snedvriden.

brev har fogats till bokenjudiska inledning kap.Två som en
frånBåda sända Jerusalem till judarnasig i1-2. uppger vara

och båda dem fira tempelinvigningsfes-Egypten, attuppmanar
finns klart tankesamband mellan dessa brev ochDet ettten.

huvudärende, framhävasjälva bokens templetsär attsom ena-
första brevenstående höghet. daterat till ellerDet årär 125av

f.Kr. och kan mycket väl skrivet vid den ochtid under124 vara
omständigheter andra odaterat, innehål-de Det ärsom uppges.

legendartade berättelser ochler vidlyftiga troligen självtär en
skönlitterär rodukt.förstadet brevet ursprunglig följeskrivelse tillOm är en

sammandra verk färdigredigeratboken, Jasonset senastvar av
boken kanbrevet ha ställts efter-iår Men124. oc samman

hand, och vanligen boken har kommit tillantar attman senare,
förkristnakanske början det århundradet.i sista Den måsteav

före f.Kr., då jerusalemsha skrivits tempelår 63 nytt
främmandebeträddes erövrare.enav
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FÖLJESKRIVELSER TILL BOKEN 1 :1-2:18

brev tempelinvigningsfestenEtt om

judarna Jerusalemi och Judeeni hälsar judiska brödersina i
zMåoch Önskar fred och välgång.Egypten Gud goder vara

och detminnas förbund han slöt med sinamot er trogna
Abraham, 3Måtjänare Isak och Jakob. han alla gud-ettge er

fruktigt sinnelag, hansni vilja helhjärtatså och villigt,göratt
lmå han hjärtan för sin lag och bud. hanöppna sina Måera

Sochskapa fred höra böner, han stillamå sin vredeera mot er
och inte nödensi tid.överge er

Vi förbönför 7Undersamlade här till kungär Demet-nu er.
rios regering, skrev judar tillår den överväldigandei169, er
nöd drabbade under de sedan ochåren, Jasonsom var av
hans anhängare svikit det heliga Delandet och riket. brände

och oskyldigt blod, bad till ochutgöt Herrenportenner men
blev bönhörda. bar framVi slaktoffer och matoffer, tände

regerade f.Kr.;Demetrios Mack145-1401:7 129-125 1 10:67samt
med not.

eller f.Kr. brevår Dvs. här åberopasskrevsDet1:7 169 144 143 som
tydligen kort judarna fick fred med den seleukidiskainnan regeringen

Mack f.. Innehållet tycks ha redogörelsese varit för den1 13:41 en
kris därmedgick sin definitiva upplösning.svåra motsom

MackDen i för den religiösajason ansvarig1:7 överstepräst 2 görssom
krisen. ff.Se4:7

ombrände antydan templetsvanhelgande;De En Mack1:8 1portenner
4:38.

LukMos1:2 2 2:24; Mos Mack3 26:42; 1:7 2 4:7-17
1:72-75 Mack Mack1 8 1 4:38; 2 8:33
Jer1:4 31:33 Mack Mack1 450-53; 2 10:3
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9Nuoch lade fram bröden.lamporna firaattuppmanar er
lövhyddefest hålls kislev.den månadenisom

Skrivet år 188.

bakgrundtempelinvigningsfestensbrevEtt om

Jerusalemi och Judeen, de äldstesInvånarna råd och Judas
hälsar Aristoboulos, kung Ptolemaios lärare, de smordaav

judarna önskari och välgång.Egyptenprästernas ätt, samt er
Eftersom räddats faror Gud kommer tillstoraur av

honom med tacksägelser, redo till strid kungen såstora mot om
Tyskulle krävas. Gud själv jagade bort dem hade samlatssom

till strid den heliga staden.mot
När härskaren kom till följd här tycktesPersien, av en som

oövervinnelig, blev de nerhuggna i tempel, sedanNanaias de
Antiochosöverlistats gudinnans prästerskap. kom till plat-av

med följesitt under förevändning fira bröllopvännersen attav
med gudinnan, detta för kunna lägga beslag deatt stora

Prästernarikedomarna hemgift. lade fram skatterna,som en
och Antiochos gick med följeslagare helgedomensnågra in
område. han hadeMen så in templet,gått i stängdesnart

öppnadedet, lönnluckan kassettaketi och vräkteprästerna
drabbade härskaren med åskans kraft. Krop-stenar,ner som

höggs stycken, ochi de avhuggna huvudena kastadesparna ut

lävbyddefestden hålls månadeneisev Lövhyddefesteni månadeni1:9 som
förebild förtishri tempelinvigningsfesten, inföllsågs ettsom en som par

månader f.. Uppmaningenvill tydligen understry-v. 18; 10:5senare -
ka alla judars plikt solidaritet medvisa templet i Jerusalem.att

eller f.Kr.år Dvs.1:10 188 125 124
hälsarAriszoboulos Medjudas Judas frihetskämpenoch huvud-1:10 menas

Mack, med Aristoboulosi troligen judisk filosof,2personen en som
hadetillägnat kung Ptolemaios bibelkommentar.VI Egyptenav en
bärsearn; Antiochos religionsförföljelsenDvs. IV, iscensatte1:13 som mot

Beskrivningen hansdödjudarna. f.Kr. jfr ff. ochår Mack164 9:1 1av
ff. kan ha påverkats hans far hade dött sambandmedi6:1 attav en

planeradtempelplundring.
tempel fruktbarhetsgudinna,Nanaia hade rykt-Nanaias1:13 var en ettsom

bart tempel huvudstadeni Elam Persiskaviken.i Susa, Heliganorr om M
bröllop, kungar och företrädde högredär prästinnor makter, var ett
vanligt inslag gamlareligioner.i OrientensFrämre

1Mack6:1-17;2 Mack1Mack4:59;2Mack10:5f. 113-171:9
9:129
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folket Lovadtill utanför. allti Gud,vår prisgavvare som
helgerånarna

När skall fira templets denrening tjugofemte kislev,nu
har det lämpligt underrätta för också skallniansett att atter,
kunna fira dessa dagar lövhyddefest, och fest försom en som en
den eld fann då Nehemja bar fram offer, sedan han hademan
byggt templet och altaret.upp

När fäder skulle föras bort till nämligenvåra Persien, tog
tidens frommaden hemlighet eld från altareti ochpräster

placerade den hålrum uttorkadi i brunn, där deett nere en
gömde den sådant skulle kunna finnaingen stället.sättett att
2°Men sedan hade blev enligt Guds viljamånga år gått, Ne-
hemja utsänd den persiske kungen. uppdrog ättling-Hanav

Detill de hade elden hämta den.präster gömt attarna som
kom tillbaka och bedyrade de inte kunde finna eldnågonatt

bara tjock vätska. befallde han demDå ochösautan atten upp
komma dit med del den. allt behövdes för offretNären av som
hade staplats befallde Nehemja stänkaprästerna vät-attupp,

Deveden och detskan låg den. gjorde ochöver så,som en
stund förflöt. lyste solen fram molntäcket,Då genom som

hade skymtdittills den, och till allas häpnad flammade det upp
Medaneld. offret förbrändes bad bön,prästernastoren en

alla de närvarande deltog ledde bönen; de andraJonatansom
Bönenstämde ochin, med dem Nehemja. lydde så:

Gud, alltings skapare, du fruktansvärde,Herre, Herre
starke, rättfärdige, barmhärtige, du konung, duärsom ensam

somgod, för alla,sörjer ärensamsom ensam som ensam
rättfärdig, allhärskare och duevig, räddar Israel alltsom ur

När skall fira1:18 vi templet: rening Meningen måste brevetnu attvaraskrivits deni situation beskrivs i ff. jfr10:1 Mack ff,1 4:36som menallt döma detta litterär konstruktion. föregåendeDetatt brevetav en
harv. till1-10 förmönster färgstarkutläggningtagits en mer av samma

tema.
Nehemja1:18 Enligt den bok i GT bär hans byggde Nehemjasom namnJerusalems efterår det100 folket återväntfrån fången-upp murar ca att
skapen Babylonieni i kallat Persien.19 knytsHär han till uppbygg-v.
naden templet,vars glansbrevet liksom hela Mack vill förhöja.2av

1:192Kung 24:13 3M0s 1:23Judit6:13 15:14
Neh1:20 2:6-8;13:6-14, 30 1:24 Est Gr C22

1:221 Kung 18:38 1:25 Mos5 14:2
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Tademfäder och helgatutvaltoch har våra emotont som
din egendom ochfolk Israel, bevarahela dittoffer fördetta

befria demSamla skingrade,demhelga den ärav oss som
till demdin blickVändbland hedningarnalever slaveriisom

känna duhedningarnaoch låtföraktade och utstötta,är attsom
Straffa förtrycker och miss-övermodGud dem ivårär som

Plantera din heliga plats,ditt folk såhandlar oss som
sadeMose

MenSedan lovsångerna. offergåvornasjöng prästerna när
Nehemja det fanns kvarförbrånts, befalldehade att som av

Närhållas detta sked-vätskan skulle någraöver stora stenar.
skenet fråndet låga, den slocknadede, slog närupp en men

altaret träffade den.
Då för kung-saken blev allmänt känd, berättade ocksåman

dagen den plats där devätskan hade kommitPersien ii atten
elden, och Nehemja och hansbortförda gömt mänprästerna att

Näroffergåvorna. kungenhade den försedan använt att rena
han inhägna platsen och förklaradehade undersökt saken, lät

Han delade också dem han villeden helig. ut stora summor
välvilja.visa sin

Nehemja och kallade nefthar, vilket bety-hans män ämnet
de flesta kallar det nafta.der rening, men

befalldeDokumenten profetendet Jeremiavisar att var som
elden, harundan delförvisade såde gömmaatt. som ovanen av

zDe överlämnade lagenhur profetenbeskriver ocksåberättats.
fickinskärpte debort. inteskulle förasdem Han attsom

fickvilseföras, debud och låtainte sigglömma närHerrens se
praktfull utsmyckning.medguld och silvergudabilder av

sade ochSe Mos Mosså Mose 15:17 5 30:1-5.21:29 som
oklar. Författaren kanskeden slocknade Grundtexten villär1:32 un-men

altarelden skall förhärligas: den märkvär-derstryka det självaäratt som
underordnat medel.digavätskan ettvar

deladeockså Hela innebörd oklar i grundtexten.Han är1:35 ut versens
Härledningen språkligt Oförklarligneftbar, vilket betyder rening är1:36

föruppbygglig innebörd det vanliga ordetvill tydligen åtge enmen
nafta.petroleum,

profeten Liksom fråga NehemjaDokumenten.. ijeremia v. 13;2:1 om. skrifter,legendära till delenbygger författaren största är1:18 som
finnssyftar han brev, bevaratokända för Jeremias iI 2 somoss. v.

tillTillägg GT.

brMack 2:2 jer 3-51:275Mos 30:1-5; 1 4:11 v.
SamMos1:292 15:17;2 7:10;

Ps44:3
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3Också med liknandeandra 0rd förmanade han dem alltidatt
bevara lagen hjärtai sitt

Det stod också antecknar hur profeten efter uppenbarelseen
befallde tältet och arken skulle bäras efter honom, och huratt
han gick till det berg besteg för GudsMoseut attsom egetse

5Närland. kom dit,Jeremia fann han iett utrymme grotta;en
han lät bära tältet, arkenin och rökelsealtaret och spärrade

Någrasedan ingången. dem hade med honomvaritav som
gick för märka de kunde 7Dåfinnainte den.vägen,att ut men

fickJeremia detta, tillrättavisade han dem. Platsen skallveta
okänd, sade han, till dess Gud samlar folketåter ochvara

Dålåter barmhärtigheten komma. skall låta dessaHerren ting
komma dagen, ochi härlighet skallHerrens visa molnet,sig i
liksom den uppenbarades tid och SalomoMoses badnär att
templet skulle helgas Däröverväldigande berätta-sätt.ett

också hurdes den vise Salomo bar fram invigningsoffret vid
Liksomtemplets fullbordan. bad till ochMose eldHerren

korn från himlen förbrändeoch offergåvorna, bad ocksåsåner
Salomo, och elden korn Moseoch förtärde brännoffren.ner
sade syndoffret förbrändes därför hadeinte det.ätitatt att man
På firade också Salomo de högtidsdagarna.sätt åttasamma

I skrifterna och anteckningarna Nehemja ocksåom gavs
redogörelser för allt detta, och för hur han upprättadeäven ett

tältet ocharken Spekulationernakring ökentidensförsvunna tälthelge-2:4
dom jfr tycks här ha påverkats berättelseMos 36-37 GT:s2 5 Mosav

hemlighetsfulla begravningMoses bergetNebo.34 näraom
tid... Salomo Gudsuppenbarelserpå Moses i moln2:8 ff.;2 Mos 40:34

och eld knyterKung berät-1 8:10 3 Mos Krön9:24; 2 7:1 samman
telserna och Salomostempelinvigning.Mose Hänvisningen tillom om
den sistnämndahändelsen, inföll vid lövhyddefesten kalladi 12som v.
de högtidsdagarna, villåtta i sin den aktuellatempelinvignings-tur ge
festen biblisk bakgrund.en

sade troligen tillfogadMose Denna avskrivare, blan-2:11 ärvers av en som
dat hänvisningentill med fortsättningen ochMos i3 9:24 10:2samman
försökt förklara den med i kapitel.16-18v. samma

2z9f.2:3 Mos5 Kung Krön6:6 8:62-64;21
Mos2:4 5 Mos34:1-4 3 9:237:1-7

jer2:7 Sak3:17 MOS1OI16-182:1138:7 10:6, 8
2:8 2 Mos Kung Krön24:16; 2:121 8:65 2 7:840:34; Mos4

9:15-23; Kungl 8:10-53;
Krön2 5:13 6
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arkiv där han samlade böckerna kungarna och profeterna,om
psalmerDavids och kungliga brev angående till templet.gåvor

På samlade också Judas för räkning de skriftervårsättsamma
tillskingrats följd det kriget, och de finns hossenastesom av nu

Om behöver dem, skicka hit folk hämta dem tillså attloss.
er.

Vi skriver sålunda till inför firandet templets reninger av
Gudfiraoch dessa festdagar. har räddat helaattuppmanar er

folk arvlandetoch alla, liksom kungaväldet,sitt gett oss
lssåprästämbetet och heligheten, han hade lovat i lagen.som

Och till honom hopp: han skall barmhär-står vårt visasnart oss
fråntighet och samla jordens alla länder till den heligaoss

han harplatsen, räddat olyckor och låtit platsenty storaoss ur
renas.

FÖRETAL OM BOKENS TILLKOMST 2zl9-32

Om Judas Mackabaios och hans bröder, det höga temp-om
omoch altarets krigen Antiochoslets rening invigning, mot

ochEpifanes och hans de himmelskaEupator,son om uppen-
barelser visade för de kämparnasig striden föritapprasom
judendomen, kundede hela landet,så fast de få,erövraatt var

återtaoch driva de utländska horderna, det helaöverut
världen berömda templet, befria staden och rädda lagarna un-
dan hotande upplösning, tack den nåd i sinHerrenen vare som

omgodhet bevisade dem allt detta har frånJasonstora -
skrivit fem böcker, här skall försökajagKyrene som samman-

Jagfatta enda. har nämligeni insett hur oöverskådlig hansen
långa skrift och vilka svårigheter stoffets rikedom vållar demär

definns bo: tydligen judarna börPoängen vändaär Egypten2:14 attnu oss
till stamfränderi hemlandet behöversina de religiös vägledning.sig när

hans Anthiochos MackEupator Dvs. V Eupator;2:20 1 3:33; 6:17. Ison
Mack uppträder han fiendernasöverhuvud från och med2 10:10.som

fem böcker kanskeindelning kanDenna i sammandraget:spåras2:23 ännu
fem ställen Mack författareni avrundandesammanfattning2 ger en av

det hanberättat3:40; 7:42; 10:9; 13:26;15:37.

Mack Mack2:14 1:561 10:92:20 2
Mack f.+, f.;Mack 12:22;2:16 2 1:8 18 11:8;10:292:212

2:172Mos19:5 15:27
Tob Mack2:18 13:5+; 2 1:27

Mack Mack2:191 2:1-5; 2 5:27;
8:1; 10:1-8
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vill förtrogna ochsig med vad berättas verket,göra isom som
har därför föresattjag både underhållamig dem tyckeratt som

läsa, underlätta för dem vill återuppliva detgärnaattom som
lästa ochi minnet till för alla får boken i sinnyttavara som
hand.

För harmig åtagit mödanmig med detta sammandragsom
blir uppgiften lätt innebär påinte både och nattvak,utan svett

ordnardet kräver ansträngning festsätt närsamma som man en
försökeroch det behagligt för andra. Andå skallgöra jag gärna

med denna möda, därförstå kommermånga tackaut att att
Den detaljerade framställningenmig. enskilda händelserav

betraktar denjag ursprunglige författarens sak, och självsom
bemödar de Denjag mig linjerna i mitt sammandrag.storaom

bygger hus tänka hela konstruktionen,måste påett nyttsom
den arbetetsig med målningaråtar och inbrändamen som

dekorationer behöver bara till vad utsmyckningen kräver. Såse
finner Attocksåjag det fall.i mitt fördjupaär sig i ämnet,att

långa utläggningar och syssla utförligt medgöra enskildheter är
egentlige medanden historieskrivarens sak, den utförsom en

bearbetning kan tillåtas framställningen kortfattad ochgöraatt
från uttömmande behandlingavstå ämnet.att en av

Jag skall medgripa mig berättelsen lägganu an utan att
till det redannågot har Det befängtmer sagts.som attvore

dra bokens inledning, förkortar själva boken.närut man

förråderSimon tempelseatten
På den tiden då den heliga stadens invånare levde djupastei
fred och den berömvärda laglydnad rådde tack övers-mest vare

Onias fromhet ochteprästen zbrukaderättrådighet, även
kungarna hedra den heliga platsen och sända dyrbara tillgåvor
templets förskönande. 3Kung Seleukos betaladeAsienav rent-

alla kostnader för offertjänsten med medel.av egna

Onias till denlll Simon3:1 i ochSyr innehadenämns 50var son som som
översteprästämbetetomkring år blevKr. Onias undanträngd200 sinav
brorjason kort efter Antiochos regeringstillträdeIV:s ff..år 175se 4:7
Seleukos FilopatorIV regerade f.Kr.3:3 187-175

Syr2:27 32:1 Ps3:2 68:30
Mack3:1 2 15:12
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hadevidMen släkten Bilga Simon, somnamnman aven
medtempelföreståndare, blevutnämnd till överste-blivit oense
5Då hanregleras. intestaden skullehandelnhur iprästen om

Apollo-tillvände han siggällande Onias,kunde siggöra mot
ochKoilesyrienståthållaredåThraseas övernios, som varson,

skattkammaren ijerusa-För hanhonomFenikien. attuppgav
fannsrikedomar; därmängd såobeskrivliggömdelem myc-en

reserveradeoch dekunde räknas, intede inteket varattpengar
underkunna kommamycket välskulleför offertjänsten utan

kontroll.kungens
medsammanträffade kungen,7När sedanApollonios rap-

för honom.beskrivitsrikedomarnaporterade han somom
ho-och sändeHeliodoros idå minister vägsinutsågKungen

utlämnade.omtaladedeuppdragetmed att pengarnanom
påståddadetmedHeliodoros sig genast ut resan,gav

Fenikien,och iKoilesyrienbesöka städerna isyftet menatt
9Sedan hangenomföra kungens planer.förverkligheten att

vänligtdär han blevJerusalem,fram tillkommit mottagen av
för informa-redogjorde han destaden,och helaöversteprästen
till han självavslöjade orsakenochlämnatSimontioner attsom

verkligenförhållandenafrågade hanSedankommit.hade om
detsådana sagts.somvar

deposi-det rördeOversteprästen klargjorde då sigatt om
till delfaderlösa barn,ochtillhörde änkortioner ensom

inflytelserikmycket DetTobiasHyrkanos,också man.enson,
lögnaktigtden gudlöse Simonalltsåförhöll inte såsig som

prästsläkternade Krön 24:14.Bilga 1En 243:4 av
religiöstbaratempelföreszåndare Templet inte3:4 centrumett utanvar

för ekonomin ochansvaradeTempelföreståndarenekonomiskt.ocksåett
ha gällt hur striktKonflikten kaninför kungen.redovisningsskyldigvar

hur kungensintressenhandelnellerskulle tillämpas ilagarnareligiösade
templets.skulle avvägasmot

skiljas frånhär och börbara tvåThraseasApollonios, nämns3:5 senareson
Apolloniosockså hetteämbete 4:4, 21;innehavare somsammaav

militär iliksom från denMack 5:24.nämns10:69,1 som
MacktillochFenikienKoilesyrien Se 10:69.13:5 not

mördare.historieskrivarekungensantikblev enligtHeliodoros3:7 en
Beträffandeden släkt]osefus.kändTobiasHyreanos, är3:11 genomson

Mack medochtillhörde 5:13han 12:17 1 not.

Neh 1812:5,Krön 24:14;3:4 1
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Hela beloppetpåstått. uppgick till talenter silver och400 200
ochtalenter guld, det fullständigt otänkbart begåvar att en

oförrätt dem lit tillsin platsens helgd och till detmot sattsom
hela världen berömda Mentemplets okränkbara höghet.över

Heliodoros hänvisade till kungens instruktioner och vidhöll att
tillgångarna under alla omständigheter beslagtas förmåste

Hankungens räkning. bestämde dag och beredde sigen att
i templet för företa undersökning.att en

Gud räddar tempelsitt

hela Prästernastaden rådde starkI kastade fram-sigoro. ner
för altaret ämbetskläder,i sina ropade till himlen och bad
honom stiftat lagen anförtrott gods låta dessa depo-som om att
sitioner förbli orörda för Deträkning. hjärtslit-ägarnas var
ande hans ansiktsuttryck och blekhetöversteprästen:att se

Mannenförrådde vilken han kände.ångest skalv hela krop-i
fasa, alla kunde hur Frånså han led hjärtai sittattpen av se

husen rusade skaror,i och allt folket samladesmännen ut stora
till bön grund den hotadepå den heliga platsen.vanäraav som
Kvinnorna skockades alla klädda säcktygsskyn-igator,
ken knutits ihop under brösten, medan de flickorna,som unga

fickinte lämna husen, till ochsom portarnasprang murarna
eller lutade ochsig fönstren, alla stämde böne-in iut genom

med händerna Detsträckta himlen. ömkans-ropen mot var
alla människorna låg framstupavärt varandra ochatt se som om

stod där i ångestfullöversteprästen väntan.som
Medan folket bönföll och allhärskarenHerren låtanu att

deponeradeden egendomen förbli orörd och säkert tryggad
gickför räkning, Heliodorosägarnas fullfölja beslut.sittatt

Men i ögonblick han nådde skattkammaren medsamma som
väpnade följesitt sände härskaren alla andar och makteröver en

överväldigande uppenbarelse, alla de haftså djärvhetenatt som
följa med blev skrämda Guds kraft och stod där vanmäk-att av

Enoch hjälplösa.tiga häst med skräckinjagandeen ryttare
visade för dem;sig hästen, prydd med det skönastesom var

störtade fram Heliodoros och attackerade honomremtyg, mot

lagen3:15 anförtrott gods Se Mos2 22:7om

Mos3:15 2 22:7 Mack324-30 2 2;21+
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red hästen bar rustningOchmed framhovarna. mannen som en
guld.av

Dessutom oerhördför honomvisade sig två mänunga av
praktfulla kläder. ställ-skönhet, iförda Deoch strålandestyrka

oavbru-piska honom medsida och börjadede sig sin envar
Når ochplötsligt föll till marken sjönkslag. hanströmten av

kringstående släpa undankunde demörker,det djupasteiner
Han hadebår.och lägga honom gåtthonom som nyssen
följe ochmed omgiven sinskattkammaredennai stort av

haft hjälpha sinalivvakt bars bort, någonutan att vapenavnu
Där Helio-Guds makt. lågfick kännahan tydligtsånär av

oförmögengudomliga kraften,marken dendoros, fälld till av
medan folket prisaderäddning,allt hopptala ochatt utan om

hade förhärligatmärkligt sittför han så sättHerren att ett
kort stund sedan hadeförhelgedomen,tempel. Och som en

glädjegenljöd ochoch förvirring,full skräckvarit avnuav
allmakt.hade uppenbarat i sinsedan sigjubel, Herren

Guds makterkännerHelgerånaren

beMen förtrogna skyndade sig OniasHeliodorosnågra attav
olycklige höllrädda livet denföråkalla den Högste att som

Eftersom oroadeandetag.dra sistasitt övêrsTEprästenatt
fallitHeliodoroskunde uppfattningenkungenförsig attatt

framjudarnas sida, bar hanfrånföroffer något övergrepp ett
Medan förrättade förso-hanräddning.offer för mannens

för Heliodoros,visadeningsoffret, sig män nyttungasamma
framför ho-ställdeförut. sigdräkter Deklädda i samma som

tack-skyldig Oniassade:och Du översteprästenär stornom
benådat dig tillharför hans skulldetsamhet, Herrenärty som

allalåtDu piskslag från himlen;tuktats medharlivet. nu
Därefter försvann de.kraftGuds väldigahöra om

löften tillHeliodoros avlade storslagnaoffrade och Herren,
vördnadsfullthanbehålla livet. Sedanhonomhade låtit togsom

tillbaka till kungen med sinatågadeochavsked Onias trup-av
medInför de storverk hanvittnade hanalla egnasomomper.

Guden utföra.högstedenögon sett
lämp-kundeNär frågade Heliodoroskungen vem som vara

svarade han:till Jerusalem,andraskickas utatt en resa

Mack Mack3:28 9:82 3:36 2 8:36
Mack3:35 2 13:23
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38Om du har fiende ellernågon någon stämplar dinmotsom
skall du skickaregim, honom dit. får du honomDå tillbaka

genompryglad, han alls kommer undan med livet, denom ty
platsen sannerligen Hangudomlig kraft. haromges av en som

boning himlensin i övervakar och skyddar själv den platsen,
och den kommer dit i piskar han tilluppsåt döds.ontsom

Så gick det till, skattkammaren räddades undannär Helio-
doros.

förtalarSimon Onias

Den förut nämnde Simon, hade förrätt tempelskatten ochsom
fosterland,sitt började förtala Onias och påstod detattnu var

han hade förgripit Heliodorossig och miss-som arrangerat
zDennehandeln. stadens välgörare, landsmänssinasom var

beskyddare och lagens ivrige förkämpe, understod han sig att
beskylla för stämplingar 3Fiendskapenkungamakten. gickmot

långtså hade förtroendeSimons till och medatt en man som
4Närbegick mord. förstodOnias hur farlig tvisten och attvar

Simons ondska underblåstes Apollonios, Menestheusav son,
ståthållare SresteKoilesyrien och Fenikien,över hansom var

till kungen, förinte anklaga landsmän,sina föratt utan att
främja folkets bästa både allmän och Hanenskild synvinkel.ur
insåg nämligen det kungens ingripande omöjligt kundeatt utan

fredligabli förhållanden ochigen Simons skulleinteatt vanvett
upphöra.

gick detSá till Berättelsens3:40 Gud skyddarpoäng är sitt tempelatt motalla fientliga makter längeså folket lyder hans vilja v. TempletsI.
vanhelgandeoch de andra kommande olyckorna följd folketsvar en avsynder ff..5217
Apollonios,Menestøeus4:4 tillhörde mäktig ämbetsmannafamiljochson en

troligen far till denApollonios i Macknämns där1 Se10:69.var som notbeträffandedet område de båda ståthållareöver.som var

Mack4:1 2 3:4-6
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Översteprásten inför grekiska sederfasen
7När Antiochos, fått tillnamnet Epifanes, hade tillträttsom

efter Seleukos bortgång, lyckades brorregeringen Onias Jason
iskaffa översteprästämbetet böneskriftsig mutor;genom en

lovade han kungen talenter silver och dessutom talenter360 80
9Därtillinkomstkälla. utfäste han betalasig attur en annan

ytterligare talenter, kungen ville honom tillstånd150 om attge
inblandning bygga idrottsanläggning ochnågons skapautan en

ungdomsorganisation och registrera invånarna i Jerusa-atten
lem medborgare Antiochia.isom

Sedan hade fått kungens samtycke och därmed kun-Jason
makten, införde han förändringar efter grekisktnat ta genast

Hanstamfränders levnadssätt. värdei sina ingetmönster satte
de förmåner hadekungen nådigt tillförsäkrat judarnasom

efter från Johannes, fadernhänvändelse till den Eupolemos som
sändes till för fördragsluta vänskap och bistånd.Rom Iatt om
stället avskaffade han den lagliga samhällsordningen inför-och

Hande lagstridiga sedvänjor. fann placeranöje i attnya,
idrottsanläggningen borgklippannedanför själva och siggöra

Antiocbos Epifanes f.Kr.,IV spelar huvudroll4:7 175-164 i kap.som en
utmanövrerade eller undanröjde brorsin Seleukos4-9, arvingarIV:s

sedandennemördats.
talenter silver beloppDetta Judeensårligaskatt till de seleu-4:8 360 avser

kidiska hadeDen utgjort talenter, och lovadealltsåjason300regenterna.
höja den.att

ungdomsorganisation grundläggandeinslag den grekiskaEtt i kulturen4:9
den manligaungdomenövadesfysiskt, militärt och intellektuelltattvar

under organiseradeformer. HermesJamen slagsv. 12stramt ettvar
uniformsplaggför dem deltog utbildningen.isom
medborgare Antiocbia Beteckningensi exakta innebörd4:9 Omtvistad,är

det uppenbarligenfråga medlemmarprivilegie-ärmen om en grupp vars
därförrades de tillgodogjort sig den grekiskakulturen.att

deförmåner följa deDvs. bibliska lagarna,4:11 rätten att garanteratssom av
Antiochos då han f.Kr. införlivadeIII år Judeen med det seleuki-198
diska riket.
denEupolemos sändestill MackRom Se ägde4:11 Resan1 8:17. årsom rum

f.Kr., alltså knappt efter fadernsbeskickningår till den seleuki-161 40
diske kungen.
nedanför själva borgklippan Dvs. i utmanandenärhet templet. Jfr4:12 av

Macktill 1:33.1not

Mack 2Mack4:7-20 1 1:11-15 9:154:9
1Mack1:10+ Mack74: 8:174:11 1
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till ledare för eliten den manliga ungdomen, fick bäraav som nu
hermeshatten.

När den gudlöse den falskeJason, översteprästen,nu
överskred alla anständighetens ledde det tillgränser, sådanen

förentusiasm allt grekiskt och sådan spridning de utländs-en av
attka sedvänjorna längreinte bryddeprästerna sig sinom

tjänstgöring vid altaret. förakt förI templet och tankeutan
offren intresserade de sig bara för del de lagstridigaatt av
gratisförmånerna Detså kallade.snartarenan, gonggongen

förfäderna ärofulltvarit betraktade de värdelöst,som som men
de grekiska utmärkelserna fann de Därföråtråvärda. kom
också hårt öde drabba dem, och just dessa människor, förett att
vilkas levnadssätt de visade lidelsefulltså intresse och deett som
ville likna allt, blevi deras fiender och Typlågoandar. att

de gudomliga lagarna liteningen sak det kommerärtrotsa att-
framgå klart fortsättningen.av

När kungensi skulle hålla idrottstävlingarnanärvaro iman
Tyros, återkommer skickadefjärde år, uslingenvartsom

ditJason förnågra de antiochenska medbor-representanter
i Jerusalem och anförtrodde dem silverdrachmer,300garna

avsedda för offret till Herakles. ombuden badMen att
slippa använda till offer, eftersom det skullepengarna vara
anstötligt, och i stället dem förutnyttja något ändamål.annat
2°Så långt det berodde avsändarenpå alltså tillgavs summan
offret Herakles, tack ombuden lämnades denmen vare som
bidrag till galärbyggena.

gratisfärmånerna Troligen4:14 lockadedeltagaretill idrotts-attmenas man
övningarna tillhandahållaallt behövdes, dendyrbaraattgenom som t.ex.
olja de tävlandesmorde huden med.som

erakles Tåvlingarna,H följde4:19 deberömdaolympiska spelensmöns-som
hölls till för den fenikiske gudenära Melkart, identifieradesmedter, som

grekernasHerakles.
galärbyggena Galärer4:20 krigsfartyg roddes. flottaTyros tillhördevar som
den seleukidiskekungens krigsmakt, och bidraget till den alltsåvar ett
tecken lojalitetpå honom.mot

f.; Vish PsMos 81:10Dom 4:19 5 5:7; 6:14; 16:4;4:16 1:6 11:16;
Mack2 9:6; 13:8
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När Apollonios, Menestheus skickades till Egyptenson,
med anledning kung Filometors tronbestigningsfest, fickav
Antiochos klart för Filometorsig längre vänligtinteatt var
sinnad hans började därförregim. vidta säkerhetsåt-Hanmot
gärder försida. han det ändamålet kom tillsin När joppe,

Hanbesökte han också Jerusalem. fick storslagetett motta-
gande och folket staden, dit han fördesi fackeltågJason iav
och under hyllningsrop. Sedan förlade han tillsina trupper
Fenikien.

undanenelaos jasonM tränger

Efter Menelaos, den tidigaretid skickadeårs Jason omta-tre
överlämna avgifterna till kungen ochbror, förlade Simons att

Menbeslut betydelsefulla ärenden.för till stånd i vissaatt
honomblev föreställd för kungen, smickrade hanMenelaosnär

han uppträdde betydande ochunder det att person,som en
lyckades hanöverbjuda med talenter silverJason 300attgenom

Hanöverfört själv. korn tillöversteprästämbetet sig
fullmakten avsaknad alltJerusalem med den kungliga imen av

ochhonom värdigkunnat göra översteprästatt vara upp-som
härskares lidelser och vilddjurs raseri.fylld ettav en grym

Jason, och därpåhade bort brorintrigerat sin egensom
drevs landsflykt tilloffer för isjälv fallit intriger,en annans nu

Menelaos behöll däremot ämbetet,sittAmmon. grepp om
hanhan hade lovat kungen betalade intesommen av pengarna

trots framfördes kom-kravnågonting, Sostratos,attut av
nämligen han barborgen detmendanten i ansvaretsomvar-

Båda blev därför kallade till kungen.för skatteindrivningen.

Filometor: tronbestigningsfest Ptolemaios Filometor jfrkung VI4:21
f.Kr.Mack ärvde minderårig och blev myndigår1:18 1801 tronen som

oklart händelse firadevid dettatillfälle,vilkenDet årtio år ärsenare. man
därefter.eller kort175

det nuvarandeTel område.låg inom Avivsjoppe4:21
grannland och havet.Judeens Jordan DödaDvs.Amman4:26 öster om
Mack ff., Mack ff.,borgen dömaAtt 1:29 2 5:214:28 1 motsvararav som

fästning för utländska Jerusalemförst vidanlades itrupper ett senareen
tillfälle. bild Mack kan mycket väl den riktigare.iDen 2som ges vara

16:1;2MackVish 8:33;4:211Mack1:l8 4:26 11:16;
13:828;9:6,
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Menelaos ställföreträ-lämnade kvar bror Lysimachossin som
medan överlätdande sin tjänstSostratosöverstepräst,

förde befälet de cypriskaKrates, över trupperna.som

Mordet på Onias

3°I och Mallos, därfördetta läge utbröt Tarsosi attuppror
skänkts bort kungens konkubindessa städer hade gåvasom

Kungen förAntiochis. korn omedelbart till platsen åter-att
efter ha lämnat kvar Andronikos,ställa ordningen att en av

förnämsta ställföreträdare.rikets sinmän, som
Menelaos fått tillfälle, ladetyckte ha lämpligtsig Hanettnu

guldföremål tillhörde templet och skänktebeslag några som
Andronikos; andra hade han redan sålt tilldem till Tyrosnågra

När fått säker kunskapoch städerna däromkring. hadeOnias
han fördömande från den frid-vad hänt, uttalade sittsomom

Dafne Antiochia dit han tillflykt.plats tagit sinlysta i nära
Detta föranledde Menelaos Andronikos ochiatt ta enrum

honom hand Onias.att ta omuppmana
kom till han bedrägeri till hjälp.Andronikos Onias,När tog

Sedan han blivit erbjöd han under edliga försäkringarmottagen,
misstänksamhet, lycka-vänskap, och fastän han medsin möttes

den fridlysta platsen.des han övertala lämnaOnias Dåatt
mördade han honom stället, hänsyn till lag och rätt.utan
Inte andra folkbara judar också medlemmarmångautan av

upprörda detta och illa vidblev sig såöver tog attav mannen
orättfärdigt bragts livet.om

När återvände från Kilikien, kom judarna stadenkungen i
klagomål hade dödats all ochmed Oniasöver rätt, ävenatt mot

Antiochosgrekerna delade deras förbittring dådet.över greps

decyprisea legotrupper frånDvs. Cypern.4:29 trupperna
Mallos Städer Mindre landskapetKilikien.och i Asien, iTarsas4:30

Andronikos enligt antika historieskrivare Antiochoshjälpte IV4:31 att un-
brorson och medregent dödadessedansjälv honom.danröja men aven

Dafne känd för tempel de grekiska gudarnaApollonStaden4:33 ettvar
kanskeMed den fridlysta platsen detta tempel,och Artemis. menas

fast författaren vill detinte säga rent ut.
författarens fastängrundtextenmördade mening,Detta måste sä-4:34 vara

spärrade in.ger

Dan4:34 9:26
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djupt och medkänsla och begrät den avlidnes redlighetsorgav
Såoch moraliska flammade hanresning. vrede, beröva-iupp

omedelbart Andronikosde hans purpurmantel lätoch slita
sönder hans skjorta och föra omkring honom hela staden.i

platsen förPrecis det gudlösa dådet lät hanOniasmot
den besudlade sålunda fick sitt rättvisaavrätta mannen, som

straff Herren.av

Upplopp ijemsalem

I Jerusalem förgrep Lysimachossig flera templet,gånger
med Menelaos samtycke. ryktet dettaNär trängde ut,om sam-
lades folket i Lysimachos, redan hade för-protest mot som

Dåskingrat mängd guldföremål. hetsade sigen massorna upp
och fylldes deladeraseri, Lysimachos omkringav ut vapen

och inledde själv våldsamheterna. Befålet fördes3 000 man av
hette han hadeAuranos; hög ålderuppnåtten man som men

också hög grad dårskap.nått en av
När folket Lysimachos tillsåg allt gick till anfallrågaatt

dem, de och vedträn eller händernamot stenargrep toggrova
fulla askan låg marken och slungade alltsammansav som om

PåLysimachos folk. sårade deså många,sättvartannat mot
och blev till och med dödade.några Hela styrkan drevs på
flykten, och helgerånaren själv slog de ihjäl vid skattkammaren.

Med anledning dessa händelser öppnadesav moten process
DeMenelaos. rådet hade förde talanmän sinsänttre utsom

inför kungen, Menelaossedan han kommit till Tyros. sak var
redan förlorad, han lovade Ptolemaios,när Dorymenes son, en

för han Ptole-skulle påverka kungen.stor attsumma pengar
då medmaios kungensig till pelargång, liksom förtog en att

låta honom svalka och fick honomsig, ändra mening.att
Kungen frikände Menelaos, upphovet till allt det onda som
skett, hans olyckliga anklagare, skulle ha friats från allmen som
skuld till och med inför domstol skyter, dem dömde hanen av

Ptolemaios, enligt4:45 Dorymenes vid tillfälle ståthål-8:8son ettvar senare
lare i provinsen; Mack1 3:38.
skyler folk havetErt4:47 Svarta med grundmurat anseendeförnorr om
grymhet och barbari.

4:445Mos Mack19:15 3:38;2Mack4:45 1 8:8
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Utantill döden. uppskov fick de lida orättfärdiga straff,sitt
stadens, folketsdessa och de heliga föremålens försvarare.

Denna väckteogärning sådan förbittring i Tyrosävenen att
storslagetnågra invånarna bekostade alltpå sättettav som

behövdes för begravningen.
5°Men Menelaos kunde till följd de mäktigas snikenhet bliav

kvar ämbetet och framhärdai ondskai sin bakslugsom en
fiende till landsmän.sina

undergångjasons

Vid denna tid Antiochos andra fälttågsig sittutgav mot
zDå visade sig hela stadenEgypten. iöver nästan 40syner

dagars tid: guldstickade mantlar framsåg i sprängaryttareman
luften och stridsberedda kolonn vid kolonn;itruppergenom

3svärd drogs, skvadroner formerade framryckningarsig, och
anfall gjordes från sidor, sköldar skakades. sko-ömse Man såg

flygande pilar, framblixtrandespjut, guldprydnader ochgar av
Allarustningar alla slag. bad denna uppenbarelse skulleattav

lyckligt varsel.ettvara
5Men det korn falskt rykte Antiochos hadeut ett attom

avlidit. det läget samlade inte mindreI Jason ochän 1 000 man
gjorde Överraskande anfall staden. Närett trupperna

hade undan och staden slutligen såträngtsmuren gottvar som
ocherövrad, flydde Menelaos till borgen, iJason gångsatte ett

skoningslöst blodbad sina landsmän. tänkte inteHanegna
vapenlycka stamfränder den olyckaär störstaatt mot utan

inbillade det fiendersig han triumferade och inteöveratt var
7Menfolk. regeringsmaktensitt lyckades han inte gripa,eget

han skördade bara vanheder hela företaget och måsteutan av
återvända till flykting.Ammon som

andra fälttågsin Egypten Antiochos5:1 invaderadeIV Egypten tvåmot
under ochgånger f.Kr. Varkenåren Mack169 eller Mack168 1 2 ger

klar bild händelseutvecklingennågon under dessa Troligen plund-år.av
rade kungen Jerusalems tempel i samband med det första fälttåget

Mack ff. och massakrerade1 stadensbefolkning1:20 efter det andra
Mack ff..2 5:11

Mack Mack5:146 l 1116-24 5:24 2 2121+
Dan Mack5:1 11:29 5:7 2 4:26
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sTill hans liv bedrövlig vändning. blevsist angi-Hantog en
härskare, frånför arabernas och fly stad tillAretas, måsteven

förföljd och hatad alla för trolöshet lagarna ochstad, sin motav
lands och folks vinddrivnaavskydd bödel.sitt sitt sinPåsom

gochfördes han till därifrån han tillfärd SjövägenEgypten, tog
fördär han tänkte åberopa släktskap finna skydd.sinSparta, att

hade drivit landsflykt dog självså många iDenne somman nu
hanfrån land; hade låtit kastalångt sitt så mångaeget utsom

och fickdöda begravning, han lämnades själv obegråtenutan
form sorgehögtid och plats fädersingen i sinaingen av grav.

ødrjarjerusalemAntiochos

När det hade inträffat nådde kungen, fickbudskapet somom
fråndet judeen. bröthan intrycket i Hanatt var uppror upp

Solda-besätta staden.vilt och läti raseri sinaEgypten trupper
bruka skoningslöst allafick order att motterna somvapnen

försökte flyoch hugga demkom deras ii väg att ner som upp
Och och gamla, de mördade kvinnorde dödadehusen. unga

Påde slaktade flickor och spädbarn. den korta tidenoch barn,
offer; dödadesskördadesdagar i4000080 000tre massa-av

såldes slavar.och likakern, många som
Men nöjde med detta understodkungen sig inte sigutan

hela jorden.också det tempel heligasti Hanäratt som
Menelaos, redan förut hade förrått lagenfördes dit somav

Med händer han heligafosterlandet. deoch sina orena grep
andra kungar hade låtit ställaföremålen, och gåvorna uppsom

rafsadeplatsens glans och ryktbarhet han ihop medför ökaatt
fingrar.smutsigasina

Antiochos fick mycket höga tankar själv.sig Hanomnu
för synder Härskaren fördet derasfattade inte att som envar

barsAretas Namnet rad kungar5:8 nabateerna, högtöver civilisa-av en ett
arabfolk i östjordanlandetoch söder Döda havet.Jfr Mackrat 1 5:25.om

åberopa släktskap;in judarna5:9 räknadevid denna tid spartanernasomstamfrändersina med härstamningfrån Abraham. MackSe1gemensam
12:21.
intrycket det5:11 vil: politiskaraseri Det läget känsligtatt uppror.var var. .for kungen. hadebesegratHan Egypten, hademedmakt-men romarna
språkhindrat honom från framgången.utnyttjaatt

MackMack Jes 25:9 1 12:7,21; 14:20 Ps 54:730:e;5:17
Dan5:11 11:30 6:12-16+
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därföroch detstadens invånare,tid vredgadeskort att var
Om redan förut hadede inteplatsen prisgivits.den heliga

likadant fördet hasynder, skulle gåtttyngdavarit så mångaav
Seleukos hade skickatdå kungför Heliodoros,Antiochos som

omedel-skulleundersöka skattkammaren.för Hanhonom att
företag, hanfräckamed piskslag sitt såhejdats ibart ha snart

heligaMen utvalt folket för denhade inteträngde in. Herren
Därför fickför folkets skull.platsenskull,platsens ävenutan

folket, fördrabbadeolyckormed desjälva platsen somomvara
denGuds välgärningar;också delsedan övergavs avatt av

återupprättadvred blev ihan strå-allhärskaren när menvar
försonad.hade blivitkonungendenlande glans så storesnart

JerusalemApollonios i

fört bort talenterSedan sålunda hadeAntiochos 1800 ur
Antiochia.tillbaka till sittsnabbtdrog han sig Itemplet, över-

havet och seglakunnamod trodde han sig attomnu
Han lämnadehans självöverskattning.land gränslösså var-

ijerusalemskulle plåga folket:kommendanterockså kvar som
karaktärentill börden och tillfrygierFilippos, värreensom var

och berget Geris-honom ämbetet,barbar denän som gav
förtryckteMenelaos, sinaAndronikos. Därtill komsim som

de andra.landsmän någonvärre än av
skickade Apollo-judarna kungenfientlighet såsinI mot

krigs-befälhavare, förmysiska idenios, spetsentruppernas en
alla vapenförmed order mörda ihär män22 000 attmanom

Vidde minderåriga.kvinnorna och sinålder och sälja an-

härstammadefrån delenfrygier hanFilippos, Dvs. västra5:22 avvarsom
återkommer bör skiljasinland. iMindre Asiens Mannen 8:86:11; men

Mackuppträderfrån betydligt förnämare i 9:29; 1 6:14.somperson
tillha haft jämförelsevis lågAndronieos 23 måsteAven v. rang,-

skillnad från isin 4:31.namne
intill det nuvarandeNablus.heligabergSamariernasGerissim5:23

Mack med mysiska legosol-Apollonios Jfr De1:2915:24 not. truppernavar
i nordvästradelen Mindre Asien.från idater Mysien av

MackVish 9:8Mack 5:21212:95:18 2 5:25-SO
Mack lz29-32Mark 5:24-26 119 2:275:
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fredligttill Jerusalem spelade sinnad ochkomst vänta-mannen
Eftersom han då fanntills den heliga sabbatsdagen kom.de

kommenderade han folk tilljudarna overksamma, sitt mönst-
och förkom lät han massak-på,ring, invånarnanär ut att se

han staden medallesammans. Sedan stormade deirera
dödade mängd människor där.beväpnade ochtrupperna en

Men kallades Mackabaios, med tiotalJudas, sig etttogsom
och hans följe-och undan till ödemarken.andra drog sig Han

vilda djur, och de livnärdelevde sedan bergen sigslagare i som
för bli delaktiga den rådandetiden inte ihela växter att

orenheten.

Religionsförföljelsen börjar

förEn kungen athenarenkort tid skickade Geronut attsenare
avfall från fädernas lag, de längrejudarna till intesåtvinga att

:Han vanhelgaliv. skulle ocksåskulle låta Guds lag sinastyra
olympiske likasåoch det dentemplet ijerusalem viga Zeus,

främlingsbeskyddarenbergettemplet Gerissim Zeus, -
bodde platsen.främlingardet somvar

3Ondskans påfrestandeoch allaanstormning svår sätt.var
förlustadeTy fyllde templet med vilda fester,hedningarna sig
områdetmed kvinnor det heliga ochmed hetärer, låg inne

SAltaret fulltfår finnas där.förde dit inteting som var av
Manförbjuder. kundeoffer lagarna inteotillåtna strängtsom

fädernas högtider eller bekännahålla sabbat eller fira sigens
7 födelsedagfördes månad kungensjude. Folket varjesom

atbenaren möjligGeron Annan översättning: gammal frånen6:1 man
Athen. Antiochos beundrare Athen och dessIV storvar en av-
traditioner.
denolympisee tänkteZen: sigtroligen judarnaskulle identi-Kungen6:2 att
fiera den högste grekiske guden med den himmelska härskare desom
redantillbad.
det främlingar bodde platsen Förmodligenpå ironisk6:2 var som en
släng enligt Josefussamarierna, självahadebegärtåt viga sittsom att
tempel den främmandeguden: de alltsåinga riktiga judar. Grund-var

emellertid oklar och osäker.översättningenärtexten
betärer finare slagsprostituerade, förutomEtt sexuella tjänster6:4 som
kunde erbjuda sällskaplig och bildadesamtal.samvaro

MackMack 1241-642:32+ 6:1-11 15:25 1
Mack MackMack 10:6; 1:54+2:27 2 6:2 15:271

Heb 11:38
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fester där offerdjurens inälvor,med brutalt våld till de måste äta
och Dionysosfesten inföll, tvingades de inär att proces-

sEttmurgrönskrans huvudet.till medDionysossionen ära
de grekiskabeslut fattades också, Ptolemaios initiativ,på att

städerna grannskapet skulle vidta åtgärder judarnai motsamma
gallaofferfester; godvilligtoch dem till likadanatvinga intesom

sederna skullegick till de grekiska dödas.över
Tvåkunde det elände rådde.undgåinteMan att se som

fängslades, därför de hade låtit omskära pojkar;kvinnor sinaatt
fördehängde de späda barnen vid deras bröst, kvinnornaman

beskådande slutligenstaden till allmänt och störtaderunt ner
Någrafrån andra judar, hade samlats dedem imuren. som

närbelägna för hemlighet fira den sjunde dagen,igrottorna att
för efter-Filippos. Allesammans brändes till döds,blev angivna

fann försvara höghetde det grund dagenssigorätt attsom av
och helgd.

medGuds avsikt olyckorna

Jag vill alla får denna bok hand blii sin inteattsomuppmana
modfällda olyckorna stället tänka bestraffningeniutan attav

Detsyftar till folks fostran, till dess undergång.intevårt är
också nåd de fårtecken syndar hållasintestor att somen en

Närtid straff. det gäller andralång sinamöterutan genast
folk Härskaren tåligt, för till straffa dem då desistväntar att

synders med har han bestämt detsina mått. Menrågat attoss
förskall annorlunda, synder skall denintevåra nåattvara

Därförhan straffet. haninnangränsen utmäteryttersta tar
aldrig ifrån barmhärtighet, och han tuktarsin sittävenoss om

gud beskyddadevinrankanochgrekiskeDen växt-Dionysos6:7 som annan
lighet.

Troligen iPtolemaios initiativ 4:45.pa°6:8 menas samme man som -
deti Ptolemais, dvs. nuvarandeinitiativ invånarnaläsart: påAnnan av

Akko.
de inskott där författaren till denallavill Detta ärjag6:12 ettuppmana av

Mack tydligt deklarerarvilken åskådninghannuvarandeversionen 2av
jfr ff.berättelse.uttrycka medsinvill 5:17

6:14 MosI 15:16Mack6:11 2:31381
PsMos 812-6; 1123:18;6:12-16 5

JuditOrds Tob 13:9;3:11
f.;Mack 5:17; 7:18, 328:27; 2

HebVish 22; 12:711:10; 12:2,
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Dettamed olycka, han det vill hafolk inte. jagnågon överger
efter kortapåminnelse; denna utvikning återvändersagt som en

berättelsen.tilljag nu

martyrdödlasarsE

En de framstående skriftlärda högElasar, imestav var en man
ålder med ädla anletsdrag. tvingadeHonom öppnaattman

lmoMen eftersomför svinkött. han föredrogätaattmunnen en
ärofull död framför liv skam, spottade han köttet ochiett ut
gick självmant fram till tortyrpålen. allaDen måstevägen

hade mod sådantvärja sig fårinteatt motsom nog som man
smaka för rädda livet.attens

De förordnade vid den lagvidrigatjänstgöraattsom var
offermåltiden kände emellertid Elasar sedan Därförgammalt.

de honom avsides och uppmanade honom skaffa sådantatttog
fickkött han och han själv hade låtit laga till ochätasom som
det offerköttetlåtsas han kungen hadesåsom om var av, som

Gjorde han detta, skulle hanförordnat. undgå avrättas;att
tanke deras långa vänskap ville de skonsamhet.med visa

Men Elasar visade klarsyn, värdig hans hans åldersår,en
auktoritet, hans hår vittnade ärofulla mödor, hansgrå som om

föredömligt frånlevnadssätt ända barndomen, ochvaritsom
värdig den heliga lag skapad Gud. denså: Iän ärsommer av

andan han be demsitt sända honom tillattgav svar genom
24Detdödsriket vidare dröjsmål. ålder,inte minanstårutan

delta bedrägerisade han, skulle ungdo-iatt mångaett som
den Elasar hedendomen.nittioårige tillgått överatt tro attmar

De skulle lockas villovägar hycklerimitt och begärmittav
leva försvinnande liten tid till, och själv skulle jagatt en

Tyålderdom fläckad och besudlad. förmin jagäven om

svincon vika dennapunktDen bröt judisk både6:18 äta somgav mot tro
därför svinet djur och därför köttet hade3 Mos 11:7att ett orentvar att
offrats främmandegudåt jfr Svinoffer förekomv. Mos21; 2 34:15. ien
synnerhet Dionysoskulten.i

spottadeban köttet läsart: hanAnnan exempel.6:19 gavut ett gott
zortyrpålen säkertvad förinte slags ellerMan6:19 avrättnings-vet tortyrv

redskapgrundtextensord syftar på.

Mack f.; Heb 6:183Mos11:76:18-7:321 1:62
11:35
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utdela,kanmänniskorstraffdetundanslipperögonblicket som
hand,allhärskarensfly undankunnaaldrigkommer jag att
skiljasmodigtDärför vill jagdör.ellerleversig jag nuvare

och dehöga åldervärdig minmigvisarjagfrån livet, så geratt
ädeltmed sinneochvilligthurexempelädelt manettunga

heliga lagen.ochden högadöd försköndör en
och dentortyrpålen,fram tilldirektgick hanordenMed de

grymhet,tillsloghade visatbödlarnavälvilja tyomnysssom
Redanför dem.dårskaphadehandet sagt renvarnusom

denfram:hanstönade Herren ägerslagendöende under som
ställetdödenundan islippakunnatkunskapen jagheliga vet att

plågor i minförfärligadessaoch kännapiskadbliför att nu
dettagudsfruktan utstårsjälockså min ihankropp, attvetmen

med sinochlämnade han livetPå dettaglädje.med sätt gav
exempelädeltflertalfolketsheladedöd barainte ettutanunga

hjältedåd minnas.ochfölja attettatt

medmartyrdöden sinliderbröderSju mor

tillsammansblev gripnabröderinträffade också sjuDet att
för-detdemförsökte tvinga ätamed sin Kungen att avmor.
ochdem medmisshandlalåta spösvinköttetbjudna attgenom

Vad skall dusade:alla ochzEn för demtaladedempiska. av
döbereddareda Vivill du haVad på ärförhöra om attoss

fäders lagar.brytahellre våraän mot
halsterbefalldeoch sina3 rasande sättablev mänKungen att

befallde dåDe glödheta.blev Hanelden.och kittlar över strax
ordet,hade förtdenskäraskulle ut tungan somatt man

ochbrödernamedanhonom,ochhonomskalpera mo-stympa
vidlemlästadSNär fullständigthan ännudern såg på. menvar

elden ochskulle läggashanorderkungenliv, attomgav
omkring,spred sigfrån halstretMedan stankenstekas. runt

skytisktbehandlabokstavligenuttryck,Grundtextensskalpera7:4
avrättningsmetoderbestialiskaerinrarmedjfr not,vis 4:47 varattom

kap.Berättelsen måstevärlden. iantika 7denoch vanliga ivälkända
rollspelatlegendbildning. harDenpåverkatshaocksåemellertid storav
tillillustrationoch viktigmartyrberättelserkristna ärförebild för ensom judarna.form blanduppståndelsedödasdehur togtron

Dan 3:14-18Vish 7:1-3Matt6:26 16:15; 10:28
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uppmanade bröderna och modern varandra iatt tappert
Herrendöden. Gud detta, sade de, och kanser vara

förvissade han förbarmar sig så haröver Moseattom oss, som
i sin med densång oförfärade anklagelsen, där det heter:sagt

Ocb han skall förbarma sig sina tjänare.över
7Sedan den förste hade lämnat livet detta de framsätt, tog

den andre till förnedrande behandling. slet ho-Desamma av
håret och huvudsvålen och frågade: Tänker du innanätanom

din kropp lem Hanför lem svarade fädernasstympas
språk: Aldrig fick också hanSå igenom resten tortyrenav
liksom den förste. dödsögonblicket sade han: dinDu, us-
ling, skiljer från detta livet, världens konung skall låtaoss men

igen tilluppstå liv,evigt dör för hans lag.oss ty
Därefter blev den tredje för deras behandling. deNärutsatt

ville skära honom räckte han den, sträcktetungan,av genast ut
oförfärat fram ochhänderna yttrade dessa ord: Dettatappra
har fåttjag himlen;gåva för hans lagars skull avstår jagsom av
det och honom hoppasgärna, jag det tillbaka igen.av
Både kungen själv och hans häpnamåstemän denöver unge

själsstyrka och likgiltighet för plågorna.mannens
Sedan han hade lämnat livet, torterade och misshandlade de

den fjärde Dåvis. slutet närmade sig, sade han:samma
skiljs frånNär livet bland människorna, detärman gott att

kunna hoppsitt tillsätta Guds löften han skall låtaattom oss
igen. för diguppstå blir detMen ingen uppståndelse till liv.

Turen kom till den femte. de förde framNär honom ochnu
började misshandla såghonom, han kungen och sade: Du
har makt bland människor, fastän du dödlig, och därförär kan
du vad du vill.göra Men inte folkvårt övergivetärtro att av

7Gud. du framhärdar,Om skall du uppleva hur han i sin
väldiga kraft plågar dig och dina efterkommande.

den ofönrärade7 anklagelsen Kanske domsorden Israelsövermenas
fiender i Mos omedelbart5 före det32:35, ställe här citeras,kanskesomorden israeliternasavfall och straff i föregåendedelom Mosesen avavskedssång32:15-25.Jfr där det både18 lidersägsv. att martyrernaför sinasynderoch derasplågoandarskall straff.sittatt

5Mos31:19;32:15-25,357:6 Mack1127: 14:46
M055 32:36; Ps MackPs135214 7:16 37:28;2 6:16

Dan Vish7:9 Mack12:2; 321-9;2
Matt12:44; 22:31

204



Mackabeerboken 7:27Andra

dö,höllde hanochden sjätte,Efter närhonom atttog
felskenet Det vårtbedras ärdig intesade han: Låt attegetav

Gud.syndat Dethar vårdettalida sätt,måste motty
kanMen duinteförundransvärt.sketthar är atttrosom

Gud.strid meddig ihardustraff,undanslippa när gett
eftermäle förtjänarochbeundranEn särskild mo-gottett

ochenda dagunder loppetdödassjudern, såg söner enavsom
hoppades Herren.hondärfördet,uthärdademodigt att

demochuppmuntrade honFylld tapperhet avenvarav
medkvinnliga hjärtastyrkte sittoch honspråk,fädernas man-

honsadekropp,blev till miniHag hurintemod.ligt vet
andeoch Detskänkte livdet inte jagochtill dem, ersomvar

ochdefogade ämnenjaginte av erenvarsomsammansomvar
formar männi-skapareDet världensuppbyggd ärär somav.

Alltsåtillblivelse.alltingsplanerartill ochblirhonskan när som
tillbaka,och livetandenbarmhärtighetskall han i sin ge er

hans lag.försjälvaoffrardärför niatt ernu
för honomrespektbrast ikvinnantroddeAntiochos att

denhån. ännulät Dåsadehontyckte detoch yngstenusomatt
förbandordförmanandemedhan intenöjde sigkvar, utanvar
honomlycklig,ochrikhonomedmedockså görasig upptaatt

hanämbeten,högahonomanförtroochbland vännerna om
visadeMen han inteseder.fäders närsinavillebara överge

ochmodernframkungenkalladehelst intresse,något som
kunderåddenuppmanade henne ett sommannenatt ungege

honom.rädda
påverka sinförsökahon sigEfter övertalning åtoglång att

fädernassadehondethonom,och lutade sig mot menson
Mindenhånspråk varson,tyrannen:mot grymmeettvar

kropp nio måna-iburit dig i minharmig jagbarmhärtig mot
för dinaoch sörjtdigföttunderdig år,der, tre uppammat

sammanhangetilla iOrdenärfärundmnsvärtskettharDet passar7:18 som avskrivarerandanmärkning, där någonursprungligenkanskeoch är en
mod.förbeundranuttryckt sin martyrernas

7:23]oh 12:25Mack 6:12-16+7:18 2
Mack 2:187:241Krön13:12;27:19]es 10:5-12

Apg 5:39
7:22]ob10:8-12;Ps139:13-16;

Pred Apg 17:2511:5;
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behov tills du den åldernått du har ber dig, barn:mittnu. ag
lyft blicken och himmel och jord ochöver allt vad deutse

och tänk Gud skapade detta ochintet helarymmer, att attur
människosläktet kommer Vartill vis. rädd förintesamma
denne bödel, digvisa värdig dina bröder och villigt iutan
döden, skall jagså Guds nåd dig tillbaka tillsammansgenom
med dina bröder

3°I ögonblick hon slutade tala sade pojken: Vadsamma som
lyderväntar på Jag inte konungens påbud lagens bud-

lyder denjag, lag fäder fick Menvåra Mose. dusom genom
har funnit på så plågamånga hebreerna, dusätt kommersom att

inte slippa Viundan Guds hand. lider för syndersvåraatt
ochskull, levandevår för kortHerre tid har sigväntom nu en

vrede föri tukta och fostra kommer han låtamot oss att oss, att
försonassig Menigen med sina tjänare. du ditt gudlösa kräk,

den uslaste människor, du skall inte blåsa dig medav upp
inbillningar och berusa dig med lösa förhoppningar. Tytomma

det himlens ochdu bär handär söner på, har du inteännu
flytt undan den dom fälls Gud, allhärskarensom av som ser

Våraallting. bröder fick kortutstå pina har upplevtsom en nu
förverkligandet Guds löfte liv,evigt du skall lidaav om men
det rättvisa straffet för ditt övermod vid Guds dom. offrarag

liksom brödermina kropp och själ för fädernas lagar, ochnu
berjag till Gud han skall bli nådig folketatt snart mot attmen

du under prövningar och gisselslag skall tvingas erkänna honom
den jagende Guden. ber allhärskarens vredeä,som att som

med har kommit helarätta vår skall hejdaöver eftersigstam,
det skett med ochmig bröder.minasom

Gud skapadedetta7:28 intet tidigtEtt uttryck för den ståndpunktm somde kristna jfr Heb starkt betonade11:3 filosofernassenare gentemot
läror evigagrundämnen: Gud behöver inget material för skapaom att
något. underförståsHär tanken Gud också vid uppståndelsenkanatt
skapa kroppar intet.nya ur
bebreema Detta relativt7:31 ovanliga och högtidliga judarna villnamnkanske föra tankarna till berättelsen faraos förtryck, där det oftaom
förekommer t.ex. Mos2 9:1.

Heb7:28 11:3 Vish7:36 3:4
Mack7:33 2 5:20 PS7:37 83:18

Mack7134-372 9:548
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bitandevrede detoch lät sinKungen rasande iblev över
Så lämnadeandra.de ävenpojkenbehandla änhånet värre

Efterfastoch sönernaobefläckad i Herren.livethan tro
modern.ocksåtill sistdog

deochoffermåltidernaDärmed detär sagt omnog
omänskliga övergreppen.

framgångaroch hans förstaJudas Mackabaios

ljudas, hans obe-Mackabaios, och sigkallades män smögsom
anhängare blandoch värvade sinamärkt byarnain i stam-

hade förblivit judendomenmed allafränder. De trognatog som
:De bönföllungefärsamladeoch vis Herrenså 6 000 attman.

under allas förtryck,folket led sigvända blick tillsin att tasom
3attde gudlösa, förbarmahade besudlats sigtemplet avsoman

marken ochförödas och medhöll jämnasstadenöver attsom
att hurropade till honom,mördades blod minnashöra denär

hansoskyldiga spädbarn och hurhade dräptbrottslingar eget
föravsky ondskan.hade hädats, och visa sinattnamn

5När det omöjligthade styrka samlad,Mackabaios en varnu
vrede hadehonom,hedningarnaför stå Herrenstyemotatt

När hanväntade det, kombarmhärtighet.förbytts minsti man
brand. besatteoch byar och stack demtill städer i Han strate-

fiendestyrkordriva bort manstarkagiska punkter attgenom
7och han oftast tillför sådana anfallfrån dem, nätternatog

spred alla håll.hans skicklighet sighjälp. Ryktet åtom

Tydligen villbarmbärtighet Jfrförbyttsvrede bade i 7:33, 38.Herrens8:5
försonas,vändpunkt: Gud har låtit sigmarkeraförfattaren martyrensen

hörd.bön är

Mack 6:10Mack 21:61;Mack 8:4 15:278:1 2
Mos 4:108:3 1
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Nieanorsanfall och nederlag
sNär Filippos märkte ställning gradvis förbättradesatt mannens
och han allt oftare framgångarnådde lyckosammaatt genom
företag, skrev han till Ptolemaios, ståthållaren Koilesyrienöver
och Fenikien, och bad honom komma kungens sak till hjälp.
9Ptolemaios Nikanor, Patroklosutsåg räknades till deson, som
främsta bland kungens honom befäletvänner, inteövergav
mindre alla möjliga hedniska folkslagän 00020 ochman av
sände honom hela befolkningen iJudeen. Vid dennesatt utrota
sida ställde han officerGorgias, med lång erfarenheten av
krigföring.

°Nikanor avtalade med kungen betala krigsskulden tillatt
uppgick till talenterä, sälja judis-0002romarna, som attgenom

Hanka krigsfångar. skickade inbjudan till invå-genast ut en
kuststädernai komma och köpa judiska slavar,attnarna som

han lovade sälja till pris talent för stycken,90att ett utanav en
allhärskarens skullerättvisa följa honom hälarna.iatt attana

När Judas nåddes budskapet Nikanors framryck-av om
ning och meddelade avveksina hären i antågande,män att var
de räddhågade, inte litade Guds och flydderättvisa,som

Dealla håll. andra sålde allt fanns kvar, och de vände sigsom
till i bönHerren bli räddade från den gudlöseattgemensam om
Nikanor, hade 150msålt dem föreredan drabbningensom -

förinte skull,sin för de förbundså hadeHerrenegen som
slutit med deras fäder, därföroch folket hade fått bära hansatt
höga och heliga namn

Ptolemaios... Koilesyrien och Fenikien8:8 Nikanor, Patroelos Seson. ..Mack Mack med1 3:38; 10:69;2 4:45 noter.
krigsskuldentill Vid fredsslutet8:10 i Apameia f.Kr.år jfr188romarna not
till Mack åladesAntiochos1:10 betala1 III talenteromedelbart3000att

därefter talenter årligen under1000 hanDå dog långtår.12 innansamt
skulden reglerad, tyngde den också hans efterträdare. Vid dettavar
tillfälle dendock i verkligheten slutbetald.var
all: somfannskvar oklart8:14 Det författaren tänkerär descrtörernasom
kvarlämnadeegendomeller de pålitliga kämparnas lösöre.eget

Mack Mos8z8-29 1 3:38-4:25 8:151 Mos15:18; 2 34:10;
Mack Vish5:22; Rom8:8 2 6:11 18:22; Mos9:4 5
Mack Krön8:101 8:7 28:10; 7:14;]er2 14:9

Dom8:1 Mos 20:5-8;5 7:3
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tillSedan folk, uppgickMackabaiossamlade sitt 6 000som
inför fiendernafattningendemoch manade inte tappaattman,

hedningardet sådanaskrämmasoch inte att massor avvarav
kämpabrottsliga avsikter,dem medmarscherade utanmotsom

och fiendernas rättsvidrigaför sig övergrepp mottappert se
behandling-förnedrandeochplatsen, denden heliga grymma

fäderneärvda sedvänjorna.upplösningen destaden och aven av
sade han,18De djärva bedrifter,ochförlitar sig vapen

med endaGud, allhärskaren,förlitarmen som enoss
hela världen.kan tillintetgöra angripare,åtbörd våra

tid hadeHan hur deras fäderockså i sinpåminde dem om
förintats Sanheribsfiender hadehjälpta: hurblivit 185000

hade förlöpt,2°och med galaternastriden Babylonientid, hur i
styrkamed baratill verketdedå 8000måste manen om
Makedonierna stod hand-makedonier.medtillsammans 4 000

fienderna, tackförintade dedefallna, 1200008000 varemen
rikt byte.från himlen, ochhjälp de fickden tog

stodSedan dem mod, deord hadehan med ingett såsina att
han härenfosterlandet, formerade iför lagen ochberedda döatt

Han befäletbröder sinavdelningar. sinafyra över vargav
underfickJosef ochavdelning: Simon, Jonatan 5001 varman
bokenlikaså den heligaEfter ha läst högtElasar.sig, att ur

befäletGuds hjälp, själv ifältropet Medhan dem toggav
anfall Nikanor.och gick tilllinjenfrämsta mot

kunde deEftersom sida,kämpade derasallhärskaren
och lemlästa delenfiender,hugga såra störreöver 9000 avner

De lade beslagflykten.slå hela styrkanNikanors här och
för köpa demhade fört ditköpmännen attsompengarna

Sanheribstia Se Kungpa 19:35.8:19 2
vilken händelseBabylonien med galazema intestriden Mani8:20 vet som

från Galatien Mindre Asien deltogbakom, legotrupper ikan ligga men
Författaren tycksseleukidiskarikets strider.tillfällen det inrevid iett par

ff.slag Macktänka isig situation 1 11:44somen av samma
Josef förekommer uppräkningeninte ijosef... Elasar Namnet8:22 av

ff. Elasar grundtextenosäker.bröder Mack VidJudas i år2:21 namnet
haftden från början personuppsättning imöjligtDet är somatt samma

andraverkliga bröder och:Judas Simon tvåMack Jonatan5:171 samt
Josefvapenbröder, och Asarja.

Ps 8:221MackSam17:45; 20:88:18 1 2;1.5
Tob Mack13;15Kung 1:18+8:19 2 19:35; 23 28
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8:26 Andra Mackabeerboken

själva med, och de förföljde fienderna stycke vändeett gott men
tillbaka tiden blev för Detknapp.när nämligen dagen förevar
Sabbaten, och därför kunde de fortsätta förföljandetinte länge.
Men sedan de hade samlat från fienderna ochupp vapnen
dragit dem firaderustningarna, de sabbat under jublandeav
tacksägelser och lovsånger till Herren, hade räddat demsom
och bestämt de den dagen skulle första hansatt ett prov
barmhärtighet.

Efter Sabbaten delade de del bytet tillut en tortyrensav
offer, Återstodentill änkorna och till de faderlösa barnen.
fördelade de mellan själva Sedansig och barn.sina detta var
gjort, bad de alla tillsammans skydd och bönföll den barm-om
härtige låta försonasHerren sig fullständigt med sina tjäna-att
re.

Strider Timotheos och Baecbidesmot

Sedan drabbade de med Timotheos och Bakchidessamman
folk, dödade dem och erövradeöver 20 antal befästa000 av ett
städer med mycket höga de fördeladeNär sittmurar. stora
byte, de lika andelar tortyroffren, de faderlösa,storagav
änkorna och de gamla de Desjälva.sig samladesom gav

fiendernas och lagrade omsorgsfullt alltsammans påupp vapen
lämpliga platser, det övriga bytet förde de till Jerusalem.men
Befälhavaren för Timotheos rytteri dödade de; det var en
genomfördärvad människa hade gjort judarna mycketsom ont.

När de höll segerfest huvudstaden,i brände de deminne
hade eld de heliga bland dem Kallisthe-sattsom portarna,
sedan de alla hade stuckit undansig liteti hus. fick deSånes, ett

den lönen för sitträtta Herren.trots mot

offer de8:28 Dvs. hademisshandlatsunder religionsförföljel-tortyrens som
sen.
TimotheosochBaecbides8:30 Personernaförekommer i andrasammanhang
i Mack ff., och1 5:9-44; det7:8 dem här tyckssägs avbrytasom omberättelsen Nikanor. kanDet sig felplaceratröra brottstyckeom ettom

frånminnena det fälttåg skildras i Mack ff.2 12:10av som
eld de heliga8:33 på Detta inslag isatt övergreppen templetportarna mot

andraställennämns två Mack Mack1 4:38; 2 ocksådär1:8, baramenantydningsvis.

Mack8:301 5:6, 9-44; 7:8-20; Mack Mack8:33 1 4:38; 2 1:8
Mack2 1024-37; 12:2, 10-25 4:264
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fTyetikanorsN

lockat dit dehadeNikanor,Men ärkeskurken tusensom
var medtill dem,sälja judarna Herrensförköpmännen att nu

obetydligastsjälvhanförödmjukad dem ansåghjälp avsomav
dräkt ochpraktfullalägga sinalla. måsteHan ensam,av

tankeMedinlandet.framslavars sigförrymda vis, ta genom
hanlycklighan skatta sigkundeundergång änhärens attmer

Och hade åtagit sighan,Antiochia.tillkorn framalls attsom
fångarnasäljatillkrigsskuldenhelatäcka attgenomromarna

försva-hadejudarnaJerusalem,från måste rapportera att ennu
följde de lagardärför deosårbara,därmeddeoch attatt varrare

stiftat.hadehansom

undergångEpifanesAntiochos

frånoordnat återtågAntiochosVid tid hadedenna anträtt ett
Persepolis istadenzHan inämligen inhadePersien. trängt

kontrollenbehållaoch sedantemplet överplundraavsikt att
tillfolkmassornaochoroligheter,tillleddestaden. Detta grep

Antiochoslyckades jagaförsvara sig. Invånarnaför attvapen
marschera hem igen.snöpligenhan måsteflykten, så att

budetnåddes hanEkbatana,närheten3När han i avavvar
Timotheosmedochmed Nikanorhadehur det gått styr-om
fann föroch hanrasande,Detta gjorde honomkor. attgott

demtillfogatsskada hanför denocksåbetalajudarnalåta av
orderkuskalltså sinflykten.honom Handrev attgavsom

mål.tillända framuppehållköra resansutan
färden.denmed KungensannerligendomHimlens var

tillJerusalemskallövermod:nämligen Jag görasade i sitt en
5Men Israelsdit.kommerjagför judarna, så snartmassgrav

närhe-perserriketsresidensstäder,belägendet gamla iPersepolis En9:2 av
harliksom vissanuvarandeShiraz idet i Här 1:13-17Iran.ten av -

ochmed legendmotivdöd broderatskring Antiochosbasfakta IV:s ut
frihet.geografiskbehandlatsmed

för detintill platsenMedienshuvudstad, lågEkbazana gamlaDet9:3 som
nuvarandeHamadan.

MackMos8:36 2 23:22 2 3:36
Mack Mack9:1-29 1 6:1-17; 2

1:13-17
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Gud, den Herre övervakar allt, tillfogade honomsom en osyn-
och oläklig skada. I ögonblick kungen uttaladesamma som

dessa 0rd drabbades han obotlig i bukensmärta ochav en
häftiga invärtes ettplågor, fullständigt rättvist straff för den

hade pinat andra invärtes raffineradeså mångasom sätt.
7Andå dämpade han inte alls fräckasitt Tvärtom hantrots. var

uppfylldännu Övermod, han lågade raseri judar-mer av av mot
och befallde farten skulle ökas ytterligare. Medanna att nu

susade fram, föll han plötsligt och i det våldsammavagnen av,
fallet blev varenda lem kroppeni rådbråkad.

sHan i inbilskhet gick alla mänskligaöversom nyss en som
hademått tyckt kunnasig befalla havetsöver ochvågor tänkt

han skulle de höga bergenväga hanvåg, slagenatt tillvar nu
marken och bars bår för alla synligt bevis Gudsettsom

gUrmakt. den gudlöses kräladeögon maskar fram, och hans
kött föll sönder under och kvalsmärtor medan han levde,ännu

stankenså gjorde hans bortruttnande till plåga för helaatt en
Korthären. förut hade han tyckt sig nå till stjärnornaupp

himlen; förmådde ingen bära honom för den outhärdliganu
stankens skull.

Antiocøos böjer försig Guds makt

När han låg där fullständigt krossad, började han pruta av
betydligt sitt övermod och komma till insikt, medan han

ögonblicks lindring pinades frånutan Gudsett smärtanav
Urgisselslag. stånd stå med sin stank sade han:att ens ut egen

Det och riktigt böjaär rätt försig Gud och inte sigatt tro vara
hans jämlike, Ochdödlig.när denär uslingen vände sigman
med böner och löften till den Härskare från vilken han inte

skulle förbarmande.någotmöta attlovadeHan prokla-mer
frihet för den heliga staden, hade målet förvaritmera som

hans ilfärd och han tänkt jämna med marken och förvandlasom

de högabergen9:8 väga på våg Uttrycket anspelar Jes och inne-40:12
bär kungenville Guds jåmlike.att vara

Ps11:4;Dan9:5 8:25 9:9f.]esI4:11-15;Syr10:9-11;
Mack9:6 2 4:26+ Apg 12:23

Jes Mack9:8 40:12;2 3:28; 5:21 Ords9:13 Heb128-32; 10:26
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l5judarna, föresatt intehan hade sigtill attsommassgrav.en
medtillsammansvelat kastabegravningnågon ututanunnaens

djur, skulleoch vildafåglarspäda barnderas ätas nuatt av
Det heligajämlikar.till athenarnasallesammans göras temp-

depryda medlovade hanplundrat,hadeföruthanlet, attsom
flerahanskulleföremålende heliga ersättaallaskönaste gåvor,

medbetalaoffren skulle hanförutgifternaochgånger egnaom,
varendatilljude ochsjälv bliDessutom hanvillemedel. resa

makt.Gudsförkunnaförboddemänniskordärplats att
Guds domlindradesMen intetdå plågorna sätt ty-

hopp förhan alltdrabbat honom rättvisthade egenuppgav-
hadenedan. Detdet brevskickade judarna återgesochdel som

lyddeböneskrift och så:formen enav
Antiochos hälsar sina9K0nungen och fältherren varmt

lycka ochdemoch önskarhedervärda judarnademedborgare
och det niOm friska gåroch barnnivälgång. är somera

hjär-fullasteGudtackarangelägenheter, jagmedönskar avera
Själv däremotligger jagtill himlen.ställtmed hoppmittta,

och välviljarespektrörelse denmedochsjuk erinrar mig som
från sida.fåttjag möta er

har ådragit migfrånuppbrott Persienefter mittjagDå en
tänkanödvändigtfunnit detharsjukdom, jagbesvärlig att

lägeingalunda mittbetraktarsäkerhet.allas aggemensamma
förhoppningarde bästahyserförtvivlat tvärtom omutansom

avseendeEmellertid fäster jagsjukdomen.fråntillfrisknaatt
degickfält ochhan drogtillfällen då ivid defarvid min motatt

för folket iefterträdare,utpekadeprovinsernaövre atten
ochanförtrotts, ingahaderegeringenskullelandet veta vem

inträffade elleroförutsettskulle någotoroligheter uppstå enom
styrandeVidare de ibeaktar jaganlände.nyhetdålig att

och oklar inled-osäker inedanbrev Brevets ärdet återges9:18 textsom
hakan knappasttill judarnaödmjuka hänvändelsenningsstycket. Den- äktaforskareskrivelse,kunglig mångaförekommit i attanser enmenen

dokumen-iordnandekantronföljdensproklamation stommenvaraom
tet.

medJfr Mackde provinserna 3:3719:23 övre not.

Mack6:15; 2Mack 3:37;Mack 9:2514:99:15 2
f.;5:16f.;2Mack 3:2 10;10Esr6:89:16
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grannländerna och vid rikets följer händelseutveckling-gränser
med spänd förväntan inför utgången.en

proklamerar alltsåJag kungavärdigheten skall tillhöra minatt
Antiochos, åtskilligajag har föreställt förgånger deson som

flesta och anförtrott åtanke i samband med jagav er er att
avmarscherat till de har tillstålltsatrapierna honomövre Jag

Jagbifogade skrivelse. och ber iattuppmanar trogener nu
hågkomst det goda jag gjort både allmänt och enskiltav er
bevara välvilliga hållning min ni intarsamma mot son som nu

Jagmig. övertygad han kommerärgentemot attom att
fullfölja milda ochmin humana politik och därmed komma i
det bästa förhållande till er.

så slutade denne mördare och hädare liv:sitt han måste
lika förfärliga plågor han hadeutstå andra för ochutsattsom

fick den ömkligaste död Fi-bland bergen främmandei land.
lippos, hade hansdelat liv från ungdomen, förde hem hanssom
kropp lämnade därefter landet rädsla för Antiochosmen av son
och begav till Ptolemaiossig Filometor i Egypten.

Templet och återinvigsrenas

Med bistånd lyckades10 Herrens Mackabaios och hans män
kontroll zDetemplet och staden. altarenöver hadesom upp-
förts främlingarna förstörde de, likaså deras helge-torget av

3ochdomar, efter ha templet byggde de altarerenatatt ett nytt
där. slog eld medDe och använde denna eld, denärstenar nu
efter uppehåll frambar offer.två års tände ocksåDe rökelse och
lampor och lade fram skådebröden.

När detta färdigt, kastade de framstupasig och bönföllvar
aldrigHerren låta dem råka sådanai olyckor tuktaatt mer utan

dem med mildhet, de skulle kommanågon gång synda,om att
och inte utlämna dem gudsförsmädande och barbariska hed-
ningar.

Antiochos Jfrmin Mack9:25 med1 3:33son not.
Filippo; Jfr Mack ff.,9:29 ff.1 6:14 55
PtolemaiosFilømetor Jfr9:29 Mack med1 1:18 not.

Årtalenefter uppehålltvå års10:3 Macki pekar uppehåll1 1:54;4:52 ett
Motsägelsenår. beror troligen kronologiska misstag Mack.i 2treom

Mack10:1-8 1 4:3e-59+
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blev också5Den hade skändat templetdå utlänningarnadag
tjugofemte månad,denför templets rening: idagen samma

De dagarhöll glad högtidmånaden kislev. i åttadvs. en
de hadelövhyddefesten, och de mindes hurvidliksom nyss

vilda djur.högtiden bergen ochtillbringat den i grottorna som
och palm-7De grönskandelövpryddaalltså stavar,tog grenar

till honom hadeframbar lovsångerhänderna ochkvistar i som
Och efterfullbordan.till dess lyckligatempelreningenfört ett

hela detförordnade debeslut omröstning attgemensamt genom
fira dessa dagar.folket skullejudiska varje år

Antiocbos börjarV Eupator regera

9Antiochos Epifanesmed tillnamnet hade alltså slutat livsitt
Jagomtalats. skall redogöra fördet detsätt rörsom nu som

Antiochos den gudlöse varvid jagEupator, görmannens son,
sammandrag de olyckor följde med hans krig.ett av som

När han hade tillträtt utnämnde han vidregeringen, en man
och Protarchostill till ståthållare Koile-Lysias minister inamn

Ptolemaiosoch Fenikien. Makron, före-syrien varit ettsom
behandla judarna efter dendöme i sin rättviststrävan orättatt

förut fått lida, och försökt bevara fredligt förhållan-de ettsom

fira dessadagar tydligt författaren festen vidDet templets10:8 är att ser
höjdpunkt berättelsensåterinvigning första del, liksomi Nika-som en

nor-festen den andra. Följebreveni kap.15:36 i alltsåstämmer1-2
medbokenshuvudinriktning de betonarhur viktigt detöverens när är att

fira templetsräddning.
utnämnde ban... till verketLysias minister Lysias i själva den10:11 var
minderårigakungensförmyndare; och Mack11:1 1 3:32se
och tillProtarchos ståtbållare möjlig ochAnnan översättning: till10:11

ståthållare. BeträffandeKoilesyrien till Macköverste 1 10:69.notse-
PtolemaiosMakron tydligen därför det hans plats den10:12 nämns att var

ståthållarenskulle inta. tidigareHans tjänstgöring underCypernnye
denegyptiskekungenPtolemaios Filometor känd inskrifter.VI är genom

Mack 6:174-Mack 10:10 l10:6 2 5:27+
Neh 8:13-18Mos 2359-43;10:7 3

Mack Upp13:51; 7:91
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hadede till dem, nämligen denna orsak blivit anklagadav
inför kungens Ständigt fick han höraEupator vännerä.av att

förrädare,han därför han hade lämnat sinatt postvar en
Filometor hade anförtrott honom, tillCypern, gått översom

Antiochos Epifanes och kunnat förvaltainte högasitt ämbete
Därförmed heder. begick han självmord gift.att tagenom

judas Mackabaios besegrar idumeerna

Gorgias, fick det lokala befälet, höll här värvadesom en av
Samtidigtoch förde ständigt krig judarna.trupper ett mot

trakasserades judarna idumeerna, behärskade väl-någraav som
belägna fästningar. enrollerade dem frånhade flyttDe som
Jerusalem och det långdragna kriget.sig in igav

Mackabaios anropade Gud och bad honom ståmän att
deras sida striden. Sedan marscherade dei idumeernasut mot

sombefästa städer, de bemäktigade efter våldsammasig an-
fall. drev undan alla kämpade och höggDe som murarna ner
dem kom deras mindre blevi Inteväg. än 20000som man

Minstdödade. flydde emellertid till mycket kraftigatvå9 000
Dådär det fanns all tänkbar för belägring.utrustningtorn, en

Mackabaios trängande nödvändig andra platser,närvaro var
lämnade han kvar och Josef, och därtillSimon Sackaios med

folk,hans allt tillräcklig styrka för belägring,i ochtornensen
självsig i väg.gav

2°Men föll offer för snikenhetSimons sin ochmän tog emot
bland de instängda; för drachmer lät denågra 70 000mutor av

Närantal slippa Mackabaios fickett ut. rapportpersoner om
det inträffade, samlade han folkets ledare och anklagade Simons

för ha sålt bröder försina och skadat demmän att pengar

ocb kunnat förvaltainte10:13 höga ämbetesitt med heder Grundtexten är
skadadoch översättningenosäker.

återkommeriGorgias befälhavare10:14 12:32 i Idumeen, dvs. områdetsom
söder Judeen.Striderna dettai område beskrivs i Mack1 5:1-8, 65.om
Dessutomuppträder Gorgias i tidigare fälttåg, och Mack8:9 1 3:38ett se
med not.

Mack10:14-38 1 5:1-8 Mack10:192 ggg
Mack10:14] 3:38; Mack4:1-25; 2

8:9; 1232-37
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Desläppa deras fiender fria. hade alltså begåttattgenom
förräderi, och han lät dem. Sedan erövrade hanavrätta genast

Hansbådade hade överallt lyckan med ochsig,tornen. vapen
dödadehan de båda fästningarna.iän 20 000mer man

Timotbeos besegras och dödas

24Timotheos, förut hade blivit besegrad judar-gångsom en av
bådade väldig legohär och samlade dessutom ihopenna, upp en
kavalleristyrka från kom förAsien marscherandeHanstor nu

Närlåta besätta Judeen. han närmadesina sig,att trupper
vände Mackabaios och hans till Gud med bönsig män om
skydd: de strödde jord huvuden, fästesina säcktygöver om

föllhöfterna, fundamentet framför altaret och bad Gudner
ochdem nådig bli deras fienders fiende och derasatt vara

Eftermotståndares motståndare, det heter lagen. hai attsom
slutat bön de och ryckte framsin stycke fråntog ett gottvapnen
staden. de kom fiendernas närhet,i gjorde de halt.När

Just dagen grydde gick båda härarna samtidigt tillnär an-
fall. hade förtröstansin förDen Herren garantiena som
framgång och ärorik medan den andra bara lät ledassigseger,

Understriden. den hårdasitt raseri i kamp följdeav som
visade frånsig himlen för motståndarna. ståtligaFemen syn

hästar guldbroderatmed ställde försig imän remtyg spetsen
3°Tvåjudarna. dem Mackabaios mellan och skyddadesigtogav

honom med han bevaradessina oskadd,så attvapen, men
motståndarna de med pilar och blixtar, bländadeÖveröste som

20och förvirrade dem, de skingrades full panik.så i 500att
blev dödade, och dessutom 600 ryttare.man

Timotheos flyddesjälv till befäst stad hette Geser.en som

Timotbeos jfr10:24 med8:30; 12:10 noter.
Geser låg mellanJerusalem10:32 och medelhavskusten.Enligt Mack1 13:43
erövradesstadenförst långt judarna. Jaser Jordanöstersenareav omskulle bättre jfr Mack kan1 5:8. Namnet felskrivet,passa vara menförfattaren till Mack kan också här, liksom2 flerai andra fall, ha
omformat det historiska och geografiskasammanhanget.

Mack Mos10:24 10:2622 23:228:30+
10:25]udit MackMack 10:28 Krön2 32:8;4:942; 22 8:18+13:12;

10:292Mack14:15 2121+
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Macka-hade stark under befälDen garnison Chaireas.en av
baios omringade villigt fästningen och belägrade fyraden imän

De inneslutna,dagar. litade platsen ointaglig,attsom var
Menhädade och utslungade gudlösa skymfer. dennärgrovt

femte dagen grydde, tjugo Mackabaios sidamän såvar unga
upphetsade vrede hädelserna de gick till anfallöver att motav

med manligt mod och vilddjurs och deraseri, höggmuren ner
Andraoch de utnyttjade den avledandepå.stöttevar en som

till klättra ochvis angripa demanövern att upp samma
inneslutna. eld tände bål och brändeDe hädar-påsatte tornen,

levande. Ytterligare högg sönder ochportarnana en grupp
släppte hären, de snabbt kunde besätta staden.såresten attav
37Timothe0s, hade brunn, dödadesig i de, likasågömtsom en
hans bror Chaireas och Apollofanes.

Efter ha detta prisade de med hymnerHerrenuträttatatt
och tacksägelser för hans välgärningar Israel och förstora mot

han skänkt dem.segern

Segern Lysiasöver

Lysias, ocksåministern kungens förmyndare11 ochsom var
frände, hade blivit mycket uppbragt det inträffat. Påöver som

zhadehelt kort tid han bådat omkring därtill80 000upp man,
allt kavalleri, och ryckte framsitt judarna. Han avsågmot att

Jgörabefolka Jerusalem med greker, templet skattskyldigt, lik-
andra folks kultplatser, och bjuda översteprästämbetetutsom

Åtför sänder. Guds krafti ägnade hanår inte tanke,ett en
eftersom han förletts till övermod infanteri,sitt kundeav som
räknas tiotusental,i sina tusentals och ele-sina åttioryttare

fyra dagar... den femte dagen...10:33, 35 tjugo läsart:Annanmänunga
tjugofyra dagar. den tjugofemte dagen några män.unga. . . . .Mack redogörLysias för fälttåg där11:1 1 två Lysias medverkade, underett
Antiochos ochIV under hans4:26-35 Mack6:28-63. I 2ett son -ff. detmåste sig det andra. har13:1 deröra Här troligen blandatsom

händelserfrån Mack har felaktigt förlagts1 till tiden efter4samman:
Antiochos död.IV:s

Mack 1Mack6:17+10:361 5:5 11:1
Mack 1533:161.11:1-12 1 426-35 11:4
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judeeni,5När marscherade hanhanfanter. in iträngt mot
ungefär frånvälbefäst plats ligger milBet-Sur, treen som

för häftigaJerusalem, och denna stadutsatte angrepp.
LysiasNär Mackabaios och hans underrättadesmän attom

med helabelägrade deras fästningar, vände de tillsammanssig
klagan och till och bad honom sändafolket under gråt Herren

7MackabaiosIsraels räddning. själv beväp-god ängel tillen
nade först alla, och han uppmanade de andra medsig attav

till hjälp. Och defaran för komma bröderhonom sinatrotsa att
villigt allabröt som enupp, man.

Medan närheten avjerusalem, uppenbaradede i sigännu var
för deras han bar dräkt och svingadeviti tåg;ryttare spetsenen

9Då prisade den barmhärtigegyllene de alla gångenvapen.
de blev styrkta själar de bereddaGuden, och i sinaså att attvar

lös vad helst, bara människor deinte värstautansom
Så fram fullvilddjur och ryckte de strids-järn. imurar av

himmelske vapenbroder,beredskap med sin i sinHerrensom
Debarmhärtighet hade dem. störtade fiendernasigsänt över

och fällde dem, därtill ochlejon 11000 1600 ryttare,avsom
Detvingade alla de fly. flesta dessa undkomövriga att av

särade och och själv kunde räddaLysias sigävenutan vapen,
neslig flykt.bara genom en

förhandlingarVapenstillestånd och

Men saknade förstånd, och han för självLysias inte signär
nederlag han för,tänkte det hade råkat hanigenom insågutsom

hebreerna oövervinneliga, eftersom den väldige Gudenatt var
ochDärförkämpade deras sida. sände han bud till dem

till uppgörelse villkor.lyckades övertala dem rättvisa Hanen
dem också han kunde kungen bliövertygade tvingaatt attom

Mackabaios föreslog,deras gick med allt Lysiasvän. som

till Mack beträffandestadensBet-Sur Se lägeoch dessroll11:5 1 4:29 inot
mackabeertidensstrider.

kungen bli deraskunde Grundtexten oklar ochtvinga11:14 vän inne-äratt
överflödigt ord, härhåller oöversatt.ett

2Mack2z2l+23:23;]os5:13-15;Tob2Mos11:6 11:8
Mack5:22 11:13-l5 1 6157-60

2198-16-436 .
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med folkets bästa för alla önskemål judarnaögonen, ty om som
han själv skriftligen framfört till hade beviljatsLysias kung-av
en.

judarna hade nämligen fått brev följandemed lydelseett
från Lysias:

Erahälsar det judiska folket.Lysias representanterjohan-
och Absalom har nedanöverlämnat skrivelseåtergivna ochnes

Alltframfört önskemål de angelägenheteri därera som anges.
behövde hänskjutas till kungen har framlagtjag för ho-som

faller kompetens harDet inom min beviljat.jagnom. som
Om fast vid lojala hållning kungamakten,ni står gentemoter
skall fortsättningenjag i söka utverka fördelar föräven er.
Beträffande detaljerna har jag beordrat såväl de ovannämnda

mina överlägga medrepresentanter attpersonerna som egna er.
Med önskan allt gott.om

Skrivet tjugofjärdeden dagen den korinthiskei månadZeus
år i148.

Kungens brev lydde så:
SedanAntiochos hälsar broder fadersin Lysias.Kung vår

till gudarna har det önskan rikets under-upptagits varit vår att
skall kunna sig angelägenheter.såtar sinaostört ägna egna

Vi har hört judarna införståddainte med fadersvårärattnu
försök införa grekiska seder föredrar levnads-sittatt utan eget

Dåoch begär tillstånd följa seder och lagar.sinasätt att
önskar folkdetta skall leva under ostörda förhållan-ävenatt
den, förordnar härmed templet skall återställas till dematt
och de skall forma livsföring enligt förfäderssin skicksinaatt

brev från fyra brevenDe detta kapitelLysias i flertalet11:16ett ansesav. . .forskare avskrifter äktadokument, fastänförfattaren delvismiss-vara av
förstått democh skapat oriktigt sammanhangmellan dem.ett

fast vid lojala hållning Formuleringenstår tyder11:19 brevet variter att
riktat till folkets inte till upprorsledarenJudas Mackabaiosstora massa,
och hansvänner.
den korinthiske Zeusmånad Månadsnamnetfinnsår11:21 148 inte i någon
känd kalender; möjligen det i sambandmedstår religionsförföljelsens

Årtaletnyordningar. tiden mellan hösten och hösten165 164motsvarar
f.Kr. innebär sålundaDateringen brevet skrivet Antiochosär IV,att av

alltsåbör ha politiksin judarna handog.omprövat innansom mot
brev detta brevKungens inte dateratframgår klartFast innehållet11:22 är av
utfärdatdet Antiochos efter farshans död.V härrör alltsåär Detatt av

från fredsförhandlingarnaefter Lysias andrafälttåg jfr till Den1.not v.
sammanförtdokumentenhar troligen insett detta felaktigtsom trottmen

Antiochos åsyftasockså de andrai breven.Vatt
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Vioch bruk. förväntar alltså du skickar dem försäk-attoss
fred ochringar vänskap, för de med kännedom vårattom om

inställning skall kunna väl till mods och med glädje ägnavara
sig sina angelägenheter.åt egna

Till folket skrev kungen detta brev:
Antiochos hälsar de äldstesKung råd och alla Övriga judar.

Om det väl detgår önskan;vår själva befinnermotsvararer
Menelaosockså väl. har underrättat Önskaross attoss om

återvända hem och Deangelägenheter.ägna er era egna
sålunda återvänder före den trettionde xanthikos tillförsäk-som

härmed judarnaföljande rättighet: får fritt följa sinaras egna
dietföreskrifter och lagar, liksom de förut gjort. demIngen av
skall heller svårigheternågot grund tidigaresätt av

Jagförseelser. har också skickat Menelaos med uppgift att ge
Medlugnande besked. önskan allter gott.om

Skrivet den femtonde xanthikos år 148.
Också skrev till dem; deras brev lydde följanderomarna

satt:
Quintus ochMemmius Titus Manius, sändebud,romarnas

hälsar det Dejudiska folket. förmåner kungens frändesom
harLysias beviljat också Deinförstådda med. frågorärer

han beslutat underställa kungen bör diskuterani och sedansom
omedelbart skicka bud till kan framläggaså sakenattoss,

till fördel försätt är Vi nämligen tillär vägett som er.

Menelaos hade enligt fått11:29 översteprästämbetet4:24 Igenom mutor.
kap. skildrar författaren honom4-5 genomgående förrädare,som men
detta utesluter han kaninte ha medlat mellan kungenoch folket.att
den femtonde xantbikos11:33 år Dvs. i brevet hör148 år alltså164;mars

med och den utfärdat16-21, amnestin enligtmåstesamman v. som
dateringen Antiochos MånadsnamnetIV. grekiskt. Detärvara ro--merskabrevet ff. kan knappasthav. exakt34 dag, ochavsänts samma
endera dateringarna ochi torde mekanisk33 avskrift38av v. v. varaen av
den andra.

skrev innehållBrevets till den11:34 växanderomerskaromarna passar stor-
maktens alla splittringutså det seleukidiskasträvan inom riket.sättatt
Avsändarna okända, olika försök förknippaär medtrots att namnen

hadediplomatiska uppdrag i Främreorienten.romare som

Mack11:27 2 9:19 Mack 8:22; 15:1511:341
Mack11:29 2 4:23 5:15; 13:3
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SkickaAntiochia. alltså med det någrasnaraste sompersoner
Medkan underrätta vilken hållning ni intar. välgångs-oss om

önskan.
Skrivet den femtonde xanthikos år 148.

Massmordet och judas vedergällningsaetioni joppe

Sedan dessa överenskommelser hade for12 ingåtts tillbakaLysias
till kungen, folketoch zMenåtergick till sitt jordbruk. några av
de lokala befälhavarna lät dem inte lugnetnjuta och sigägnaav

fredliga det Timotheos och Apollonios,värv; Gennaiosvar
DemofonHieronymos och Nikanor, chefen för deson, samt

cypriska trupperna.
begick invånarna gudlöst illdåd.joppe inbjöd judar-Deett

stadeni med hustrur och barn komma ombord fartygattna
de ställde till förfogande. gjordesDetta antydan tillsom utan

ochfiendskap efter samfällt beslut stadens medborgare.ett av
judarna inbjudan oråd och i de andraantog utan att tronana att

inställda hålla fred. efter ha fört demMenattvar att ut
havet kastade dem överbord,öppna inte mindre än 200man

personer.
5När judas fick meddelande det omänskliga dådom som

hade förövats hans landsmän, kallade han sinamot samman
åkallade denGud, rättfärdige domaren, ochmän, sinaangrep

bröders mördare. eld hamnen brändeHan satte natten,om
fartygen och högg dem hade 7Mensökt tillflykt där. dåner som
själva staden tillbommad, drog han sedan tillbakasig i avsiktvar

komma ochigen slut hela befolkningengöra ijoppe.att
Därefter fick han underrättelse folket i jamnia tänkteattom

de lokala befälbavama Författaren markerar det fråga biper12:2 äratt om
det saknasfast underlag för koppla dem med andrasoner; att samman

figurer i boken, där återkommer.även sammanamn
de cypriska jfr med12:2 4:29trupperna not.

Städernavid medelhavskustenjoppe... jamnia förblev länge fästen812:3,
för judarnasmotståndare. erövradesförst efterjoppe judas död hansav

f..bröder Mack räd skildras1 Hans inte i Mack,10:75 1egen som
däremot berättar misslyckat fälttåg i trakter under andraettom samma

ff..ledare5:55

12:6 jer Mack11:20 1 3:5
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9Dåhandla de judar slagit där.sigsätt motsamma som ner
hangjorde nattligt ochJamnias invånareävenett angrepp

eld hamnen och skeppen, eldskenet ändasåsatte att syntes
därifrån.till Jerusalem, fyra och halv milen

Fälttåget Gileadi

När de kilometer därifrånhade hunnit knappt undertvå sin
Timotheos, blev Judas anfallen araber,marsch intemot av

Eftermindre till fots och häftig500än 5 000 ryttare.man en
framgångsrikstrid, med Guds hjälp blev för Judas män,som

bad Judas fred.nomaderna besegrade och lovadeDevar om
hjälpabåde komma med boskap och judarna andraatt att

uJudas, räknade med de kunde bli verkligtillsätt. attsom
sammanhang, gick med hålla fredi medmånganytta att

och efter ha hans försäkran detta drogdem, tagitatt emot om
tillbaka till tält.de sig sina

Judas anföll också stad befäst med jordvallaren som var
och skyddad och hade allainvånareruntav murar om som av

Demöjliga folkslag. hette inneslutna, litadeDen Kaspin. som
och livsmedelsförråd, uppträddestarkasina sina myc-murar

utmanande Judas hånade dem och fördeket män,mot ett
Menhädiskt och gudlöst tal. Judas åkallade världensmän

vräktehärskare, tid omkull Jerikospå Josuasstore som murar
murbräckor ochhjälp eller kastmaskiner,sigutan av vare ru-

Desade vilt till erövradei raseriså motangrepp muren.
staden, Guds vilja, och anställde otroligt blodbad,såty ettvar

fyrahundraden närbelägna sjön,så tvärsatt metersom var
tycktes fylld blod den.med runnit iöver, utsom

kilometer därifråntva Sammanhanget här12:10 brutet: fälttågmåste detvara
beskrivs i utspelas i östjordanlandet jfr den10-31 parallellasom v.

skildringen Macki stycket sålundaOm felplacerat,5. kan1 denär
Timotheos här mycket väl identisknämns med densom vara man vars
död skildras i 10:37.
Kaspin Denna plats, liksom12:13 Kamion och Efronv. 26 v. 27, nämns
också Macki kallas1 5 v. Kaspin där Kasfo,26, 46.43 Kamion
Karnajim.

Mack12210-311 12:15Jos5z9-54 6:20
12:11 Krön2 17:11
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besegrasTimotbeos

defjorton mil tillmarsch såDärifrån de efterkom en
Timotheos de inteCharax.tobianska judarna ikallade stötte

oförrättatmedhade sig ieftersom hantrakten, vägdär i gett
välskyddadkvarhade han lämnatplatsärende, enenmen

ochDositheos Sosi-Två officerare,Mackabaiosgarnison. av
democh dödadefästningenrädgjorde då sommotpatros, en

lämnat där,hadeTimotheos 10000över man.
avde-kompanier,därefter här2°Mackabaios sin iformerade

marscheradeochdemföra befäletofficerarelade över motatt
infanteri ochhade 2500Timotheos, 000120 ryttaremansom

När fick underrättelseTimotheosförfogande.till sitt attom
kvinnor och barnförväg borthanskickade inärmadeJudas sig,

svårbe-detstaden Karniontill ärövrigaoch den entrossen -
tillfartsvägarnaallaeftersom ärplats,otillgängliglägrad och

trånga.
visadeJudas kompani sigFienderna skräck så snartgreps av
allseendedenskrämdesoch deför hären,i att seavspetsen

rusadeflykten ochtilluppenbaraGuden sig. De om var-tog
och fickkamraterskadadeblev sinaandra, mångaså egnaatt av

energiskt ochJudas förföljde demsvärden.sticksårdjupa av
Ti-blev dödade.ungefärmissdådarna;högg 30000 manner
folk,ochDositheos Sosipatroshändernaföllmotheos själv i

släppa ho-bad demhanövertalningskonstlistigmed attmen
dembröder tillföräldrar eller mångadärföroskadd, avattnom

illade råkadekunde händadetvåld, ochhansi ut.attvar
hanshade fått demövertalningSedan efter långhan att tro

tillbaka,välbehållnaskickasskulledessaförsäkran att personer
räddade.skulle blibröderför derasfri,de honom attgav

och Atargatistemp-KarnionsedanJudas marscherade mot
Efter ha besegratmänniskor.dödade därochlet 25000 att

CbamxMacktill Namnetzobianseajudarna 5:13.de... Se 112:17 not -
ingenting närmarelägret,det palissadomgivnabetyder vetmen man

syftarområdedetvilket på.vilken platsellerom
modergudinnan As-Atargatistemplez Atargatis12:26 ett namnenavvar

Ishtar jfreller Sam31:10.1t.ex.tarte

12:222Mack2:21+Mack121171 5:13
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Efron, välockså framdem ryckte hantillintetgjortoch mot en
nationaliteter.befolkning olikamed Star-befäst stad stor aven

och försvaradeframförhade ställtska män murarnauppunga
krigsmaski-förrådfanns därdessutomhårdnackat;sig stora av

Men åkallade den härskarejudarnaoch kastvapen. somner
bemäktigakraft och kunde sigfiendensvåldsamt bryter så

ungefärde nedgjorde invånarna.staden, där 25 000 av
Efter därifrån gick de Skythopolis,uppbrottet mot som

Deelva mil från Jerusalem. judar bodde därligger inty-som
hade dem välviljagade emellertid stadens ochinvånare visatatt

Judasvänligt dem under olyckans dagar. ochuppträtt mot
tackade dem för detta och uppmanade dem ocksåhans imän att

judiska folket. Sedanframtiden leva vänskap med deti åter-
Jerusalem, eftersom veckohögtiden före-vände de till näravar

stående.

dumeenStriden Gorgias i Imot

Efter kallas, marscherade dehögtidenpingsten, motsom
HanIdumeen. drog fält medbefälhavaren i iGorgias, 3000

Vidinfanteri och sammandrabbningen400 stu-ryttare.man
En Dositheos,pade judarna. vidnågra ryttare enav namn

till Bakenors folk,stark karl hörde Gorgiasitagsom grep
fast och honom med alla krafterhöll honom drog sig ikappa, av

deavsikt den skurken levande till fånga. Menatt ta en av
honom och högg honomthrakiska ryttarna armen,angrep av

lyckades fly tilloch Marisa.Gorgias
Då Esdris utmattade den långdragna kam-män nu var av

bad honomvände Judas till och uppenbarasig sigHerrenpen,

medSkyzhopolis Ifrjudit 3:912:29 not.
befälbavarenildumeen jfr med och MackGorgias, 10:14 1 5:6512:32 not

parallellberättelse.tyckssom varaen
från Thrakien Egeiskaha-de thrakiska Legotrupper12:35 ryttarna norr om

vet.
införsEsdris grekisk omformning Asarja. Att12:36 är namnet mannenen av

kanske judisk underbefälhavaremed detoförmedlat berorså att en
Mack ff.allmänt känd;sistnämnda 5:18,1 56namnetvar

f.; Mack12:312 Mos Mos 12:3234:22 5 2 10:14+16:9-11
Mack12:32-45 1 5155-68
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Hanstriden.bundsförvant och ledare ideras tog uppsom
språk, höggfädernasoch psalmernastridsropet på överras-

flykten.och drev demkande Gorgiasin mån

synderför de dödasOffret
och eftersomJudas staden Adullam,sedan hären tillledde

sedvanligtrenade de ochgick sigsjunde dagen in,den sätt
Men då det hade blivit högföljande dag,Sabbaten där.firade

förgick Judasde fallnas kroppar,handtid män ut attatt ta om
fädernasvila hos deras släktingarföra dem till idetta ochgöra

gravar.
under kläder hade4°Då de döda sinade varendafann att en av

lagensådanttillhörde avgudarna iJamnia,kultföremål somsom
dettamed. Alla förstodbefattaförbjuder judarna sig attatt var

och de prisadetill de hade Herren,anledningen stupar,att
ochfram det dolda ljuset,drar irättfärdige domarenden som

synden skulleden begångnaödmjuka böneruppsände attom
fol-Judas manadeden hjältemodigefullständigt. Ochutplånas

med hadefria från synd, dehållaket sig ögonnäratt egnanu
lett till.stupades synd hadevad desett

fick bidra till43 insamling ochordnaGenom att som var enen
till Jerusalemungefär silverdrachmerskickakunde han 2000

handlade riktigt ochsyndoffer.låta frambäraför Hanettatt
om hanuppståndelsen tankarna; intehade iklokt, hanty
hade detstupade skulle varitdehade sig uppstå,väntat att

Adullam km sydväst Jerusalem.låg12:38 26 om
kultföremål tillhörde avgudama Tydligen amulet-i jamnia12:40 som menas

tillvaratagits då plundradestaden Jfre.d., 9. Mosv. 5 7:25,ter som man
för detta handlingssâtt.somvarnar

bar: bade Stället belyser den tvekanuppståinte sig...väntat12:44 manom
införkändebland den tidens judar den läran de dödasuppstånd-nya om

grundtexten, osammanhångande,har kanskeelse. tämligenI ärsom
inarbetats randanmärkningar avskrivaremedolika uppfattning:ett par av

fall funnitden har Judas handlingssättmeningslöst, enligt deni såene
heligt och fromt.andre detvar

MackMos 42 7:9+12:38 Mos 12:4334 19:11
Kor129141 15:2912:40 Mos5 7:25
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.

Dess-människor.dödaförbemeningslöstochöverflödigt att
demhärlig belöning väntarhantänkte somatt enutom
omtankehansfromochGud. Heligavlider i vartron

dedöda,för de såförsoningsoffretordnade hanDärför att
synd.från sinbefriasskulle

dödMenelaos

ryckteAntiochosÅr EupatorbudJudasfick män14913 attom
zHan med sig sinhadestarkamedJudeenfram trupper.mot

åtföljdes sindeochLysias,och ministerförmyndare varav
elefanter22infanteri, 5 300härgrekisk 000110 ryttare,manom

lievagnar.och 300
hycklandeochdem,tillockså3Menelaos anslöt sig grovt

fosterlandeträddaförAntiochos, intehanuppmuntrade att
ämbetet.högstadetkunnatrodde sighandärför attutan

vrede miss-AntiochosväcktekonungMen konungarnas mot
bardennedetklargjordeLysiasochdådaren, när somatt var

sedenbefallde kungenolyckorna,allaförskulden att somman,
förtill Beroia avrättas.föra honomskullelandet,i attår

med askafyllthögt5Där nämligenfinns 25 torn,meterett
hållallafrånkonstruktion,cirkelrundmedförsettoch somen

har gjortdenDit föraskan.brantsluttar sommanmot uppner
särskilt svårförövat någonellerhelgeråntillskyldigsig annan

Beträffandef.Kr.År frågatroligen 163Det är14913:1 sommarenom -
medfälttågoch hans 10:11; 11:1Lysiasv. 2 noter.

hadet börlydelse, rörtgrundtextensgrekisk bär Detta ärsin13:2 menvar ochkungen iden minderårigeleddesformelltendahär,sig avsomom en
Jfr MackLysias. 6:30.verkligheten 1av monteradeklingorhadestridsvagnar,Hästdragnalievagnar13:2 vassasom

fart.kördes högoch ihjulnaven
frånåterställandeblivit övervid templetstydligenhadeMenelaos avsatt13:3

skaffatförut hade sig.hanämbetet,det högstasteprästämbetet, som
medJfr 11:294:24; not.

IngentingSyrien.nordvästra ärnutida Aleppo idetBeroia13:4 motsvarar persiskaskakvävasbrottslingar ilåtakänt var enatttornet, menom
avrättningsmetod.

honom Oversättningenoch såför störtarDit man nerupp man. . . grundtexten.rekonstruktionbygger aven

Mack 11:29+13:3 2lMack 6228-4713:1-17
Tim 6:15Mack 13:4 16:17+13:2 1
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ogärning och så honom 7Påtillstörtar omkomma.man ner att
det fann lagöverträdaren Menelaossättet dödsin och ficknu

Detkommainte jorden.i fullständigt hanrättvist,ens var ty
hade syndat detså många gånger gällde altaret, eldnär ochvars
aska heliga, och därför fick han också dö aska.ivar

Striden vid Modein

9Men kungen, tänkesätt hade blivit fullständigt barbariskt,vars
kom för låta judarna det allragenomgå vadvärstaattnu av som
hade hänt dem under hans Närfars tid. Judas fick meddelan-
de detta, uppmanade han folket dag och bönfallaom att natt

kommaHerren dem till hjälp dånågonsin, höllatt omnu man
ifrån dem lagen, fosterlandet och det heliga templet,att ta

och inte låta folket, hade fåttså kort tidsatt som nyss en
lindring, falla dei hädande hedningarnas Allavåld. gjorde

underså: dagar åkallade de uppehåll dengemensamt tre utan
barmhärtige Herren, gråtande, fastande och utsträckta mar-
ken. Därefter talade Judas uppmuntrande till dem och befallde
dem sig marschberedda.göraatt

Vid enskild överläggning med de äldste kom han tillen
beslutet de skulle marschera och med Guds hjälp nåatt ut ett
avgörande kungensinnan här hann falla iJudeen och bemäk-

Hantiga staden.sig överlät världens skapare fälla utsla-att
och manade folksitt kämpa till sista andetaget förget att tappert

lagenä, templet, staden, fosterlandet och samhällsordningen.
Sedan lät han härsin slå läger närheteni Modein.av

Efter ha folksitt fältropet frånSeger Gud anföllatt gett
han kungens högkvarter med utvald styrka denatten en av

dödademännen. Han ungefär lägretitappraste 2 000unga man
och dessutom den förnämsta elefanten med Tilldess förare.
slut fyllde de hela lägret med skräck och förvirring och drog sig
tillbaka efter framgångsrik förststrid dagen börjadenär gry.

kundeDetta ske därför hjälpteHerren och beskyddadeatt
honom.

Modein13:14 JudasMackabaioshemstad km nordväst28 Jerusalem.omefter framgångsrik13:16 strid Enligt parallellberättelseni Mack1 6:32-47
slutadestriden med nederlagför judarna.

13:14Syr 4:28 Syr13:14 4:28
Ords13:15 Mack21:31;2 8:23 Ords Mack13:15 221:31 8:23
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JerusalemVapenstillestånd i

oförvägenhet,judarnasdettafåtthadeNär kungen prov
krigs-hjälpmedplatsernabefästadekommaförsökte han av

stödje-fastBet-Sur,framHan rycktelister. envarsommot
neder-ledochbesegradesundan,drevsför judarna,punkt men
Ro-inneslutna.till deförnödenheterJudas skickadelag.

hemligheter-förråddehären,judiskatill denhördedokos, som
inspärrad.ochuppspårad, gripenblevhanfienden;förna ochfolket Bet-Sur,med iförhandladeKungen gavnytt

ochanföll Judasavtågade, mänfred,försäkringarfick om
Filippos,meddelandefickbesegrad. Hanblev somattom

hadeAntiochia,iregeringsärendenaskötakvarlämnats att
judar-tillkallade sigförskräckt,blevgalen.alldeles Hanblivit

heltfördragedmedbekräftadeochför demefter ettna, gav
hed-offer,hanframbaruppgörelsenEftervillkor.rättvisa ett

platsen.heligadenfrikostighetvisadeochtempletrade mot
kvarlämnade He-Mackabaios,avskedHan vänligt avtog

ochPtolemaismellandistriktetbefälhavare igemonides som
visade miss-därtill Ptolemais. Invånarnaoch begav sigGerra

ochupprördaoerhörtnämligendefördragetmednöje var-
tri-Lysias gickupphävda.bestämmelsernaville upp

övertalade dem,kunde,hansakenförsvarade såochbunen gott .hanåtervändeSedanvälvilja.tilldemstämdeochblidkade dem
Antiochia.till

och återtäg.framryckningkungensmedtillgick detSå

författarenskapitletåterstoden ärryckte fram Bet-Sur IHan13:19 mot av
livfull stilistiskskapavill kanskesummarisk.framställning Han enytterst

förförbi radsnabbthan villocksåmöjligteffekt, det är att enmen
bekräftar det slötsepisoder. Mack 6:48-63honom ointressanta 1 att en

bild judarnas läge. Delysandemindreförhandlingsfred avenmen ger
verketsjälva Bet-Sur.förlorade it.ex.

område längsdetoch Dvs. östraPtolemais Gerramellandistriktet13:24
och andraseleukiderna itillhördedelsödramedelhavskustens somsom

nutida Akko.detPtolemaisKoilesyrien.kallassammanhang motsvarar
vilken platsdet ovisstmarkerar Egypten, ärgränsenGerra sommot men

avses.

Mack 3:3513:232Mack13:18-26 1 6148-63
Mack13:191 4:61
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ochDemetrios AlkimosI

Tre fickår Judas14 budmän Demetrios, Seleukossenare attom
hade seglat i Tripolis hamn med flotta och starkson, en en

ochhär gjort sig till herre landet efter haöver undanröjtatt
Antiochos och hans förmyndare Lysias.

3En vid Alkimos, förut hade varit överste-man namn som
val hadepräst besudlat sig under oenighetens tid,egetmen av

insåg han saknade varje möjlighet rädda sin ställningattnu att
eller vidare tillträde till det heliga Hanaltaret. infann sig år

hos kung Demetrios medförande151 guldkrans ochen ett
palmblad till honom,gåva och dessutom denågrasom av
sedvanliga olivkvistarna från templet. dagenDen förhöll han sig

5Menoverksam. han fick tillfälle gynnade hansett som vanvet-
syften,tiga Demetrios kallade honomnär till rådssamman-ett

träde och frågade honom hur stämningen bland judarna ochvar
vad de hade för planer. Då svarade han:

De judar kallas hasiderna och leds Judassom som av
Mackabaios för ständigt krig. ställerDe till med oroligheterett
och tillåter inte det blir stabila förhållanden 7Därförriket.iatt
har kommitjag hit, och fast jag har berövats den värdighetnu

harjag ärftlig till syftarjagrätt översteprästämbetetsom - -drivs förstjag och främst uppriktig omtanke kungensav om
intressen, andrai hand också hänsyn till lands-minamen av

hela folk fårmän, vårt lida för dessa människorsavsevärtty

Tre år författaren14:1 Hur här räknar oklart. Demetriosär landIzssenare
stigning Mackse med1 ägde7:1 höstennot på år Kr.162rum
Alkimos, förut14:3 bade varit Enligtöverstepräst Josefus hade hansom

tillgjorts efter Menelaosöverstepräst l3z3-8 den undanröjdeav nuAntiochos JfrV. Mack1 7:5.
oenigbetenstia14:3 Grundtexten osäkeroch oklarär här syftaantasmenden konflikt mellan lagtrognaoch avfälligajudar heladen nationellasom
krisen rörde kring.sig
palmblad. olivevistarna14:4 Alla de uppräknadeföremålen troligenvar..guld; jfr Mack1 13:37.av
hasiderna Mack14:6 Se med och1 2:42 Mack ff., där1 Alkimos7:12not

medansvarigförgörs massaker medlemmar dennaen av grupp.

Mack14:1-Sá 1 7:1-38 Mack14:6 2:42; 7:131
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kännedomskaffa dig9Jag konung,dig,ber mindärskap. attnu
åtgärder förvidtaoch sedan vårtdenna sakdetaljeralla iom

duvälviljaden nådigafolk medhårtland och vårt somansatta
Ty kan detJudas livet,länge iför alla människor. så ärhyser

förhållanden.fredligabliomöjligt
detdet såNär hade uttalat sigAlkimos sättet, var

kungensför de vännerä,övrigamycket lättare som varav
DenneDemetrios.Judas, hetsainställda tillfientligt att upp

elefantkårenchef förhade varitNikanor,valde genast ut som
skickadeiJudeen, och ibefälhavareutnämndes till vägmen nu

ochJudas självmed orderskriftliga röja vägenhonom att ur
ämbetetAlkimosfolk översteprästhansskingra attsamt somge

templet.vid det höga
för JudasflyktbefannDe iJudeen sighedningar som

troddeeftersom deskaror,till Nikanor ianslöt sig attstora
förinnebära framgångarolyckor skulleochjudarnas motgångar

själva.dem

med ieanorFörhandlingar N

När fram ochNikanor ryckteJudas folk fick höra attatt
och åkal-anfall, strödde de jordhedningarna gick till sigöver

folk för det skall beståhar samlat ilade honom sitt attsom
föralltid uppenbarar sinevighet och sig värnaatt egen-som

På därifrån,order marscherade deanföraresdom. sin genast
med fienden vid bynoch de nådde kontakt Dessau.

Men strid medhade redan i Ni-Judas bror Simon varit
uppenbarateftersom motståndarna sigkanor, och oväntat,

Trots detta droglidit tillfällig sighade han motgång.en
uppgörelse, hantill blodigNikanor för låta det tyatt en

fanns hos Judas ochhjältemodhörde talas vilket mänsomom

också Mack det frågaNikanor framgårSom 1 7:26 är14:12 om enav av
sannolikt identisk med deninteDemetrios HanI:s män.närmaste var

ff., Mackuppträder författaren till kan hai 8:8 även 2 trottomman som
det.

Platsensläge okänt.Dessau14:16 är
uppenbarat Grundtexten skadad, och översättningensig oväntat är14:17

irekonstruktion.bygger en

Mack SyrMack 361-1914:152 10:25+;14:121 7:26
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Därförde kämpade för fosterland. skickadehur sitttappert
Poseidonios, Theodotos Mattathias för träffahan och att en

fredsöverenskommelse.
Frågan dryftadeövervägdes anföraren den med trup-noga;

och då det visade råda allmän enighet, godkände desigperna,
Man kom dag då ledarna skullefördraget. överens om en

för enskild överläggning. körde fram från varde-Enmötas vagn
ochsidan, stolar ställdes Judas posterade beväpnadeut,ra
de skulle fiendernalämpliga platser, där bereddaståmän om

försökte begå illdåd. Ochplötsligt överläggningennågot ge-
nomfördes vederbörlig ordning.i

Sedan vistades Nikanor Jerusalem företai sig någotutan att
olämpligt; skickade han bort de skaror folktvärtom av som

Hansamlats honom. hade hela tiden Judashade hos i sin
Hannärhet och höll mycket honom. uppmanade honomav

gifta skaffa gifte tilloch sig barn. Judas slogsig sig, sigatt ro
livet.och njöt av

Nikanor bryter medjudas

Men Alkimos, lade märke till vänskapen mellan de bådasom
med handlingarna rörande det för-sig ingångnamännen, tog

draget till och gjordeDemetrios gällande Nikanor varitatt
illojal kungamakten: han hade nämligen Judas,mot utsett som

riket,stämplade till plats bland kungens vännermot att en
Kungen blev rasande och lät hetsas ondskefullesig denav

förtal, han skrev brev till Nikanor, hanså däratt ettmannens
uttryckte med fördragetsitt missnöje och befallde honom att

Nikanorskicka Mackabaios fånge till Antiochia.snarast som
blev bestört han nåddes detta budskap och illa till modsnär av

behöva svika avtalet den andre hade gjort någotöver att utan att
Men eftersom det omöjligt handla kungensorätt. att motvar

vilja, avvaktade han lämpligt tillfälle utföra befallningenett att
med list.

Mackabaios märkte emellertid Nikanor bemötte honomatt
kyligare och ohövligare honom han vid,sig ochänmot vantvar
han förstod det kyliga bemötandet ingalunda bådadeatt gott.

plats bland kungens Grundtexten oklar, troligen14:26 värmer ären men
Judas hade ställts förväntelista vid kommandeattmenas en att en

vakans den åtråvärdautmärkelsen.
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hölloch sigantal sinabetydandedärför mänsamladeHan ett av
för Nikanor.undan

ordentligthade blivithanförNär fick klart sigdenne att
Htemplet,heligaochtill det högagick hanJudas,överlistad av

guds-tillhörde offerframbärahölldär prästerna somatt
Men deutlämnabefallde demochtjänsten, svoratt mannen.
Då sträckteefterspanade fanns.dende inte vissteatt var

och sade:edtemplet,handhögraNikanor sin mot ensvorut
skall jag jämnafånge,migJudasutlämnarni inteOm som

uppfö-ochaltaretmed marken, rivahelgedomGudsdenna ner
Med deplatsen.tempel Dionysospraktfulltettra

händersträckte sinaorden gick han sin Men prästernaväg. mot
folk.för Dealltid strider vårthonomoch åkalladehimlen som

har du självbehöver någonting,35Herre, fastän du intesade:
finnas blandskalltempel för dinbestämt närvaroatt oss.ett

hus,detta såheligt, bevaraalltDu herrehelige över somnu
obesudlat förförblir evigtdetblivithar så attrenat,nyss

dödRasis

ijerusalem,äldstetillhörde deEn vid Rasis, somnamnman
och hadelandsmänssinaför Nikanor. Han vänblev angiven var

honomgodhet hadehansrykte; ärenamnetmycket gettgott
fällthade han33Tidigare, oenighetens tid,underjudarnas far.
ochkroppoch oavlåtligtjudendomenutslag frågori satsatom

Då otvetydigtNikanor villeför dess sak.själ ett provgenu
försoldaterskickade hanjudarna,fiendskap 500änsin mot mer

demty skulle skadatrodde hanhanhonom,gripa attatt
dennegripaatt man.genom

försöktedeSnart erövranära tornet:atttruppernavar
antända dörrarna.eld föroch ropadegårdsportenspränga att

svärdet sigomringad, riktade hanheltRasisDå motvarnu

Antiochoshade under lV:sgrekiske gud utnyttjatsSammeDionysos14:33
medreligionsförföljelse; 6:7 not.se

skriftlärd hjälpt dejudendomenfrågor Dvs.fällt utslag i14:38 somom
Grund-förhållandena.under rådandelagen de svåratillämpafromma att

osäker.tolkningenemellertid oklar ochärtexten

14:36]es6:32Mack10:1-814332Mack6:7
Mack 153m142351 7137+ 31:414:4]
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ty han ville hellresjälv, dö död falla missdådar-iäntapperen
händer och bli förödmjukad anstod hansintesättettnas som

Men stridens träffadetapperhet. i brådska ochintestöten rätt,
soldaterna redan trängde dörrarna, handå genom sprang

fruktan och kastade hjältemodigtsigutan upp muren ner
Debland soldaterna. vek hastigt undan, det bil-mitt så att

dades och han föll den platsen.mittett tomrum, tomma
Men han våldsam upphetsning, vid liv fastsig i ännureste
blodet och han sårad, rusadei svårtströmmarrann var genom

Redansoldathopen och ställde brant klippa. full-sig en
förblöddständigt drog han inälvor, dem med bådasinaut grep

och slungadehänderna dem soldaterna. åkallade denHanmot
Härskare råder liv och ande och bad gångöver attsom en
tillbaka det han och det skildes han från livet.miste, sättetnu

Nieanors övermod

lNikanor fick Judas höll till ochi Samarien,15 mänrapport attom
förhan bestämde anfalla dem vilodagen, då kundesig detatt
zMenske helt riskfritt. de judar hade följatvingats medattsom

förhonom sade: Döda dem all del detta ochinte råa
barbariska förvisa vördnad den dag har ochsätt, äratsutan som

3Arkeskur-helgats de andra den allseende Gudenänmer av
frågadeken då: han himlen, härskaren har förord-Finns i som

41a,skall fira sabbatsdagen förklarade de,nat att man -
den levande själv härskar himlen befallti harHerren attsom

5Dåden sjunde dagen skall hållas helig. sade han: jagMen är
härskare jorden, och order skalljag attger om vapnen
brukas och kungens uppdrag utföras.

genomföra ondskefulla föresats han emellertidsinAtt var
stånd till.inte i

sabbats-riskfritt Författaren till Mack betonarkunde skebelldå det 215:1
förutsätta Judasoch tycks här intehelgddagens 12:386:11; 8:26; att

Enligt Mack hadeförsvarsstrid.bryta denskulle 2:411enens genom
detta tillåtet;med sinadock hansfar kommit vänneröverens attom var

Mack 9:431

Mack Syr 33:7-9Mos14:462 7:11 2:3;15:2 1
Mack PsMos 115:215:1-36 5:21 7:39-5O 15:3 2

Mack Mos 2018-1115:1 2232+ 21
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till stridJudas uppmuntrar

fastNikanor beslutenI skrävlande övermodsitt ettatt resavar
7Menhela Judas här.självsig övermonument som segrare

ögonblick tillförsiktvacklade i sinMackabaios inte utanett var
sHansak.skulle hanssigfull hopp Herren taatt anav om

inför hedningarnasmodetfolkuppmanade sitt inte tappaatt
fått hjälp från himlentänka hur de hadeframryckning utan

allhärskaren ocksådenoch framförr mot nuseger somse
9Han lagenuppmuntrade dem med 0rdskulle skänka dem. ur

redan hadede strider depåminde democh profeterna, somom
stridslust.ökade derasutkämpat och så sätt

Sedan order ochmod hanhan hade väckt deras sinagav
trolöshet och derasför hedningarnassamtidigt demskildrade

Han och dem,rustade inteeder.brott givna en avmot var
framför alltsköldar och lansar,med skyddandebara utan ge-

lät hanvålvalda ord. Slutligendem medatt uppmuntranom
därmed gjordeförtjänade tilltro, ochhöra drömdem en som

mods.överdådigt glada tilldem allahan
förreDetta drömsyn: deninnehållet Judasi överste-var

uppträdandefin försynt sittgod och iOnias,prästen man,en
ord väl och ändakunde lägga sinaoch vänlig sitti sätt, somsom

alla avseendenvinnlagtbarndomen hade sig ifrån rätt-ettom
för helahänder och badmed utsträcktaskaffens han stodliv -

Därpå medvisade märkligsamhället. sigjudiskadet manen
överväldi-präglad underlig,utseende,hår och ädeltvitt av en

Och sinasade:auktoritet. Onias Dennegande årsomman,
staden,och den heligaflitigt ber för folketbröders och ärvän

Då handenräckte fram högraprofet. JeremiaGudsJeremia,
medöverlämnade detguld ochJudas svärdför ettatt avge

mTag Gudssvärddetta heligaföljande ord: Det äremot en
dina motståndare.med det skall du krossaochgåva,

medOnias Se15:12översteprásten 3:1 not.

MackMack 15:122 3:112:9+15:9 1
Mack 15:14Jer 37:37215-18;6:6115:101
Mack 5:252
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Nieanor besegras

Uppmuntrade Judas välfunna ord, hade förmåganav som att
till tapperhet och ynglingar till debeslötgöra män,sporra att

slå läger anfallinte till med friskt mod och nåutan ett
avgörande djärvt hugga fienden. tänkteDeattgenom

staden, tyreligionen och templet svävade fara,i ängslanatt
för hustrur och barn, för bröder och släktingar kom i andra

förhand dem, och deras gällde först och främst det helgadeoro
templet.

Också de hade lämnats kvar stadeni kände ångestsom stor
och fulla för anfallet fältet.öppnautevar av oro

2°Alla väntade det förestående fiendenavgörandet;nu
hade redan koncentrerat styrkorsina och ställt hären iupp
slagordning, elefanterna hade förts till lämplig ochpositionen

Närkavalleriet ordnats flyglarna. Mackabaios såg trupp-
marscherat deras uppbåd alla slagssågmassorna som upp, av

och elefanternas lyfte han händerraseri, sina himlenvapen mot
och åkallade kan under. detHerren, vissteHangörasom att

berorinte förlänar denHerrenutan attvapen, segern som
Ochenligt hans domslut förtjänar den. han bad följandemed

ord: härskareä, HiskiaDu vår kung ijuda rike sändenär var
du din ängelä, och han dödade Sanheribsinära 185 000ut man

Duläger. råder himlen, sänd ocksåi god ängelsom attnu en
före Låtoch sprida skräck och fasa din starka slåoss arm
dem under hädelser ditt heliga folksig lödnärmar Såner som

bönen.
zsNikanors folk ryckte fram under och strids-trumpetstötar

men Judas striden med fienderna undermänrop, tog upp
Deåkallan och böner. kämpade med händersina åkal-men

lade Gud hjärtani sina och fällde mindreinte än 35 000 man,
jublande glada Gud hade uppenbarat försig dem.över att

Mack15:212 8:18+ Mack15:232
Tob15:22 Kung2 19:35; 1:18+ Mack 2:21+15:272

v
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Triumfen firas
efter slutförtSlagfältetNär lämnade värv,de hög stämningi

Då detblevstupad i sin rustning.Nikanor liggafick de ropse
språk.Härskaren fädernasde prisadeochuppståndelse,och

hade kämpatkropp och själ, imedDen allt sätt,man som
bevaratoch hadelandsmän,ledet för sinafrämsta ung-som
orderstamfränderna,tillgivenhet fördomstidens attomgav

ochhandliksom hansskulle huggashuvudNikanors arm,av,
Jerusalem.föras tilloch

stamfränderNär kallade han sinadit,Judas kom samman
hanskickadeSedanframför altaret.ställa sigoch lät prästerna

och Nikanorsden eländigevisadeefter folket borgen upp
hade sträckthanhand,likaså hädarenshuvud, och ut motsom

skrävlandeuttaladehan sinaboning,heligaallhärskarens när
och förkla-Han gudlöse Nikanorsdenlät skära0rd. tungaut

tecknetfåglarna, medanför bitden bitskullerade hanatt ge
straff skulle hängas mittfåtthade sitthans uppvanvettatt

uppenbaratOch hadeprisadeallatemplet. Herren somemot
har bevaratVälsignad hanhimlen:de ropade ärsig; sommot

Därefter fästaJudaslätobefläckadheliga platssin upp
hjälp,tydligt bevisborgen,huvud HerrensNikanors ett

kundealla se.som
samfällt den-förordnade deEfter allmän omröstning atten

trettonde dagen iförbi: denobemärktskulledag aldrigna
förearameiska, dagenadarhetertolfte månadenñden som

märkesdag.skulle firasMordokajs dag, som

borgenMack erövrade judarna iborgen Enligtfolket på 13:49115:31
kanskeomedvetenFörfattaren till Mackförst långtJerusalem 2 ärsenare.

demonstreradekanske han Judas sinjfrdetta 37; att segermenarom v.
han råddemotståndare inteNikanor för de på.ännuöver som

avhuggnafått straff denhans bade Dvs.tecknet sittpå15:33 uanvettatt
och straffkonkret sambandmellan syndhanden; Tron14:33. ett

Vishvid dennatidvanlig 11:16.se 13:8;9:6;var
skulle hållas omedelbart föredag högtidenadar... Mordokajs Dvs.15:36
f.. BeträffandeNikan0r-fes-purim-festen februari-mars Gri Est 9:20

till Mackhistoria 7:49.1nottenssenare se

Mack MackEst15:3615:32 14:33 9:20-31; 1 4:59; 7:492
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g

Författarens avslutning
Så gick det med Nikanor. Då staden alltsedan den tiden har
varit hebreernasi hand, avslutar jag framställningmin Arhär.
den välskriven och skickligt disponerad, detta vad önska-är jag
de; den däremot Slätstrukenär och medelmåttig, det allt jagvar
kunde Oblandatåstadkomma. vin skadligtär dricka, ochatt
likaså liksom blandatvin med blirvatten; men vatten rentav en
välsmakande dryck, beror det ocksåså framställningskons-

de får skriften i sin hand skall läsa den medten om som
välbehag. Och därmed slutar jag.

staden...15:37 bar bebreemasvarit i bana författarenDå har inriktat sin
skildring de bådasegerfester han vill samtidenskall hålla vidsom att
liv, förtiger hanhär delångastrider följde och beskrivsi Mack1som somkap. ff.9
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SALOMOS VISHET

Inledning

Salomos vishet skriven grekiska och bär tydligaär spår av
grekernas kulturtradition. Boken kan jämföras med deras ffågaro-
pagandaskrifter för det filosofiska studiet, här detärmen

reli studium. inbjudsiöst begrunda hurLäsaren Gudett attom värfdenskapat vishet, hur hansin allt med rättvisagenom styr
och hur han räddat och lett folksitt underbara storverk.genom
Stilen får poetisk prägel ovanliga ord och lättgenom genom en

efter hand fårrytmisering, vika för menings-tyngresom en
byggnad. markeras dennaöversättningen förändringI genom

bokens första del har denposei,att satts som senare som prosa.
antyds denDet för ordet Salomo och hanöppet äratt som att

vänder till andrasig härskare i samtid, alltsåsin 900-talet
detta bara historisk inklädnad,Kr. Men den verk-är en som

författarenlige förkunnelse.sin bör ha varitHangett en
skriftlärd och grekiskt bildad jude, verksam Alexandriai vid
tiden för kristendomens uppkomst eller under århundradet
dessförinnan. avsikt knappast påverka deHans maktha-attvar

formellt tilltalas bokensi inledningsordvare som utan snarare
stärka och fördjupa sina landsmäns han talarNäratt tro.egna
hur de rättfärdiga förföljs och fientlighetom egypternasom
de forntida israeliterna, bakgrunden det växande tryckärmot
de egyptiska judarna fick leva hansi tid. Våld-som up egen

förföljelser har omvittnats l.a. den judiske filosofensamma av
Filon, äldre samtida till och tankevärldJesus påsom var en vars

punkter påminner denmånga Salomosi vishet.möterom
Bokens första del kap. handlar hur Gud efter döden1-5 om

skall slutlig rättvisa de förföljda fromma och straffa derasge
gudlösa motståndare. Tillsammans med martyrskildringen i 2
Mack värdefull belysningavsnittet hur7 livger en tron ettav
efter detta fast form bland judarna. kap.Därnäst 6-9tog
beskrivs visheten personifierad Guds medhjälpare ska-isom
pelsen och vägledare och de här företräddavisa,vånsom en

ÅterstodenSalomo. boken kap. utläggning10-19 ärav av en
Moseböckernas heliga historia, där författaren finner vishe-av

dess högsta formi jfr ff..Syr avsikt liksom24:23 Hans iärten
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sker.Guds dolda alltbokens början rättvisa ispåraatt som
följer bestämt schema, uppbyggt kringUtläggningen tan-ett

straff till derasGud syndarna anknyterkarna att somger
hjälpahan använder medel tillsynder och attatt yttresamma

fromma. längre utvikning kap.och rädda de 13-15En ägnas
enligt gammaltestamentlig alla:den synd är värsttro avsom

beskrivs profeternas andaavgudadyrkan. iDen som grym,
får därmed bilda motpol till den vishetbarnslig och löjlig och en

hela boken vill förhärliga.som
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Salomos vishet

Ráttfärdigbeten livger

Älska rättfärdigheten, härskar jorden.ni översom
Tänk med svekfritt sinneHerren
och sök honom med uppriktigt hjärta

zTy honom finner honom,de inte utmanarsom
han för dem honom.visar sig inte misstrorsom

3Svekfull frånberäkning leder bort Gud,
och hans avslöjar de dårar denmakt sättersom prov.

Till ränksmidares själ kommer visheten,inteen
den vill bo kropp har sålt synden.inte i sigen som

5Nej, skyr svekfostrans heliga ande
och flyr de oförnuftigas beräkning,
den vad den kommervisar är när orätt nära.

Ty älskarvisheten ande människan,är somen
den med vad hädareninteöverser säger.
Gud till vad honom,vittne sig inomär rörsom
bevakar hans tankaromutligt
och hör alla hans 0rd.

Älska rättfärdigbeten, härskar jordenni Salomotänks1:1 Kungöversom
här och det följande kap. tilli tala samtidssin6-9 Denregenter.
verklige författaren uttrycker såvis sin orättfärdig makt-på protest mot
utövning i sin samtid.egen

vad den Grundtextensuttryckvisar betyder normalt avslöjas eller1:5 är
överbevisas kan ocksåanvändas godaegenskaperframträdernärmen
för omvärlden. flestautläggare det grekiskaDe ordet här harantaratt en
för okänd betydelseövrigt och fältet elleröversätter rymmert.ex.
skräms bort. Andra har antagit skadad.äratt texten

VishJes 1:4 Syr15:71:1 56:1 7:27;
OrdsMos Jer 1:5 Jes4:29; 8:17;1:2 5 63:10

1:61. Ps29:13 139:1-12;Jer 17:10
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världen,uppfyller7Ja, andeHerrens
ljud.och uppfattar varjeallthållerden samman

orättfärdigt sig,Därför talarkan ingen gömmasom
rannsakande rättvisan.denundkommer intehan

granskas,Den kommerplanergudlöses att
fram tillskallhans 0rd Herren,och nå

avslöjade.blirhans brottså att
till allt,Ty lidelse lyssnarheligmed Herren

undgår hansmumlande knot öra.inget

Akta knot,alltså för detta farligaer
smädelser.sluta med lömskaoch

spårlöst förbi,lönndom intei gårDet sägssom
själen.ljuger dörnär munnen

Locka förvillademed liv,fram dödeninte ert
handlingar.fördärv medoch dra inte över er era

Det döden,Gud har gjortinteär som
liv släcks.gläderhan sig inte att

Nej, allt,skapade hantill levaatt
världen bor hälsa.allt blir tilloch ii som

gift dräper,finns ingetDär som
kungaborg jorden.haroch döden sininte

Rättfârdigheten odödlig.är

ord ochMen till döden medgudlösa kallar sigde
gärningar.

derashanefter honomtrånar vän.De voresom om
förbund med honom,sluterDe

bli hans egendom.de har förtjänat attty

företrädd den gammalla-Rättfärdigbeten odödlig låsartñI1:15 är en av
tillfogas orden orättfärdigheten drar dödentinska översättningen, men

Liknande har anslutning tilltillägg gjorts isig. 6:1, 21; 9:18; 11:5.över

Ordsjer Vish1:7 23:24; 1:12 8:3612:1
Hes18:23;33:11;VishSyr1:8 2:2316:17 1:13

lz9f. SyrPs Mos 894:9 1:31; 38:4,1:14 1
Syr1:10 1:16]es 28:1542:20
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talgudlösasDe

tänka de:Med förvända sägersitt sätt2 att
liv;bedrövligtoch vårtärKort

finns bot,ingenkommerslutetnär
dödsriketfrånhar återväntingenvet som

slump,zVi tillhar kommit av en
aldrig funnits.detefteråtoch är omsom
rök,flyktigandedräktVår är som

slag.vid hjärtatständtankeförmåga gnista,och vår en
aska,3När släcks blir kroppenden

luft.denförflyktigasoch anden tunnastesom
tiden,medVårt bortglömsnamn

vadoch minnsingen utråttat.
moln;spårlöstförsvinnerlivVårt ettsom

dimmandet löses somupp
strålarsolensbortden drivsnär av

dess hetta.förföljsoch av
skugga,SVår förbilivstid drar som en

oåterkalleligt:och slutvårt är
återvänder.ochplats ingensigillet sätts

bjudsgodadet°Kom, låt njuta somoss av
ungdomligmed iver.världenoch utnyttja

överflöd.skall haparfymer i7Dyra ochviner
förbi,får inteblomningVårens oss

deinnan vissnar.sbind rosenknopparnakransar av
överdåd,orörd9Ingen förbliskall vårtäng av

festglädjen.lämnaskall spåröverallt vi av
lott.rättmätigavad har, vårDetta är

kan befria.möjlig översättning:har återvänt Annan2:1
bestämsplats Bilden från människasdödsigillet på utgårsätts2:5 att en

jämförs med kungligorubbligt himmelskt beslut. Dettaett engenom
giltighet bekräftas sigillet.definitivaförordning, avvars

förbli orörd överdád Troligen ursprungligskall vårtIngen2:9 äng text,av
stöd den gammallatinska derekonstruerad med översättningen. Iav

får utebli vidgrekiska handskrifterna vårtbevarade står: Ingen av oss
överdåd.

Job KorSyr Jes 15:322:6 22:13; 17:9 40:1
Job Pred Jak Jes56:1218:17; 4:14 2:71:11

Vish PredPs 9:9Krön 2:9 5:17;29:15; 1411:4;1
5:943
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vishetSalomos2:10

Den fattige rättfärdige skall på.trampa
till änkan,hänsynInte tar

bryr den gamles grånade hår.inte oss om
För styrkan lag ochskall rättvaraoss -

svagheten själv den värdelös.visar äratt
Vi försåt för den rättfärdige,skall lägga

förhan istår vägenty oss:
planer,han motarbetar våra

skymfar lagbrytarehan oss som
sed.och smädar för brott skick ochmotoss

Han för ha kunskap Gud,sig ut att omger
kallar hantjänare sig.Herrens

Han anklagelse tänkesättdär vårtstår motsom en -
redan honom obehagligt.äratt se

Hans liv andras,inteär som
leder håll.hans vägar annat

Oss falskabetraktar han mynt,som
det skyr orenhet.och liv lever han som

rättfärdigas slut kallar han salighet,De
hans far.och han skryter med Gud äratt

Nu vill undersöka hans 0rd ärom sanna
och hur det blir vid hans död.se

Ar den rättfärdige Guds skall Gud honomsigtason, an
och rädda honom från hans fiender.

Vi misshandel ochskall honom med plågor,pröva
hur fridsam hanfårså ärvetaatt

tålamod.får hur det med hansoch ärse
2°Vi till neslig död;skall döma honom en

efterskall beskydd, vad hanhan säger.

skick ochsea möjligAnnan2:12 översättning: den fostran fått. Det är
möjligt författaren här tänker judar till grekisksigatt anpassatsom
livsstil och denjudiska fromhetenövergett jfr Mack få.1 1:11
tjänare möjligAnnan2:13 översättning: jfrson med not.18v.
Guds Betcckningarna2:18 Herrens tjänare och Gudsv. 13 son,son

i NT speciell tillämpning behåller VishJesus, i sin all-som gesen
syftning Israels folk jfrmänna 18:13; Mos eller2 4:22; Hos 11:1

rättfärdiga medlemmar det.av

2:10-20 Jes Ps2:16 89:27;Jes52:13-53:12 Syr63:16; 51:10
2:10 Am Ps2:7 2:18 22:9; Matt 27:43

2:20]akPs2:12 37:32;]er 5:611:19
2:141 Pet 4:4
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Salomos vishet

Så de bedrarde, sig,tänker men
dem.ondska förblindarderasty

De Guds hemligheter,förstår inte
fromhetenlön förhoppasde inte

fläckfria själar.belöningoch intetror
odödlighetGud människan tillskapade

bildtill sittgjorde henneoch väsen,egeten av
världen,döden2 avund kom imen djävulensgenom

erfara den.egendom fårhansoch de ärsom

rättfárdigas hoppDe

Men rättfärdigas själar Guds hand,de iär3
skall dem.och plågaingen nå

de döda;människorsdåraktiga ärögon
olyckabortgång kallasderas

3och hädanfärd förintelse,deras
frid.de iärmen

Aven människor det,de har straffats, så sersomom
rikt hopp odödlighet.har de om

SEfter godhet,ha tuktats litet skall denågot möta storatt
Gud demty satte prov

och fann honom värdiga.deatt var
Som smältugnen prövade han dem,guld i

brännoffergåva.demhan tog emot som en
kommer till dem skall de flammaden stund då han upp

halm.framoch flyga gnistor isom

oförgänglighet.läsart: sinAnnansitt väsen2:23 eget egen
ikändaexemplendeäldstadjävulensavund Detta är2:24 att ormenett av

tänks hadjävulen,identifieras medsyndafallsberättelsen Mos 31 som
lycka.dem derashan avundadesmänniskornadärförförlett de första att

elleravund från djävulenbetyder ordentolkningEnligt annanen- brodermordoch syftar Kains Mos 4.djävulsk avund 1
lidanden,Även harde igenomstraffar: gåttde bar Dvs.3:4 somomom

onåd jfrtecken Gudstolkning Jesmänniskorsvanliga 53:4;enligt är
Mack 6212-16.2

Vish4:7;UppJesMos 3:3 57:12:23 Syr 14:131 1:27; 5:1; 17:3
ZMackMos Rom Heb 3:4 7:14, 362:241 3:1-6; 5:12;

2MackSyr2:5+3:62:14 6:12-16+
SakObVish 3:7 18; 12:63: -9 4z7-l7; 5:15 v.

Joh3: 10:28
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vishetSalomos3:8

De hedningarna,döma folken och härskaskall över
konung evighet.och skall deras iHerren vara

9De förståhonom skall sannningen,förlitar sigsom
hos honom kärlek.de skall förbli ioch trogna

nåd och barmhårtighet,hans heliga fårTy
till utvalda.och han skall komma sina

gudlösas straffDe

°Men de gudlösa skall straffas för villfarelser,sina
dessa föraktade den rättfärdige och avföll från Herren.som

Olyckliga de ringaktar vishet och fostran:som
deras hopp fåfängt, deras möda gagnlös,är
vad de till ingengör är nytta.

De får hustrur och ondskefulla barn.utan vett
Förbannelse vilar deras avkomma.över

Salig den ofruktsamma obefläckadärsom
och aldrig har haft syndigt umgänge:

Gud kommer till själarna får hon lön.sinnär
Salig den har brutitinte lagensnöpte som mot

eller burit onda tankar Herren:mot
hans trohet skall lönas med dyrbar gåva,en
i tempel skall han bättre lott.Herrens en

üja, dygdens mödor bär ärorik frukt,
och vishetens planta fast rotad.är

Men äktenskapsbrytares barn skall inte mognad,nå
de föds förbjudet skall utplånas.umgängesom ur

Och de lever länge räknas förde intet,även om
och till får desist ärelös ålderdom.en

Dör de förtid har de hoppi inget
och ingen avgörandets dag;tröst

ont blir slutet för orättfärdigt släkte.ett

dessatill utvalda Enligt läsartsaknas 0rd.skall kommaochban sina3:9 en
det jordiskaefter döden. Liksomtempel tillvaronDvs. i3:141 Herrens

Beträffande löftet tillGudstemplet får den prägelsin närvaro.av -
människor jfrjes ff.56:3snöpta

Syr4:15;1 Kor3:8 6:2;Upp 3:13Jes 54:1
Jes2:26 3:14 56:4

Vish Syr f.;3:9 4:15 Mos3:16-19 5 23:2; 23:24
Ords3:11 Syr24:20; :5-7 40:1541
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Salomos vishet 4 :10

Det bättre barnlös och rättrådig;är att vara
minnet den rättrådige odödligt,av
både Gud och människor känner honom.

ZNär han lever hår han allas föredöme,år
och han bort hansörjs alla.gårnär av

evigheten bär han stolt segerkrans:sinI
han har vunnit tävling ädla priser.en om

3Men de gudlösa får ingen barn.sina månganytta av
Plantor oäkta skott sig djuptinterotarav
och skaffar säkert fäste.sig inget

Om de också skjuter höjdeni tid och fåren grenar,
de ostadigt; de skakasstår stormenav

och rycks med vindarnas kraft.rotenupp av
5Alla de späda kvistarna bryts av,
och frukten blir värdelös, omöjlig ätaatt
och oduglig till allt.

Barn blivit till syndig föreningisom en
vittnar vid rannsakningen föräldrarnas ondska.om

rättfärdiga dödDen

7Men den rättfärdige skall vila, han också dör förtid.iom
Vördnadsvärd ålder beror livets längd,inte av
det inte antal räknas.årensär som

Det klokheten människas hårvitaär ärsom en
och oförvitligt liv hög ålder.ärett som

Den rättfärdige behagade Gud, därför älskade Gud honom
och hämtade honom, där han levde bland syndarna.

klokheten... människas4:9 bårär vita Den gammal kundeen som var
anspråk vördnad redan kraftgöra i högasin ålder 3 Mos 19:32;av

Ords Enligt författaren förtjänar16:31;20:29. människavisen samma
respekt, hon Jfr Tilläven Danär A:50.om ung.

rättfärdige ryckte: bortDen4:10 Grundtexten anknyter till ordennära. . .Henok i dettaMos kapitel1 5z22-24. I tillskrivs Adams förstaom
ättlingar övernaturlig livslängd: Henoksår. liv,700-1 000en somanges
till framstår detår, i sammanhanget365 kort. företräderHan därförsom
här alla rättfärdiga dött tidigt. Författaren anspelaroftasom gam--
maltestamentligagestalter derasnämna med10:1utan att namn; not.

Syr Ps Vish4:1 16:3 112:6 4:7 3:3+
Syr Tim4:2 Kor 4:8f. job1:18; 1 9:25; Ps2 4:8 32:9; 119:100
Vish4:3 3:16-19+ Mos Syr4:101 49:14;5:24; 44:16;
Ps4:4 37:35 Heb 11:5
Neh4:6 13:23-27
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Han rycktes bort för ondskan skulle förvillainteatt
förståndhans

eller falskheten hans själ,snärja
sköna,ty detsöker illvilligt fläckauselheten ner

oskuldsfulltfördärvarbegärets konster sinne.och ett
När hade han kort tid levat länge.han dog
Hans själ behagade Herren,

ondskandärför fick den undkomma så snart.
förståmänniskorna detsågMen utan attsom

besinnade dettaoch inte
Satt barmhärtighetutvalda får nåd ochhans

till heligaoch han kommer sinaatt -
dessa levergudlösa som

dött,dom den rättfärdigeskall sin somav
tidigt bortgångne skall dömaden

orättfärdighet.den igrånatsom

De den dödskall visesse
beslutat honomförstå vad Herrenattutan om

beskydd.varför han honom sitteller itog
De med förakt,skall detse

skall skratta dem.Herrenmen
Efteråt kadaver,skall de bli eländiga

bland de döda evighet.och itill spott spe
förstumma dem,dem till marken ochhan skall slåTy

fotfästet för demrycka undanhan skall
och tillintetgöra dem helt.

kval skall de leva,I
dem skall utplånas.och minnet av

2°Darrande skall de komma
deras synder räknasnär samman,

och deras lagbrott skall anklaga och överbevisa dem.

4:116dessagudlösa lever grundtextenpåbörjashär sedanmening,Isom enny
den föregåendelämnatsoavslutad.Enligt somligaforskarekan avbrottet
bero kanskeockså lagtstill efterhand.i15,16, textenatt v. v.

Vish4:15 3:8 4:19Ies f.;66:2414:9 18
OrdsPs4:18 2:4; 59:9; 1:26
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Salomos vishet 5:11

gudlösas ångerDe

Då skall den rättfärdige där oförskräcktstå5
inför dem plågade honomsom

föraktade hans mödor.och
ZNär de honom skall de fruktansvärd skräckgripasser av

ofattbara räddning.och häpna hansöver
3Ångerfulla skall de till själva,sigsäga
suckande själs betryck:i sin

Den det brukade håna,mannen var som
ochsmäda dårargöra narr av,

tyckte hans liv galenskapVi att envar
och hans slut en nesa.

5Hur kommer det han räknas till Gudssig söneratt
fått bland deoch har plats heligaäsin

Vi gick alltså vilse från sanningens väg,
rättfärdighetens ljus har lyst förinte oss,

försolen gick aldrig upp oss.
7Vi snärjde laglöshetens och fördärvets tistlar,in ioss

strövade stiglösa ödemarker,vi genom
lärde känna.inteHerrens vägmen

sVad haft förhar övermodvårtnytta av
Vilken hjälp har fått rikedom och prålav

9Alltsammans har försvunnit skugga,som en
budbärare skyndar förbi,närsom en

som skepp plöjer det svallande havet:när ett
dess färd lämnar inget spår,
dess köl ingen vågorna.väg genom

Eller flygerfågel luften:närsom en genom
finner dess flykt.ingenting vittnarsomman om

Guds heligade Beteckningar för änglarna, bland vilka de5:5 söner...
rättfärdigassjälar får vistas; Ps89:6

översättningensnärjde laglöshetensoch fördáwets tistlarVi in i75: oss
bygger rekonstruktion. bevaradegrekiskaDe handskrifternasen text

svårbegriplig: fylldes laglöshetensoch fördärvetsVi möjli-stigar;är
för fickfylldes tröttnade ellerstår nog.gen

f.;2 ThessDan 12:2 1:6 PS95:10;]es5:6 59:8
Tob Job Vish3:4 5z9-l3 9:25 20:8; 2:5+

DanPs Ords89:6 Matt 5:97:18; 5:10 30:18

249



vishetSalomos5:12

den luftenlättaGenom röjs vägen
den piskas vingslagennär av

och klyvs de susande kraft,vingarnasav
efteråt finns färden.inget spår attmen se av

Eller pil skjuts målet:när motsom en
luften delas flyter genastmen samman,

ingen vilken bana den följde.så att vet
På har blivit ochtill försvunnit.sättsamma

kan teckenVi inte visa dögnågot till,någotatt
förtärdes ondska.i vårutan

]a, den gudlöses hopp liknar fjun flyger bort blåsten,isom
eller lätta driver framför sig.stormenagnar som

skingras förrök vinden,Det som
försvinner minnet stannade bara dag.gästensom av som en

Men de rättfärdiga lever för evigt.
har de lönsinHos Herren

och den för dem.sörjerHögste
Därför skall de handHerrens ta emotur

den strålande kungakronan och det sköna diademet.
högra hand skall hanSin hålla dem,över

och med skall hansin dem skydd.arm ge
Han skall med heligsig iverrusta

och skapelsen till fienderna.väpna värn mot
Han skall klä rättfärdighetens harnesksig i

och den opartiska domens hjälm huvud.sittsätta
Oövervinnelig helighet skall han bära sköld,som
mskoningslös vrede skall han slipa till svärd,

och hela världen skall följa honom i strid
de vanvettiga.mot

Blixtar skall fara välriktade pilarut som
och slungas frånmål skyarnasittmot

från hårdspänd båge.som en
Vredens hagel skall frånvina stenslungan.

skallHavets stiga i raseri de ondavatten mot
flodernaoch obarmhärtigt dränka dem.

5:16Jak1:12Ords Jes 29:5;Ps 11:7;5:14 1:4;
VishJesVish 5:17-20 59:17 16:17;16:29

Ps SyrSyr 39:28-3151:30Mos 15:1;5:151
f.;Hab3:11-16Ps5:21 18:1540:18
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Salomos vishet 6:11

Kraftens strida demskallande mot
stormvind.bort democh som ensopa

jorden Öde,läggaskall laglöshetenSå
härskarnasskalloch illgärningarna störta troner.

máetigasDe ansvar

Lyssna komdärför, konungar, och till insikt6
jordenshärskar alla ländermig, niLär överav som

zHör människorna,nipå, överregerarnoga som
undersåtar.ni mångaöversom yvs era

3Det har väldet,Herrenär gettsom er
makt kommer från den Högste;er

ochhan skall granska beslut.gärningarpröva era era
Ni hans rike har inte rättrådigt,tjänare iär regeratmen

följt lagen och levt efter Guds vilja.inte inte
sPlötsligt skall han där och fylla med fasa;stå er

blir hård höga herrar.domen över
För finns förlåtelse och nåd,den ringe

de mäktiga makt, de rannsakas.möter närmen
7Han allas härskare hänsyn tillinteär tarsom person
och viker för världslig storhet.inte

och låg har han själv skapat,Hög
och han för allasörjer sätt,samma

8 granskning denna världenssträng väntar stora.men en
9Till talar alltså, envåldshärskare,jager
för och undgåskall lära vishet felsteg.niatt er

°De hållit den heliga lagen helgd skall räknasisom
heligasom

lärt blir försvaradedenDe sig vid domen.som
Längta därför efter ordmina

dem;och begärligt de god fostran.emotta ger er

däøför,konungar Jfr medLyssna6:1 1:1 not.

JobJob Vish Mos Syr6:7 10:17; 34:19;5:23 4:9; 511:20
OrdsVishPs RomSyr 35:15; 2:11 22:26:1 2:10; 1:1; 33:19

LukDan Rom 6:8 12:486:3 4:14; 13:1
Ps6:4 82z2-7
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vishetSalomos6:12

vishetensökaAtt

Strålande oförgänglig vishetenoch är
för dem älskar henne,lättHon är att se som

finner henne bara vill söka.om manman
Längtar hon förstefter henne, till känna.siggerman
Den får kortsöker henne väg,morgonensom om

finner sittande vid husetshan henne port.ty
Att tankarna den högsta klokhet,ha henne i är

den vaken för hennes skulloch liggersom
bekymmer.är snart utan

Hon sökersjälv omkring ochgår upp
dem henne värdiga.ärsom

deVänligt hon för demvisar sig går,änvar
närhelst de tänker henne.hon demmöter

Visheten uppriktigt längtar efter fostran.börjar när man
Att fostran älska henne,söka är att

följa hennes lagar,älska henne är attatt
odödlighet,hålla lagen försäkra sigäratt att om

och människan Gud.odödligheten ställer nära
2°Så efter vishet till kungligleder längtan rang.
Om gläder och folkens härskare,spiror,ni tronerer

håll visheten då får kungar evighet.i iså ära; vara

Vad visheten och hur hon blev till skall låtajagär veta.er
förskall dölja hemligheterinte någraJag er

följa från första början.hennes allraspårutan
fram kunskapen henneskall läggaJag Öppet om

och aldrig vika från sanningens väg.av

idelnärhelst de tänker henne möjlig översättning: medpå Annan6:16
omtanke.

dölja hemligheter antika kulturer hölls den religiösanågra I mångainte6:22
visdomen tillgänglig bara för liten krets invigda. Författaren taren av

han vänder till allaavståndfrån dennamissunnsamhet sig ochv. 23:
tillgänglig för jfrvill vishetengöra 12-16.envar v.

OrdsSyr4:11-19+6:12-21 6:17 4:7
Ords Vish8:17 Syr6:12 6:18 2:15+ 1:15; 8:17;
Syr6:14 4:12 Matt 19:17
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Salomos vishet 7:9

Med den tärande missunnsamheten skall jag inte slå följe -
den har ingenting med visheten.gemensamt

24Nej, blirmånga visa världens räddning,äratt
och klok konung folkets väl.ären

Låt därför mina ord fostra det blir tiller; er nytta.

Salomo finner visheten

Också jag dödlig,7 människa allaär andra,en som
ättling till den förste, han formades jord.en som av

Min kropp form modersi livtog en
zunder tio månaders tid; bildadesjag hennesi blod

säd under nattlig kärleksnjutning.genom en mans
3Och föddes,jag drognär jag in luft andrasamma som
och lades jord bär alla,samma som oss
under gråt varje människas första ljud.ärsamma som

Jag lindas ochmåste skötas med omsorg,
5ty inte konung börjar tillvarosin sätt:ens en annat
för alla finns enda livet,i ochväg enda vägen en ut.
7Därför bad jag till Gud, och han klokhet.miggav

åkallade honom,Jag och vishetens ande korn till mig.
Jag valde visheten framför spiror och troner
och höll rikedom för intet i jämförelse med henne.

9Inte den dyrbaraste ädelsten likajag högt,ens satte
bredvid henne blir allt guld till värdelös sandty

och silver räknas marken.smutssom

denförste Adam;7:1 Dvs. Mos Beträffande1 författarens2:7.se attvanautelämnade bibliska gestalternas till 10:1.namn senot
månaderstio tid7:2 Månadernaräknadesefter månensomloppstid och varalltsåkortare kalender.i vårän Dessutom varjepåbörjadmånadmedtogs

slutsumman.i
hennesblodi7:2 Enligt dåtida föreställningar bildades fostret stelnatavmenstruationsblod.Jfr Job 10:10.

Därför bad till7:7 jag Gud Dvs. därför vanlig, dödlig människav.att en
saknar den1-6 vishet bara Gud kan jfr ff..8:21; 9:14som ge -Författaren anknyter här och fortsättningeni till berättelsen SalomoiomKung1 3:5

Vish6:23 7:13 Syr7:6 40:1-5
Ords6:24 Syr11:14; 7:7 Kung10:3 Vish1 319-12; 924-12;

7:1f. Mos Syr Jak1 2:7; 33:10Job 1:5
7:8f.10:10;Ps139;13 Job 28:15-19;Ords 8:10
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vishetSalomos7:10

Jag älskade henne hälsa och skönhetänmer
och ville hellre henne dagens ljus,äga än

skenet från henne slocknar aldrig.ty
Men med henne korn också allt till mig;annat gott

det låg omätlig rikedom hennes händer.i
vishetengladdes alla dessa härskar dem,ting, övertyag

hon ocksåjag deras moder.visste inteännu ärattmen
Det lärde baktankarjag mig utan

lär missunnsamhet.jag ut utan
förbehåller hennes rikedom själv,inte migJag

ty den outtömlig skattkammare för människorna.är en
Gudsden vinner vänskap,De utnyttjarsom

fostrans till honom.gåvor vägenöppnar

Visbetens och egenskapergåvor

Må hjälpaGud klä insiktmig min ordiattnu
och mina tankar värdiga hans gåvor.göra

hanTy till vishetenä,Vägvisarenär
och det han deleder visaär rätt.som

Av honom beror både själva och ord,våra
all tankeförmåga och all yrkesskicklighet.

Det han har osvikligmig kunskap tingen:är gettsom om
kännerjag världens byggnad och elementens verkningar,

tidsåldrarnas början och slut och förlopp,
solhöjdens växlingar och årstidernas skiften,

årens kretslopp och himlakropparnas ställningar,

också derasmoder Tanken visheten alltingsbon7:12 äratt som ursprung
författarentillhör den djupare undervisning lovat enligt 6:22.som ge

fortsättningenåtervändertill den iHan 7:22; 8:4; 9:9.
Författaren från beskrivningenkunskap Salomostingen utgår7:17 avom

utvidgar den med exempelfrånkunskaper sini Kung 4:331 egenmen
och spekulationer.tids vetenskap

MattSyr 51:28;Kung 3:13; 5yr15;1o7:111 7:15
Kung6:33 7:17-20 4229-331

Syr 4:147:14
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vishetSalomos 7:27

vilddjurens lynnen,djurens ochlevnadssätt
tankar,människornasochkraftervåldsammaandarnas

krafterhemligaoch rötternasväxternas arter -
och det synliga,allt det doldakänna,lärde jag

visheten,ty fick undervisningjag av
format allt.harmed konstsinhon som

heligä,förnuftig ochandeborvisheten ärI somen
till formen,mångfaldigslag,i sittensam

ogrumlad,klarsynt,lättrörlig,tunn,
goda, skarpsinnig,till detokränkbar,tydlig, vän

människovänlig,23 välgörande,oemotståndlig,
bekymmersfri,orubblig,fast,

uppsikt allt;medallsmäktig och över
alla andarden genomströmmar

den materia.ochförnuftiga,är tunnasterena avsom
rörelse.vishetensIngenting rörligtsåär som

dess delar.allt, allahon i irenhetsin trängerI
makt,Hon från Gudsutflödeär ett

härlighet.allhärskarensframkristallklarhon strömmar ur
hennekommaDärför kan ingenting nära.orent

Hon det ljuset,återsken evigaär ett av
verksamhetGudsspeglingklar aven

godhet.hansavbildoch aven
Hon allt,förmårär menen

alltingförblir vad honhon görär nytt.men
heliga själarfinner honsläkte ieftersläkteI rum
till Gud,profeter ochoch frambringar vänner

krafterandarnasvåldsamma judiska traditioner gällde SalomoI bl.a.7:20
för andebesvärjare.Enligt möjlig vindar-översättning,att envara annan

åsyftasvåldsammakrafter, dock barahanskunskapernas naturen.om
hemliga krafter kan likasåMed magiskaantingen ellerrätterna: menas

medicinskaegenskaperhos växterna.
stoiskafilosofisamtidens andligaoch själsligafenomenl ansågs7:22 tunn att

åstadkoms denkundemateria överallt.så trängatunn attaven somvar
återsken möjlig utstrålning.Annan översättning: en Samma7:26 ett -

grekiskaord används HebKristus i 1:3.om
till Gud Uttrycket används Abrahami GT7:27 vänner Krön Jes2 20:7;om

och enligt Septuagintü.41:8 Mose2 Mos 33:11

7:22]ak Upp3:17 7:27 21:5
HebSyr7:25 24:3; 1:3
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Salomos vishet7:28

ty medGud älskar bara den lever visheten.som
Hon härligare solenår än

förmer stjärnbilder.och allaän
strålkraft överträffa ljusets,visar sigHennes

3°ty ljuset avlöses natten,av
visheten kan maktinget över.ontmen

Hon kraft frånsträcker med tillsig öster8 väster,
hon skickligt allt.och styr

Salomos kärlek till visheten

zHon blev kär; valde hennemig jag i min ungdom
och eftersträvade henne till brud.mingöraatt

efter hennes skönhet.jag åtrågreps av
lyser med högasitt hon lever hos Gud,tyon ursprung,

och världsalltets härskare älskar henne.
Hon invigd kunskapi Gudsår
och del hans verk.itar

50m rikedom efter i livet,någotär strävaatt
vad då värdefullare visheten frambringar alltär än som

Om klokhet kan något,uträtta
konstnärvärlden dåi honär större ånvem en

7Och älskar rättfärdigheten,någonom
det hennes mödor dygderna kommer:så är genom som

hon lår måttfullhet och klokhet,ut
rättrådighet och mod -
det bästa människa kan livet.iägaen

konstnär Bådehantverksskicklighetoch skapandekonstnärlig förmåga8:6
betraktas uttryck för visheti GT Gudgiven se Mos2som en av t.ex.

fi. konstnär alltsåklok eller vis.En31:3 är
måttfullbet ochkloaber, rättrådigbet ochmod egenskapergälldeDessa8:7 i
grekisk filosofi deförnämsta människakan ha de fyra kardinal-som en
dygderna.

OrdsJes60:19 8z5-87:29 8:14-21
Syr 4:11-19+8z2-l8
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Salomos vishet 8:18

sOch skulle därtill längta efter lärdom,någon
förflutnakänner hon det och kan förutse framtiden.så

förstår tänkespråksig och kan lösaHon gåtor,
under kännertecken och hon till förhand,

och hon hur tider och skeden skall sluta.vet

9Henne föresatte alltså föra hemjag mig och leva med,att
detta visste jag:ty

Med råd skall hon framgång,sina migge
hon skall bekymmer ochmig iuppmuntra sorg.

Tack henne får jag bland människorna,äravare
redan blir hedrad dejag gamlas krets.isom ung

J kommer skarpsinne domarevisaattag som
och bli beundrad de mäktiga.av

De skall och lyssnajag jag mig,vänta när är närtyst yttrar
och talar länge skall de vördnadsfullt.jag tigaom

Tack henne får jag odödlighet,vare
lämnar outplånligt kommandejag minne släkten.ett

Jag hedningarna,skall folken skall läggas under mig,styra
och fruktansvärda skall darra de hör mig.närtyranner om

skall god för folket ochvisa mig krig.Jag itapper
När kommer hem skall vila hos henne,jag jag ut

med henne finns bitterhet.i ingenumgängetty
leva med henne vållar ingenAtt smärta

bara lust och glädje.utan ger

När tankar rörde kring dettamina signu
och begrundade för självjag mig

odödlighet kommer släktskap med vishetenatt av
och goda njutningar vänskap med henneav

och outtömlig rikedom hennes mödorträgnaav
och klokhet hennes sällskapövning iav

teckenoch under Orden syftar8:8 sannolikt sådanaunderverk i Israels
historia enligt kap. åstadkommits vishcten: hon har förut-10-19som av

bådedessahändelseroch det skall skevid världensslut.sett som

8:12]obSyr8:8 2927-10,38134-3913; 2142:18
Vish f.+ Kung 4:21;Syr8:10 8:14 1 47:16

Kung8:11 1 3216-28

257



Salomos vishet8:19

och berömmelse lyssnar till hennes 0rdattav man -
för försökadå vandring henne.jag mig vinnaattgav

Jag frisk och starkvar en ung man
fått god själ,hade ensom

eller godjagsnarare: var
hade därför fåttoch komma till ofördärvad kropp.en

Men bara Gud kundejag visste det ville ha;mig jagatt ge
och redan det klokhet, dettagåvaär är.att veta vems
Därför vände tillmig och bad till honom,jag Herren

hela hjärta sademitt jag:av

Salomos bön

Mina fäders Gud, barmhärtighetens9 herre,
du har skapat allt med ditt ord,som

zoch din vishet gjorde människansom genom
för hon skulle härska allt du skapatöveratt

3och världen heligt och rättfärdigtstyra
och fälla domar.rättsinniga

Ge vishetenmig delar med dig,tronensom
uteslut från demmig inte får tjäna dig.som

Sjag din tjänare, till din tjänsteflicka,är en son
människa, tid förbi.ärsnarten svag vars

och förstår bristfälligt,jagLag rätt
ty räknas fullkomlig bland människor,även somom man

värd den vishet kommeringentingär utanman som
från dig.

7Det du utvalde konungmig till ditt folkövervar som
och till härskare dina och döttrar.över söner

eller Författaren uttalande8:20 sitt till föreställningsnarare anpassar en som
bland judarna från den grekisktalandeträngt omvärlden: själenexiste-

före människansfödelse,och desslott livet påverkasi förhållandenrar av
i dennatidigare tillvaro jfrJoh 9:2.
utvalde antydanmig En Salomofick efterträda9:7 Davidattom trots att
han hadeäldre bröder.

Vish8:21 7:7+ ps9:5 11645
PS931 33:6 9z7f. 1Krön Ps28:5-7; 1152:13

Vish9 Mos Ps2 1 1:26; 8:4-9; 10:2 Mos2 25:8



vishet 9:18Salomos

bergheligaditttempelbyggaDu befallde mig ettatt
bo,villestad där dudenaltare ioch ett

begynnelsen.viddutältheligaavbild det resteaven
verk,dinakännervisheten9Hos dig finns som

världenskapademed dunärsom var
glädje ifinnerdinavadoch ögonvetsom

bud.dinaenligtvadoch är rättsom
himmel,heligafrån dinSänd henneut

härlighetsfrån dinkommahennelåt tron
sida,vid minarbetaoch

dig.glädervadkan lära migjagså somatt
allt,förstårTy ochhon vet

vad jagklokhet imed görvägleda migskalloch hon
härlighet.med sinbeskydda migoch
dig,behagaDå verkskall mina

rättrådighetfolk meddittskalloch jag styra
fadersvärdig minoch visa mig tron.

viljaGudskunskapharVilken människa om
villvadtänkakan HerrenVem ut

otillräckliga,De tankardödligas är
lita på.inteberäkningar ärvåra att

för själen,bördaDen kroppenförgängliga är en
tankar.med alla desssinnethöljetjordiskadet tynger

jorden,finnsdetbildVi kan knappt göra somavoss en
räckhåll.hardet inomfinnersvårighetmedbara

himlenfinns iutforskat detharMen somvem
vishetskänkt honomduviljadinVem förståtthar attutan

höjdenfrånandeheligadinoch sänt
leddes vägar,Det jordens invånare rättasåvar

dig:glädervadmänniskornalärde sigså som
räddade.deblevvishetengenom

författarenotvetydigt0rd klargörsMed dessatempelbygga att9:8 ettatt
Salomo; Kung 5:5.tänker 1

eldpelaredenanspelningKanskehärlighetmedbeskydda sinmig9:11 en
Vishöknen; 18:3.israeliternai 10:17;leddeenligt Mos 13:212som

PredOrds 3:119:169:9 8:22-31
Bar 3:149:13]ob15:8;]es40:13;Rom11:34 9:18
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Salomos10:1 vishet

Visbeten de rättfärdiga räddaresom

Det hon10 beskyddade den första människan, allas far,var som
alltifrån det han skapades. räddadeHon honom efter det felsteg

zochhan begick honom kraft härska 3Menallt. denövergav att
orättfärdige vände henne i vrede gick själv undersom ryggen

sitt brodermord. Närvanvettiga jorden sedangenom över-
svämmades för hans skull, blev visheten den rättfärdiges lots
och räddade världen med hjälp sOchsimpelt träskrov.ettav

folkennär i ondska blev slagna förvirring, detenatssom av var
hon fann den rättfärdige, bevarade honom fläckfri införsom
Gud och lät honom förbli stark, hans kärlek till barnet.trots

Det hon räddade den rättfärdige de gudlösanär gickvar som
under, han undkomså elden föll de fem städerna.överatt som
70m deras ondska vittnar dagi rykandeän ödemark, växteren
med ofullgångna frukter och saltpelare gravvården överen en-

Tysjäl de vände sig bort frånnär visheten, drabbadesutan tro.
de okunnighet det goda, de dessutommåste efter-av om men

beseyddadeden10:1 första människan Författaren avstårgenomgåendefrån
bibliskanämna gestalteri detta fall Adam vidatt Detta särskiltärnamn.tydligt det följandei avsnittet, tillvägagångssättanvändsimen samma

4:10; 7:1; 11:1; 14:6; 18:21;19:14, 17.
den orättfärdige10:3 Dvs. hansKain; mord Abel 1 Mos företräder4:8
här all den ondska enligt Mos leddefram1 6:5 till syndafloden.som
den rättfärdiga10:4 lots berättelsenSe Noa i Mos1 6-8.omfann den rättfärdige10:5 Abraham uppträder i GT 1 Mos första12 gången
efter berättelsen Babels 1 Mos 11:1-9, börjanom torn som versensanspelarpå. Versensslut syftar hansvillighet offra Isak 1 Mos 22.atträddadedenrättfärdige10:6 degudlösanär gick under Orden syftar Lots
flykt från Sodom.Berättelsen den 1 Mos ställshär19 medom sammanuppräkningen fem städer i Mos1 Folktron14:2. fannav vittnesbörd-de bibliska händelsernai Dödahavstraktensom Sodoms-v. 7.naturäppelträdets frukter, liknar citroner fullaär ulliknandesom men avfibrer, sadesinnehållaaska.Bland landskapetsformationer pekademanden saltpelare till vilkenv. 7 hustruLotsut hade förvandlats 1 Mos
19:26.

Heb10:1-Zl 11:2-29 10:5 Mos1 11:1-9; 12:1-3; Syr22;
10:1 1Mos 2-3 4431941

Vish10:2 9:2+ 10:6 Mos Luk1 19; 17:32; Pet2
1Mos4:8-16;1]oh10:3 3:12 2:6

Mos10:4 1 6:5-8:22; Syr 44:17;
Pet2 2:5
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vishetSalomos 10:16

felstegderasdårskap,minnesmärke sin sålämna över attett
Men räddade sina tjänarevishetenglömda.bliraldrig någonsin

nöd.allur
förde honomochrättfärdigeledde denDet hon somvar

honomvrede. lätbrorsflydde för Honhan sinvägar närrätta se
sörjdeheligakunskap ting. Honhonomrike ochGuds omgav

för hansriklig lönhonomochslethanhonomför när ont gav
ochgirighetförtryckarnasHon honombistodmödor. mot

Hon förskyddade honomriktillhonomgjorde man.en
honomförsåt.förhonombevarade Honochfiender segerngav

gudsfruktanhonomför lära ärkraftmätninghårdi attatten
allt.starkare än

rättfärdigehos denstannadeDet närhon trogetsomvar
Hon honomföljdesynd.frånräddade honomochsåldeshan

honTill slutfängelset.ihonom inteochhålani övergav gavner
förtryckthadedemoch maktkungaspira överhonom som

lögnare,avslöjade honanklagarehonom. Hans mensom
hon evighonom ära.gav

fläckfrittfolket,heligaräddade detDet hon ettsomvar
Hon kom tillförtryckare. Herrensfolksläkte, undan ett av

underochmed teckenståndhöll honsjäloch hansitjänare,

hansför brorJakobs flykt sin Esau,åsyftasräztfärdigeledde den Här10:10
förtryckama,och denneshos Labanhans sönerBetel, tjänstdröm i

kraftmätning,hård Se Mosmed Gud 12.hanskamp 1och en11 v.v.
28-32.

fallde heliga; i såmöjlig Översättning:heliga ting Annan10:10 menas
dröm.Jakob i sinsågänglarnasom

berättel-anspelarsåldesrättfärdige han Versenstannadebasden när10:13
hansochbrödersåld sina Mos 37Josef blev 1hur omavserna om

Med hålanPotifars hustru v. 14ståndaktighet Mos 39.1 menasmot
Josef fängelsetkastade eller i Egypten.brödernabrunnen ditantingen

både GTanvänds iUttrycket MoseDvs. Mose.tjänareHerrens10:16 om
Heboch NT 3:5.i Upp 15:3;12:7Most.ex. 4

lO:15f. 3:16-22; 7-12;Mos23227:41-29:35;Mos10:10-12 1
Ps 105:26-3610:13f. Mos 37; 39-41;1

PS105:16-22
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Salomos vishet10 7

fruktansvärda Honkungar. de heliga lön för derasmot gav
ansträngningar. ledde dem sällsamHon vandring; honen
blev till skärm dem dagen och till flammandeöveren om

Honstjårnljus lät dem Röda havet ochnatten.om genom
förde mendem deras fiender dränktevattenmassorna,genom
hon för sedan vräka dem 2°Sådet bottenlösa djupet.att upp ur
kunde de rättfärdiga plundra de gudlösa, och de lovsjöng,

ditt heliga ochHerre, prisade med din handnamn en mun som
nja,förstridit dem. visheten de och lätröst stummagav

barnen tala rent.

israeliterna fårEgyptema törstar, vatten

Hon lycka deras företag den helige profeten.11 gav genom
zGenom obebodd öken gick deras vandring, de slog sinaupp

3Detält stiglös vildmark.i avvärjde anfall och försvarade sig
Närfiender. de drabbades åkallade de dig, och detörstmot av

fick den branta klippan; den hårda kom botvatten ur stenenur
5Ty deras fienderting hade medtörsten. pinatsmot samma som

blev dem själva till Denhjälp de nöd.i outsinliganär var

de heliga lön Orden syftar10:17 troligen de dyrbarheter israeli-gav som
enligt Mos begärde2 och fick11:2; 12:35 byte frånterna som egyp-
Jfr Ps 105137.terna.

skärm. szjärnljus Eldpelaren10:17 och molnpelaren ledde israelien som.. identifierasMos här2 13:21 medvisheten; där deMos2terna 14:19,
sammanställsmed Guds ängel.
vraka dem det bottenlösa10:19 djupet I Mos2 israeli-14:30upp sägsur att

fann döda stranden.terna egypterna
deå: Till berättelsen10:21 röst israeliternaslovsångi Mosstumma 2gav om

knyts här anspelningar15 Ps8:3; Jes35:6.
de drabbadesNär11:4 Två underverktörs: Moses ställs medav av samman

varandra: han skaffadefram klippan i öknen och2 Mos 17,vatten ur
han förvandladeNilens till blod ff..2 Mos Tanken6vatten v. att
allt vad Gud gjorde för israeliternahademotsvarigheter hansi ingripan-
den derasfiender återkommer ledmotiv kap.imot 16-19.ettsom

Mos 8:15;Jer11:2 5 2:6Mos10:172 13:20-22
4M0s11:3 21;31:1-1210:18 Mos Ps2 1069-11; Jes14;
2Mos17:1-7;4M0s11:4 20:1-1363211-14
Vish11:5Ps 16:210:20 105:37 Mos2 15:1-21

f.;Mos PS11:6 2 1:22; 7:20 78:44Mos11:1 5 34:10-12
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:15vishet 11Salomos

vedergällning750mblodvämjeligtgrumladblevkällaflodens av
ställetdu irättfärdigadö.skulle Debarnenpåbudetför gavatt

8Men meddet.hoppaskundededär minstöverflödivatten
hadeduhurföreställningdemförsthade du omtörsten gett en

också9Ty dedåmotståndare.derasstraffat omsattes prov -
plågadesgudlösadehurfattakunde delindrigtuktandin var - digförmanadeochprövadeSjälva deblevvredesdomen. avav dömdeochduförhördeandradefar, som enmenenavsom dragitfolketlikaplågan närför demkung; storsträng var

våndadubbelDetdem.hosdet sombort när envarvarsom
detvid minnetsigjämradedrabbade dem: måste somnytt av

hadesjälvadempinatdetfick höraTy devarit. när att som
Dendekände närvaro.hjälp, Herrenstillandradeblivit man

hade avvisat,hånfulltdeochdö,gång att somutsattsensom
derasklar:stod törstutgångenbeundrade när avvarmåste

råttfärdigas.deslag ånannat

syndenStraffet motsvarar

förtsochtankardåraktigatänktdehadeorättfärdighetI sin
andraochreptilerförnuftslösadyrkathadededem;vilse av

nyföddadeskulleEnligt 1:22dö Mosskulle 2barnenpåbudet11:7 att straffet vattnetisärskild meningFörfattarenNilen.kastasi attenser
jfrmänniskor dog i vattnet.oskyldigabrottetblod påminnerblev om

12:27.15;v. fickförfattarenbort Tydligenfolket dragit egypternanär att11:11 menar
Nyhetendem.lämnatisraeliternaöknen, sedanhändelsernaihöra om gjorde detochförstöringNilvattnetsväckte minnetvattenundret avom

vända,dubbel 12.plågsammareenännu v.
ytterligare plågorunder hotförsöktehade Mosehånfullt avvisat:1411 om

blevhanisraeliterna,släppaifaraoförmå vägupprepadegånger menatt
Jfravvisad. Mos 7-11.2

ochvanligDjurdyrkan i Egypten,reptilerfärmøftsläsadyreat man11:15 var
och skalbag-krokodiler,tilltalande djurmindretillbad även ormarsom

betraktasbeskrivsismådjur Mos 10olika 2invasionerDe somavgar.
avgudadyrkan.sådanstraff förhär ettsom

Vish 15:18-12:24;Ps10550Mack 11:152jer 10:2411:9 RomC223;Till Dan16:1;6:12-16+
191-23Mos2:3;5:2;10:2811:l42
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Salomos11:16 vishet

simpla djur. Därför sände du mängd förnuftslösa varelseren att
förstraffa dem, de skulle lära sig det brukas tillatt att som

synd, det skall också brukas Dettill straff. hade inte varit
för dig,svårt förmår allt och har skapat världensom som ur

formlös materia, skicka horder björnar dem, elleratt motav
ellerrasande lejon, skapa vildsinta djur aldrigatt nya, som

förut, djur med andedräkt sprutande eld eller dånan-setts av av
de, framvällande rök, eller med vilka fasansfulla blixtarögon ur

djurljungade, behövtinte till anfall för förgörasom att
dem kunnat skrämma ihjäl dem med blottasin åsyn.utan
Också allt sådant hade du kunnat låta dem falla förutan en
enda vindfläkt, förföljda din rättvisa och skingrade dinav av
krafts ande. dina beslutMen alltid hänsyn till och antalmåtttar

Attoch vikt. använda din väldiga kraft dig alltid frittstår -
kan hålla stånd Somdin starka arm vågens minstavem mot

vikt hela världen för dig,är droppe dagg,som en av morgonens
där den faller Menjorden. du barmhärtig alla,ärner mot
därför du förmår allt, och du med människornasöverseratt
synder, för de skall Duomvända sig. älskar allt finnsatt som
till och avskyr ingenting det du skapat, du skulle aldrig haav ty

gestalt Hurdu hatade.något skulle ha kunnatnågotgett
bestå din vilja hade det kunnatHur bevaras, det intemot om
hade kallats Dutill liv dig skonar allt därför det ditt,ärav att
du härskare tyälskar allt levande, din oförgängliga12 andesom
finns allt.i

Tillfälle till omvändelse

zDärför låter du straffet komma för demöversteg steg som
felar; du dem påminnelser hur de syndar, förvarnar genom om

de skall befria från ondskan Dusig och dig, Herre.att tro
hatade dem förr bodde i ditt heliga land för deras avsky-som

dem färr12:3 bodde ditti heliga land Enligt ff.3 Mossom 18:24 stötte
landetsjälvt sina invånare,därför derassynderhadeförorenat det.ut att

Mack11:162 4:26+ Vish Ps12:1 1:7; 1044:30
VishKung11:17 2 2:24; 17:25; 12:9 Mos12:3-7 3 Mos18:24 5 9:4;

11:22Jes40:15 12:31;18:9-12
11:23-26 Mos Ps2 34:6; 103:8-14;

Hes Jon Rom18:23; 4:10
2:4+
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vishet 12:14Salomos

5detrolldom och skändliga riter,de bedrevvärda gärningar:
offermåltiderhöllbarn ochförbarmande sinadräpte utan

hemli-deltagare ioch blod och inälvor.människors kött Dessa
barns liv, villedessa hjälplösaföräldrar sinafester, tagitsomga

7för landförfäder, dethjälputplåna meddu våra att som varav
värdigaskulle befolkas invånare,alladyrbarastdig avavav

duMen dessa gudlösatill och medGuds tjänare. mot var
till dinmänniskor. förelöpareeftersom de Somskonsam, var

dem.skullebara stegvissände dukrigshär getingar utrotasom
de rättfär-°Det för demdig prisgehade varitinte svårt att

fruk-ögonblickförgöra demellerdigas ettatt genomvapen
1°Menskoningslöst ord.med endavilddjur ellertansvärda ett

tillfälleför du demdomen kommalåta steg steg gavattgenom
fördär-defast okunnigomvända du intesig, attom varatt var

och demedfödd hos demondskanfödelsen,vade från attatt var
från första börjanbyta sinnelagskullealdrig någonsin -

släkte.dettaförbannelsevilade överen
du höllrädsla för inneheller någoninteDet somavvar

Ty hartill dig: Vadkansynder.straffet för deras sägavem
kland-domslut kandittkan sig Vemdu gjort Vem motsätta

ochsjälv skapat,folkslag duför dudig utrotar vematt somra
människororättfärdigaoch krävaställa dig tillkan rättsvars

gudför alla, finnsVid ingensidan dig, du sörjer somsomav
Ingen kung ellerdömtför du harkräva beviskan rätt.att

och fråga digmed digkanenvåldshärskare stå ögaöga utmot
har straffat.dem duom

upprepadeBarnoffer gångerbamförbarmande sina nämnsdräpte12:5 utan
grannfolk ochdebland israeliternassedMosi GT 18:9t.ex. 5 somen

derasland.itidigare invånarna
enligtJos24:12syftar Mos 7:20;Författaren Mos 23:28;52getingar12:8

hebreiska standardtextenMotsvarande ord deniSeptuagintü. anses
modlöshet.betydanumera fri vilja,människanharuttrycks läranomvändatillfälle sig Här12:10 attatt

vädjar tillden.användakommer Hanhur honGud attvettrots att
anbud.förkastahanshon skallhanviljamänniskans ävennär vet att

Kanske anspelning Mossläkte 9:25.detta 1förbannelseöver12:11 enen

DanVish 12:12]ob 4:32;Jes 45:9;9:12;12:9 11:17+
Mos Rom 9:209:2512:11 1
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Salomos vishet12:15

Rättfärdig du, och du allt med rättfärdighet;är låtastyr att
domen drabba den förtjänatinte straffsitt du ofören-som anser

Tyligt med din makt. din rättfärdighet kommer din styr-ur
ka: du härskar alla dig Duskonsam alla.över gör visaratt mot
din styrka dem tvivlar din makt fullkomlig,ärmot attsom
och bland dem känner den bestraffar du allt övermod.som
Du förfogar styrka, du dömer medöver mildhet; medmen

skonsamhet du öden, detvåra dig frittstår brukastor styr ty att
makt närhelst du vill.

Genom handla har du lärtså ditt folk den rättfärdigeatt att
skall människokärlek,visa och du har fyllt dina medsöner
hopp, du dem tillfälle Dinavända de syndar.närty attger om

fiender,tjänares hade förtjänat döden, straffade du medsom en
sådan mildhet och återhållsamhet, och du dem uppskov ochgav
tillfälle Medbefria frånsig ondskan. vilken måsteatt omsorg
du då döma dinainte vilkas fäder du löften alltsöner, gett om

bekräftade med eder och förbund.gott,
Oss fostrar du alltså, och fiender tuktar duvåra måttfullt,

för skall dinminnas godhet själva dömer, ochnär väntaatt
barmhärtighet Demblir dömda. dårskapnär ioss som

levde ogudaktigt liv plågade du med deras skändlighe-ett egna
De hade irrat långt förvillelsensså devägarter. ut att

dyrkade vidriga varelser till och med djuren föraktar desom -
lät lura Därförsig dumma småbarn. du demsom gav som
enfaldiga barnungar Menstraff gjorde dem till åtlöje.ett som
de låterinte sig spefull tillrättavisning fårsom varnas av en
känna dom Närpå Guds makt. de självaen motsom svarar
led och vämjdes vid de djur de hållit för gudar och märktesom

de straffades just dem, då lärde de känna denatt genom sanne
Guden, förutde hade förnekat de visste någotsom att om.
Därför drabbades de också den slutgiltiga domen.av

måttfullt Troligen ursprunglig de bevarade12:22 handskrifternaI stårtext.
tiotusenfalt, lydelse strider sammanhangetjfr och20en motsom v.
kan ha enkel felskrivning.uppstått genomen

straff gjorde dem till åtlöje Jfr12:25 med Författaren11:15ett som not.
insektsplågan löjlig småsak jämförelsei med de först-attmenar var en

födda död kap. ellersönernas undergång18 i Röda havetegypternas
kap. 19.

12:151 Mos Ps18:25; Hes11:7; Mos12:211 12:3; 15; 17:19;
18:20 22:16-18
Man Vish12:19 7 f.+12:23 11:15v.
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Salomos vishet 13:9

naturerafterDyraan av

lOhjälpliga alla de människordårar inte visste något13 somvar
kunskap deGud, förmådde hämta det sköna såginte omurom

lärde känna konstnärenoch inteHonom är, attgenom gesom
:utan trodde elden eller vinden eller denhans verk,akt att

luften krets eller det svallande havetflyktiga eller stjärnornas
30mvärldensgudar ochhimlens ljusbärareeller styresmän.var

därför de derasdessa för gudar tjusatsde har hållit ting att av
mycket förmer derasdå bör de hur tingenskönhet, inse än

Ochupphov har skapat dem.härskare All skönhetsär. om
kraft, demakt och bör läradrivits förundrande tingensöverav

5Tymäktigare deras skaparedem hur mycketsig är. urav
bilden desshos det skapade träderstorheten och skönheten av

Andå förtjänar dessa människorfram för tanken.upphovsman
kanske de söker Gudklandras det såsåinte ärsträngt; attatt

fastän de vilse undervill finna honom, sinaoch gårgärna
7De utforskar dem,bland hans verk ochleveransträngningar.

eftersom deförleds anblicken, detoch de den såäryttre serav
90mMen förmåddehelt kan de devackert. urskuldas inte -

kunde till evigheten,skaffa kunskaper de sigsig så stora att ana
härskarevarför har de då redan funnitinte tingens

glider författa-människor verbformerna visar,dårar alla de Som13:1 var
från Israelsmotståndare tiderföljande stycket itanke det gångnairens
hans samtid.religiös villfarelsetill exempel i egen

oberoende alltfinns evighet ochGud, iDvs.Honom är13:1 avsomsom
Guds enligtUttrycket anspelar Mos2 3:14.annat. namn

världensljusbärare gudar ochtrodde himlens För-styresmän13:2 att. var.. filosofi sökte förenagrekiskfattaren tänker riktningar inom som
tolkningar. Enligtnaturvetenskapligaiakttagelser med religiösa en-

troddeanspelarhansamtidigtmöjlig översättning Mos 1:16:1annan
världen, gudar.himlens ljusbärare, råder överatt. som var. . lärastrider GT:still evigheten Evighetsbegreppet,sig13:9 motsom omana

tillämpades fleraförestående undergång, inomvärldens skapelseoch
antik naturvetenskapoch filosofi.riktningar av

Ps Syr 42:16-21Ps Rom 1041:24;13:3Mos 92:7;13:1 2 3:14;
1:201. Apg17:2713:6

job Romjer 13:8 1:2031:26-28;Mos13:2 5 4:19;
br 59-62v.
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Salomos vishet13:10

gudabilderDyrean av

Ömkliga människohändersde kallar verk för gudarär som -
hopp döda guld och silver bearbetatsde till ting:sittsätter som

konstnärer, bilder djur eller värdelösnågon sten somav av
Enhuggits till för länge sedan. snickare lämpligtsågar ettner

träd, med hand skalar han all barken, och efter allavan av
tillverkar han föremål vardagsli-konstens regler nyttigt tillett

Spillbitarna från arbetet använder han till kokatjänst.vets att
Menoch han den spillbitsig intesåöver, äter mätt.mat som

duger till krokig full kvistar,någonting, trästump ären som av
den han och täljer vårdslöst till under ledig stund, ochnågontar

lekfullhan formar den med skicklighet. den männi-Han ger en
ellerskas gestalt den lik simpelt djur. målar denHangör ett

huden blir hanmed rödockra och smink ochrosig,så näratt
ochmålat alla fläckarna den fodralhar gjortöver ett som

för den bo han den och fästersätter väggenattpassar upp
Han falladen med spik. har alltså för den skallsörjt inteatt

eftersom han den stånd hjälpa självsigärvet att attner, ur -
Men skallden bara bild och behöver hjälp. han beär nären

gifte skäms föreller barn, han talainte attett gottom pengar,
hantill detta livlösa det kraftlösa hälsa,ting. Han anropar om

ber det döda liv, han hjälp det saknartigger varjeom av som
förnimmelse, lycka kanintenågot ta ettresan av som ens

Till affärer och arbete och lycka med hantverket begärsteg.
han duglighet händer fullständigt odugliga.ärsomav

En planerar och då han skallsjöresa, sig de14 utannan en ge
vilda åkallar han stycke bräckligare skeppetvågorna, trä, änett

Ömkliga de skärpta hängerDen med det ovillkor-13:10 är tonen samman att
liga förbudet bilddyrkan grundläggandeför GT:sär Mos2mot tro

f.. följande anknyter ocksåDet avsnittet till profettexter20:4 nära som
bruketangriper gudabilder ff. fi.Jes jer44:9 10:3av ;

rödockra Ockra färg baserad järnföreningar. finns gula,är Den i13:14 en
bruna och röda och tillverkadesunder antiken järnhaltig jord.nyanser av

röda sminket gjordesDet Sjögräs.av
stycke gudabild kanskeDvs. den fartyget förde14:1 mi v. 8, iett en som

jfr Apg 28:11.stäven

Jes Ps13:l0-19 13:104018-20; 11524-8;135115-18449-20;
]er10:1-15;Vish15:4-13;

br; Tilljer Dan Cz3-27
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Salomos vishet 14:11

zBegäretskall bära honom. efter vinst väckte tankensom
skeppet, den konstnär byggde sochdet visheten,men som var
det din försyn, Fader, dess färd. harär Du öppnatstyrsom en

också havet, led Såväg över vågorna. visar dutryggen genom
du kan rädda alla faror, för också den kaninteatt attur som

5Dusegla skall ombord. villvåga inte din vishets verkatt
skall ligga outnyttjade. Därför kan människor anförtro livsina

det träskal, och båten för dem välbehållnatunnaste genom
svallande Närdet de Övermodiga jättarna förgicks ivattnet.

urtiden, det också båt världensi hopp kom undan,var en som
och lotsad din hand kunde den efterlämna fröet tillav mannen

7Välsignatmänniskosläkte världen.i detär träett nytt som
menrättfärdigheten,tjänar förbannat människoverket, lik-är

dess tillverkare: han gjorde bilden, och det förgängligasom
gDenGudstinget gudlöse och hans gudlösa verknamn ärtog

1°tyförhatligalika för Gud, verket skall straffas tillsammans
Domenmed upphovsmannen. skall drabba också hedningar-

gudabilder, eftersom tillhördede Guds skapelse för-nas men
vandlades till skändligheter, fick människors själar fall och
blev till för de dåraktigas fötter.snaror

den konstnär byggdedet visbeten mänsklig yrkesskick-Aven14:2 som var
lighet betraktashär Guds vishet jfryttring 7:16.som en av

havethar ocksåDu Dvs. människorna14:3 öppnat väg överen genomatt ge
krävs för skeppsbyggeden vishet och navigation. möjligAnnansom -

öppnade ocksåöversättning: havet.Du i visadedu.Så såväg Ien . .fall israeliternasräddning Rödahavet visshetattmenas genom ger attom
Gud kan hjälpaocksåunder vanlig havet.en resa
deÖvermodiga jättar därjättarna Se DeMos ansågs14:6 1 6:1-4. nämnssom

judisk tradition med ondska ha direktai sin varit den anledningentill
syndafloden.Med världenshopp tillNoa; 10:1.notmenas

rättfärdigbetendet Grundtextens uttryck, ordagranttjänar14:7 trä som
vilketdet rättfärdighet kommer, ark.Noasträ närmastgenom avser

Tack den kunde rättfärdiga människor fortleva, och Guds rättfärdi-vare
syften förverkligades. Orden kan samtidigt syfta alla fartygga som

användsför godaändamål. utläggarehar tillämpatKristna dem Kristi
kors.

skapelsede tillhörde Guds Författaren tänker materialet bil-14:11 som
dernatillverkats hämtatsfrånoch naturen.av som

Vish14:2 8:5 Mos14:8 27:155
Ps 107:23-31;Jes14:3 43:2,16 Jes14:10 2:17

Mos Syr14:6 Bar1 6-7; 16:7; 3:26-
28Vish10:4+
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vishetSalomos14:12

Bilddyreans uppkomst
Avfallet började med tanken gudabilder; degöra näratt
uppfanns, kom fördärvet Demänniskornasin i liv. fanns inte

fråntill begynnelsen, Detoch de skall bli kvar evighet.inte i
mänskliga vanföreställningar förde dem världen,in ivar som

och därför det bestämt de skall hastigt slut.är att ett
En far bröts barn,sitt plötsligtöverner av sorgen som

ryckts bort förtid.i gjorde bild barnet, detHan ochen av som
dödvarit människa blev för honom gud, hanen nu en som

tillbad. Sedan lärde han underlydandesina hemliga ceremonier
Medoch riter. tiden det gudlösa bruket stadga ochvann

iakttogs lag.som
Likaså ledde envåldshärskares påbud till dyrkan statyer:av

eftersom människor avlägsna landsdelari inte personligen
kunde vördnad förvisa sin härskaren, gjorde de bild hansen av
fjärran gestalt, den vördade konungen allastatyen av som
kunde de undersåtligså i kunde krypaiver för denattse,
frånvarande, han Menbefunnit där.sig dessutomsom om
lockade konstnärens ärelystnad ovetande människor ivrigtatt

tydelta kulten,i han utnyttjade konstsin till förskönaatt
kanske därför han ville till lags.porträttet, att regentenvara

Och folket, tjusades konstverkets skönhet, sågsom av nu
heligt där de förutnågot vördad människa.sett en

Men detta människorna, kuvade olyckor elleratt tyran-av
och trästycken det bara enda kanstenarner, gav namn som en

bära, det blev dödlig fälla för dem.en

Bilddyrkans följder

Men medinte människorna gick vilse det gälldenärattnog
kunskapen Gud. liv okunnighetenDeras i ocksåärom ett

bittert krig Författaren religiös villfarelse alltid förstör14:22ett attmenar
harmonin i människors liv jfr kan syftaJes Han både krig48:22. på i
bokstavlig mening, oordning samhälleti och striderinre mellanpå
obehärskadelidelser.

Dan14:16 3:1-6 Roml4z22-29 1:28-31
14:21]es 42:8
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Salomos vishet 15:3

Dekrig, likvälbittert och kallar de allt detta onda för fred.
barnamord kult ellersig i sin hemlighetsfulla riterägnar

ochoch vilda fester med sällsamma bruk bevarar längreinte
renhet seder och äktenskap:i den dräper lömskt dennågon ene

andre eller honom förföra hanspinar hustru.attgenom
Överallt kaos blod ochråder mord, stöld och svek,ett av

hetssedefördärv, trolöshet, oroligheter, mened, de goda,mot
otacksamhet, förförelse oskyldiga själar, onaturligtav um-

27]otillåtna giften, äktenskapsbrott och dyrkanorgier.gänge, a,
de namnlösa avgudarna all ondskas början och orsak ochärav

varehöjdpunkt, driver festandetsig till profe-vanvctt,man
falskt, lever orättrådighet eller lättvindigti begår mened.terar

Eftersom det livlösa avgudar de de intepå, sigär väntartror
3°Mendrabbas för de har falskt.något svuritatt ont attav

skall straffa dem för båda brotten: för höllrättvisan de tillsigatt
avgudar dåligt kändeoch Gud och för de svekfulltatt svor

Tyfalska eder förakt för all redbarhet. det kraften hosi inteär
det de vid domrättvisans syndare desvär över görutan attsom
orättfärdigas överträdelser alltid blir hämnade.

Bilddyrkans meningslösvet
Men du, Gud, goduoch duvår tålmodig ochär är15 styrsann,

:Avenallt med barmhärtighet. syndar tillhör dig,viom
eftersom vad du förmår, kommer inte synda,vet attmen
eftersom 3Attvi räknas din egendom. känna digvet att som

barnamord Jfr med14:23 12:5 not.
otillåtna giften Troligen14:26 äktenskap förbjudnai led. Den strängamenas

GT uttryck iåt ff. deladesMos3 inte judarnas18:6syn som ger av
omgivning.
de namnlösaavgudama sakna14:27 Att här lika mednamn är intigatt varaoch föraktlig. möjligAnnan översättning: avgudarna, vilkas- namnfårinte jfrnämnas; Mos2 23:13.
redbarbet Grundtextens0rd kan14:30 ocksåbetyda helighet. användaAtt
falska gudars i eder innebär enligt författaren föraktarnamn att man
Guds bryta sådanaAtt eder innebär föraktar den heliganamn. att man
förpliktelse löftevarje medför, detäven avgiveti falsk gudsärsom om en

förhållandetDet avgudarna kraftlösa upphäver straffetär intenamn. att
för sådanalöftesbrott v. 31.

Vish14:23 l2:3-7+ Vish15:1 11;23-2e+
Galjer14:25 7:9; 5119-21 Joh15:3 17:3

Am14:29 8:13
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Salomos vishet15:4

fullkomlig rättfärdighet, och du förmårvad odöd-är äratt veta
4Osslighetens lurar inte människors illistiga påfund ochrot.

målarnas meningslösainte mödor, deras skenbilder brokigaav
550mfärgfläckar, väcker den dåraktiges begär han dem,när ser

Dethan den döda bildens livlösaså åtrår gestalt. de älskaratt
och sådant förtjänar de bygga hopp,sitt både deär ont, att

dessa deting, dem och de tillber dem.åtrårgörsom som som
7Krukmakaren, knådar leran kanmjuk, till-strävsamtsom

verka allt till för jord drejarär Mennyttasom oss. av samma
han både kärl för ändamål och kärl slag allamotsattrena av -

Vilken användning och dessa föremålsätt. vart ettsamma av
får bestämmer sochden formar leran, hans strävan ärsom om
ond, formar han jord falsk gud, han självsammaav en som nyss
blev till jord och skall vända dit varifrån hanåterstraxav
hämtades, 9Andåsjälen återkrävs han har haft till låns.när som

hans bekymmer han skallinte dö eller hans livär såatt att snart
skall slut. hanNej, tävlar med guldsmeder och silvergjutare,ta

efterhan bronsskulptörer, och förfalska deras produktertar att
Askahan ärofullt. hans hjärta, simplare jordär än äranser

Tyhans hopp och värdelösare lera hans liv. han kännerän är
den formadeinte honom själv, andades själ medsom som en

kraft verka och Iblåste ande med liv honom.i ställetatt en
han tillvaro lek,vår livet marknadsfestär ärattmenar atten en

där det finns tjäna. Inkomster skaffamåste sigattpengar man
bäst kan, han, Hanmedlen blir onda.säger ävenman om

bättre han syndar,någon han tillverkarän närvet attannan
bräckliga kärl och gudabilder jordiska material.av samma

Men dåraktigast alla, klenare spädbarn till förståndet,änav

dåraktigasz alla EfterMen utvikningen15:14 gudabilderna signärmarav om
författaren här huvudämne,på sitt uttåget Egypten. Egypternanytt ur
framställs andra avgudadyrkare, dåvärre än de dyrkar inte barasom
avgudar djur v. 18.utan t.o.m.

Vish13:10-19+1524-13 Job Pred15:8 Syr10:9; 12:7; 17:1
Judit15:4 8:18 Ps15:9 39:5;90:12

15:7 Jer Rom1816-10; 9:21 Apg15:12 l9z24-27
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Salomos vishet 16:4

Deförtryckare. höll alla hedningar-ochditt folks fiendervar
varken har med ellerför gudar, dessabilder ögon attsom senas

eller fingrarluft eller kan hörakan dra in öronnäsor somsom
Detfötter duger med.känna med och inte attatt varvars

har anden till lånsgjorde dem,människa gaven somsomen
människa kan gud detochdem form, ingen göra somen av

Hon hon tillver-dödlig, ochhenne själv. tingetliknar är som
föremål hon dyrkarsyndiga händer livlöst.med Dekar sina är

hon har fått liv, aldrig de.hon själv:sämre änär men
Men slag, djurdyrkar de djur vidrigastedessutom somav

somförnuft andra, har sådanmindre intehar någraän ens
och medkan lockas hos djur, och tillskönhet av somsom man

verk.utanför Gud och välsignarprisar sittstår när

räddasisraelitemadjur,plågasEgypterna av

straffades medmänniskordessaDärför det rättvist16 attvar
zOch detplågade dem.djur mängderliknande med iting: som

folk,dittvälgärningstraffet lät du eget tymotmotsvaras enav
vaktlarbjöd du dem någotdem,hunger äta,när att somansatte

3När längtade efterfiendernasmakat.aldrig förr hadede mat,
livsnödvändiga lustendenoch medskulle de till mista åtaatt -

ditt folkdem medansändesde djurvidrigaså ut motsomvar -
eftersmakat,de aldrigoch med sådantillskulle mat, som

Förtryckarna obönhörligtskulletid brist.kortbara aven
föreställningbaradina skulledebristen,känna omenmen

led.fienderderashur

tänker kanske förbannelsenutanför Författarentill ochmedstår15:19som
i Mos 3:14.1över ormen

till israeli-sändeGud vaktlarEnligtvaktlar Mos Mos 11:3116:13;4216:2
öknen.de hungriga inärterna, var

härplågor utmålasBerättelsernalustenmista. äta16:3 att egypternasom.. andragamladelviskapitlen med detaljeroch deföljandei motsvararsom
oaptitligTanken djuren gjordejudiska utläggningar. egypternasmatatt

skulle kräladär grodor ikanske till detanknyter Mos 8:3, sägs2 att
baktrågen.

Ps15:15 11514-8; Vish1155:1548 16:20; 18:1, 20;16:2 11:7;
Vish11:15+15:18 Mos,Mos 16:13;19:5 2 4

Mos15:19 1 3:14 11:31
Mack16:1 2 4:26+
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rasande djur och5Inte överfölls vilda ochde självanär avens
höll dinringlande bett,detillintetgörashöll att ormarnasav

Att tidskräck förde höllstill det ivrede i sig yttersta. en var
räddning ochlovadede hade teckenbara varning; ett somen

7Ty hjälpsökande räddadeslagbud. den intepåminde ditt avom
Också deträddare.dig, allastecknet han sättetsåg, utan av

frånbefriar alltfiender du dendu förbevisade våra äratt som
bett och fanngDe och flugorsdödades gräshopporsont. av

straffasförtjänadelivet med, debotemedel räddainget atttyatt
sådana djur.av
Men tändergiftiga reptilersdina kunde inte rå på,söner ens

Föroch botade dem.dem till hjälpbarmhärtighet komdinty
snabbtoch sedan0rd blev dedinapåminnas stungnaatt om

hjälpta; skulle försjunka glömskans dvala och blide iinte
Ty varken eller salvorlikgiltiga för din godhet. det örtervar

friska, ditt 0rd, det botar allt.gjorde dem Herre,utan somsom
Du dödsri-har makten liv och död, du leder tillöver oss ner

Enför därifrån. människa däremotkets ochportar oss upp
visserligen döda ondska, hon kan föra andenkan i sin intemen

befriatillbaka sedan den lämnat kroppen och själinte somen
fånga.döden tilltagit

Hagel israeliternaåtöver egyptema, manna

Att Deundkomma din hand omöjligt. gudlösa,är som
förnekade de kände dig, blev tuktade din starka deatt av arm:
förföljdes oerhörda skyfall, hagel och skoningslösa ovä-av av

Ochder, och de förtärdes eld. allra förunderligastav var
detta: släcker allt, rasade eldeni starkare,vattnet, natu-som ty

betr ff. tecken lovade räddningDetSe Mos v.1625 4 21:6 6ormarnas 50m
kopparormen.är

bevisadeduför fiender Jfr medvåra16:8 11:11 not.
dödades Insekterna kunde enligti gammalDe Mos16:9 nämns 2 8som en

judisk liknandeutläggning döda med bett. tolkningsina En gräsav
hoppsplägankan ha från Jfr bildenff., därutgått Mos Upp10:17.2 9:3

gräshopporutmålasmedövernaturligadrag.av

Tob21:6-9;Joh 4219+4M0s 16:133:1416:5
Ps4918-1016:14Jes16:7 45:21

f., PsMos 78:479:2316:162Mos 10:13-158:24;16:9 2
105232Ps16:12 107120
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v

Änstrider de rättfärdigas sida. dämpades lågan för attren
förbränna de djur hade gudlösadeinte sänts ut motsom -

skulle med det Gudsdessa rättvisaögon attegna se somvar
Anförföljde flammade den meddem. kraft eldensstörre än

och det fastän den för förstöra alltvatten, attegen, omgavs av
det orättfärdiga landet.iväxtesom

2°Men folk deladeditt du stället änglars fråni ut mat;
himlen du dem bröd färdigtbjöd besvärätasett att utansom var

dem, förmådde all tänkbar kundeför njutning ochsom ge som
Dettill och smak. kom från digsig ämneanpassa vars ens som

föreställning hur ljuv du dina barn. Detär moten omgav
fogade efter ätandes önskan och förvandladesden till vadsig var

Närville ha. det för eld förblev ochoch det snöutsattesen
och smälte skulle de medan elden förstördeinte. Så attse
fiendernas gröda den brann haglet och flammadei inär regn-

glömde den till ochskurarna, med bort kraft försinnu egen
de rättfärdiga skulle bli mättade.att

Ty för dig, upphovsman, skapelsensintjäna spänneratt
krafter de orättfärdiga och straffar dem eftersina mot germen

Därförför hjälpa dem litar dig. gjorde skapel-sigatt som
den till din kom medtjänaregången gåva,ävensen som
alla. alla tänkbara formernäring alltefter vad deDenät antog

förbad och önskade, dina älskade skulleHerre,söner,attom
förstå det markens gröda livnär människaninte medäratt som

olika det ditt 0rd uppehåller demsina somärarter, utan att som
Ochdig. detta elden kunde förstöra smälteintetror som

Än dämpade: lågan Troligen författaren gräshoppsplågan16:18 attmenar
kunde avvärjasmed eldar, det vanligamedletinte2 Mos 10 attsomvar

hejda jfrgräshoppssvärmar eldenbrannAtt ivatten19:21. v. 1917,-
syftar förmodligen blixtarna, enligt flammadepå mitt i2 Mos 9:24som
hagelskurarna; Ps 10552.

till smakoch tanke kan hasig Denna uppstått16:20anpassa vars ens ur en
jämförelsemellan ochMos Mos2 16:31 4 11:8.
förblev det och där jämförs medrimfrost.Se Mos16:22 snö 2 16:14, mannat
Enligt kapitel kunde det kokas och bakas:i det tålde alltså23v. samma
eld Enligt smältesmälta. däremot det lämnatsMos2 16:21utan att som
kvar marken förmiddagenssolvärme;dettai drag berättelsenutläggsi
symboliskt i 28v.

VishMos Ps Syr16:20-29 2 78z23-25 Ps 19:6-21;16; 16:24 119:91;
Ps16:21 34:9-13 39:25

Mos Matt16:265 8:3; 4:4
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förför blotta flyktig solstråle, visavärmen att attav en man
tacka dig solen och be till dig dageninnan innanmåste går upp
Ty den otacksammes hopp skall smälta vinternsgryr. som

lja,flyta somrimfrost och bort utspillt dina domar är17 vatten.
överväldigande och beskriva.svåra att

öreer ljus israeliternai Egypten,M över

zNärDärför förvillades de själar fostran. deutansom var
förslavalaglösa trodde kunna det heliga folket, blevsig de

mörkrets fångar fjättradesjälva och låg lång inspärrade inatt,en
3Deflyktingar undan försynen.hus densina evigasom som

syndade det fördolda och trodde föri upptäcktsig itrygga
skydd glömskans mörka slöja skingrades ohygglig fasa,iav nu

Inteskräckslagna inbillade den gömdevråav syner. ens som
dem skydd rädslan. omkring dem genljöd dånan-Runtmotgav

ochde skrällar, gestalter med bistra ansikten skymtade dunkelt.
5Ingen eld hade kraft sprida ljus, och hellerinte stjärnornasatt

Ingentingklara lågor kunde lysa denna hemska natt.upp annat
inför deras fasansfullt bål sigögon än täntssyntes ett som av

självt, och deras besinningslösa skräck för denna aldrig föruti
7Maginsskådade blev det de fruktansvärdare.såg ännusyn

taskspelarkonster förmådde och domen demingenting, över
sTyskrutit med förstånd blev förödmjukande.sitt desom som

hade utfäst befria sjuka själar från och skräcksig lågångestatt
9°Detsjälva sjuka löjlig, vidskeplig rädsla. skrämdenu av som

dem rädd föringenting ändå de förgåsnäraattvar vara attvar-

fångar Utgångspunktenför den följande skildringenmörkrets Mosär 217:2
ff. Varifrån författaren hämtat detaljer spöksynemav. 310:21 som

och fasansfullaelden okänt.den 6v. är
fruktansvärdarederasbesinningslösaskräck... Grundtexteni ännu är17:6

oklar och troligen skadad.
taskspelarkonster... dem skrutit med förståndsitt För-Mugin:17:7 som
syftar de och trollkarlar enligtfattaren visa Mosmän 2 7:11, 22;som
hade tävlat med undergörare. Samtidigt vänder hanMose8:7, 18 som

filosofer och undergörarei sin samtid.ironin mot egen

Syr Jes16:28 17:339:5 29:15
Vish 2Mos7:11,22;8:1816:29 5:14+ 17:7

10:21-23;]ob Ps17:1-21 Mos 17:92 53:6
1520-24
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fasa, där de hölls skräcki kringstrykande djur och väsandeav av
reptiler. Själva luften, de inte kunde undkomma, vägradesom
de Ty ondskanpå. feg och får domär sinatt se eget
vittnesbörd; den alltidsig detväntaransatt värsta.samvetetav
Fruktan består just förnuftetsi bistånd ochsviker,att

den ängslige invärtes, destoär föredrar hansvagare mer att vara
okunnig det vållar hans plåga.om som

Och under denna i verkligheten saknade maktnatt, som att
skada och hade kommit från det maktlösa dödsriketssom
skrymslen, fick alla devis: jagadesnu sova samma av
inbillade spöksyner förlamades förnuftet svek dem,attmen av

plötsligt och förvarning överrumplade skräcken dem.ty utan
Vem det gällde, sjönk han stället,än stängdes ochinner
hölls fången bakom galler Antingeninte järn. detsom var av

bonde eller herde eller arbetare trälade ivar en en en som
ensamhet, överraskades han och finnamåste sig i oundvik-sitt

tyliga öde, alla fjättrades med mörkrets boja. sigVaresamma
de hörde vindens och fåglarnas ljuvliga bland lummigasångsus

eller upprörda ochrytmiska dånvågors det fruktans-grenar
värda braket från nerrasande klippblock eller djurtrampet av

rusade omkring och rytandet från de fruk-utansom att synas
tansvärdaste vilddjur eller ekot slungades tillbaka frånsom
bergsklyftorna, blev de förlamade skräck.av

Hela världen lystes strålande dagsljus, och allaupp av
skötte obehindrat Barasina sysslor. dessa människor höljdes

tryckande lik det mörker där de till sist skulleav en natt,
hamna. för självaMen sig de börda tryckande änvar en mer
mörkret.

För dina heliga lyste däremot det klaraste ljus.18 Fienderna
dem inte kunde höra derassåg och prisade derasröstermen

lycka zDeinte ha behövt lida de själva. tackade dem föratt som
de hämndinte för lidna oförrätter, och de badatt tog om

ondskan... får dom17:11 sin på vittnesbörd Grundtexten oklar, ochäreget
översättningenbygger rekonstruktion. Aven finnsi språkliga13en v.oklarheter.
Hela världen lystes17:20 Enligt drabbadeMos mörkret2 10:23 inteupp
israeliterna; 18:1.
bad förlåtelseför fientlighet18:2 sin Annan möjlig badöversättning:om attförunnas slippa dem mer.se

Mos17:183 26:36 18:1 Mos Sam2 10:23; 2:9;1
Vish 16:2+
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3Menförlåtelse fientlighet.för sin israeliterna du lågandegav en
eldpelare färdenvägvisare det okända,i sol intesom en som
brände dem under den Deärorika vandringen. andra hade
förtjänat ljuset och hållasmista fångna i mörkret. hadeDeatt

och fängslat dina skulle förmedla lagensspärrat söner, som
oförgängliga ljus till världen.

bemsöker bejdas blandFörgömren egypterna men
israelitema

5De hade planerat döda de heligas späda barn. sedanMenatt ett
enda dem hade blivit och räddat, du till straff ifrånutsattav tog
dem mängd deras barn, och dem själva dränkte duen av egna
alla Våravåldsammaigång fädervågor. förvägvisste ien

den för de i förvissning skulle kunna glädjanatten, attom trygg
7Vadden edsig de litade folkditt väntadepå. de rättfärdi-var

Tyräddning och fiendernas undergång. medelgas samma som
du straffade motståndare medvåra använde du också för att
kalla 9Rättfärdigatill dig och fäders frommaära.oss ge oss

förrättade offer hemlighet;i de förband enhälligtsöner sig att
följa den gudomliga lag förpliktar de heliga dela bådesom att
faror framgångoch lika, och redan stämde de fädernasnu upp
lovsånger.

enda dem Dvs.18:5 Mose; BeträffandeförfattarensMos2ett av se vana
utelämna med10:1att namn not.

fäder förvägVåra denvisstei18:6 Orden kan syfta Gudnattenom att
förberedde israeliterna i vadEgypten skulle hända 2 Mossom

ff. eller befrielsenfrån förutsagts11:4 Egypten redanför Abrahamatt
f.;Mos1 Apg15:13 7:7.

kalla till dig Händelsernai betraktas18:8 Egypten här grundläg-oss ettsom
gandeuttryck för Gud hade särskilda avsikter med Israel; Hosatt
11:1.

18:9. förrättade offer Författaren tänker påsklammet, enligt Mos2 12som
offrades för första den då förstföddagången dog ochnatt egypternas
israeliternabefriades.
stämdede fädemas lovsånger Troligen18:9 de psalmerupp attmenas som
traditionellt läsesunder den judiska påskmåltidenPs användes113-118
redanvid den första påsken.

Vish10:17+ Mos 221-1018:3 18:5 2
Jes Mos 15:1418:4 2:3; 42:6; 49:6 18:6 1

18:5-19 2 Mos 11-14

278



Salomos vishet 18 :21

Men falskt ekade fiendernas till hjärtsli-skärande rop svar,
Slav ochgenljöd klagolåten barnens död. herretande över

straff, undersåten fick lida detsammadrabbades somav samma
Alla hemsöktes döden gestalt,kungen. igången av samma

räknas. levande räckte till föroch liken kunde inte De inte ens
ögonblick hade deras värdefullastebegrava dem, ty ettatt

Alltförintats. hade de med grundavkomma mött otro av
förstfödda dräptes detrollkunnighet, de måstesin närmen

folk Gudsbekänna: detta är son.
När tystnad behärskade allt och hadedjup nåttnatten

svingade allsmäktigahalvvägs snabba lopp, ditt ordi sitt sig
skulle förödas,kungatronen himlen ned till det landfrån i som

med befallnings skarpahotfull krigare din obönhörligaen
spred han död överallt, han stodsvärd. han stannadeDär

Genast förfärades denådde ända till himlen.jorden och av
Näroanad defasansfulla drömbilder, och dem.ångest grepen

vittnade varför de dö.där halvdöda överallt delåg måsteom
Drömmarna skrämde dem hade förutsagt det: de skullesom

varför de drabbades.förintasinte utan att veta
Inte beröring.heller de rättfärdiga undgick dödens Många

vreden dröjde kvar länge.utplånade öknen, inteblev i men
En skyndade fram till försvar med frånoförvitlig vapenman

gickbönen och rökelsens soningsmedel.heliga tjänst: Hansin
för olyckan;strids vredens ochtill raseri sågränssattemot en

Allt badede med föregåendeplågornaDe hadeavfärdats18:13 mött otro som
trollkonster, eftersom trollkarlar kunde saker;göraegypternas samma

med17:7 not.
Guds tillSe18:13 2:18.notson
ditt allsmäktiga ord Guds ord skildras här likhet medi18:15 som en person
vishetenä; de båda begreppenhar sannolikt sammanfallit förnära nog
författaren.
vreden Bl.a. beskrivshuri israeliternadogMos i straff18:20 4 16 massorsom
för upproriska knotande. Guds vrede,sitt lät dem dö, tänks härsom
personifierad den ängel härjadebland Förgöraren v.egypterna,av som

Kor25; 10:10.1
oförvitlig ff. och beträffandeEn Dvs. Aron; hansMos18:21 4 16:46man se

dräkt Mosv. 24 2 28.

M05 HOS L;2 4:22; 181151,18:13 17:7-l Krön 21:151
11:1 19111-15

M05 16:41-5O18220-254
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Menhan din det medvisade han tjänare. inteatt varvar
kroppsstyrka han besegrade och heller medraseriet intesom

han hämnaren,vapenmakt, med ord betvang med på-utan en
Närförbundet med fäderna.minnelse det edsvurna deom

fallna varandra högar, ställde handöda redan låg i sigöver
och hejdade anloppet och spärrade till dememellan vägen som

Ty dräkt fannslevde. hans fotsida hela världenännu att se,
graverade fyra rader ädelstenar,fädernas ärorika namn var av

Förfanns diademet kring hans huvud.och ditt majestät
vika, det detta skrämde ho-detta måste Förgöraren var som

de hade fått känna vreden redanAtt av var nog.nom.

drunknar, israeliterna havetEgypterna går genom

Men de gudlösa ända till det Guds obarm-19 ansattes yttersta av
härtiga vrede, eftersom han förväg vad de skullei visste göra:
zfastän de hadesjälva tillåtit israeliterna dra bort och ivrigtatt

3Medanskyndat dem, skulle förföljade och dem.sigångra
de höll med klagadeoch vid de dödassorgeriternaännu

kom de dåraktiga tankar, och förföljde desnartgravar nya,
rymlingar människor de hade ochtiggtsom samma som nyss

Tillbett denna ytterlighet drevssig de rättvisatt ge av. av en
tvångsmakt, kom dem glömma vad hade hänt förattsom som

de skulle drabbas lidanden, tills återstodensistaatt av nya av
5Dittderas straff fullbordan. folki skulle upplevagått en

underbar vandring, medan de andra döden sällsamtmötte ett
satt.

bans fozsida dräkt fanns hela världen kosmiskapå Den Symboliken18:24
härleddesbl.a. mantelns formrunda och blåvioletta färg, ansågsur som

himlavalvet. bröstvåskanStenarna i sambandinte baramotsvara sattes
medjakobs fädema, ocksåmeddjurkretsens teckentolv ochsöner, utan
med fyrajordens väderstreck.
ditt Guds heligamajestät Dvs. stod ingraverat turbanens18:24 namn, som
guldprydnad. Se Mos2 28:36.
tvångsmakt Jfr där det Gud avsiktligt19:4 Mos gjorde2 14:4, 17, sägsatt

halsstarriga.egypterna

Vish12:21+ 2Mack6zl418:22 19:4
Vish16:2+SyrMos18:242 28; 45:8-12 19:5

Mos 12:31-33;145-3119:2-8 2
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Hela omformadesskapelsens från grundengångänväsen en
lydnad för dina befallningar, för dina tjänare skulle bevarasi att

täckte7Manoskadda. fick hur moln lägret och hurett torrse
framkomligmark där det höjdevägsteg vatten; enupp nyss var

grönskande slättRöda havetü det vilda vågsvallet.sig ur en ur
Där gick de fram, hela det folk beskyddades din handsom av

9Deoch hade fått märkliga tecken. hästarsåsom se somvar
debete, skuttade lamm, och de lovsjöng dig, sinHerre,som

1°Tyräddare. de mindes det hänt under deras tid detiännu som
främmande landet: hur hade kommit fram jorden imyggor ur
stället för bli till djurens naturliga och hur mängdersätt,att

flodenpaddor hade stället för födasispytts attav upp av som
Närvattendjur. efterde sedan längtade läckertnågot ätaatt

bad fick också fåglaroch det, de bli till sätt:ett nyttom se
vaktlar havet för stilla deras hunger.steg attupp ur

Så drabbades syndarna vedergällningen, sedan de förstav
hade våldsamma blixtar. led de förRättvist sinvarnats genom

ondska de hade det hätska främ-gett mestegen prov-
Andralingshat. hade obekanta vandrare, dessaavvisat men

människor slavoklade utlänningar hade dem väl.gjortpå som
Och med det: de skallinte andra visserligen tillstånog svars

menför de visade fientlighet främmande, dessa ord-att mot
nade först välkomstfester och lade sedan fruktansvärda bördor

Skapelsens omformades Författaren tänker undret medsig Rödaväsen19:6
havet motsvarighet till världensskapelse,då Gud skildeen vattnetsom
från landet f..1 Mos 1:9torra

hästar. lammDe i utbroderasScenen Mos19:9 2 15:20somvar som..bilder, hämtadefrånmed Ps Jes114:4; 63:13.
badekommit fram jorden bokstavlig läsningGenom19:10 2myggor ur en av

kommer författaren fram till de djurMos Mos Gud8:3, 17; 11:314 att
sände bara kom överraskandeochinte i ovanlig mängd ocksåutan
uppstod Övernaturligt jorden, Nilen och havet.sätt ur
Andra folket Sodom;i vanligt anspelarförfattarenDvs. bara i19:14 som
allmännaordalag gestalter jfri GT med utläserHan10:1 not. 1ur

de besökandeänglarna hade stadensMos avvisats19:2 övrigaatt av
invånare, de den rättfârdige,innan Lot 17.togs emot av v.
välkomstfester. bördor syftar faraoOrden hur Jakob19:16 tog emot..enligt ff. och tvångsarbetet beskrivs ff.Mos i1 45:16 Mos2 1:8som

Mos Ps Ps19:9 Jes2 15; 114; 63:13; 19:13 77:19
Mal Mos4:2 19:14-17 19:1-111

19:102Mos8 45:17-20;2Mos1:8-11;
Vish19:11 1612+ 10:22
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vishetSalomos19:17

Såhade fått del deras rättigheter.redandem egnaavsom
vid denalldeles de andramed blindhet,de ocksåslogs som

mörker ochoändligtde irättfärdiges när sveptes ettport, var
för kommaefter in.letaoch sinmåste attportegenen

Elementen bilda kombinationer, liksomsjälvakan nya mu-
kan ändra taktarten fastfrån stränginstrumentsiken tonernaett

klart aktdesamma. inserhela tiden Detär german om man
landvarelser förvandlades till Vattendjur ochhände:vad som

elden kraftstegradekom land, sin isimmande djur upp
Andå förtär-förmåga släcka.glömdeoch sin attvattnetvatten

eldengick omkring ide ömtåliga djur mittde lågorna inte som
födan från him-rimfrostliknandeden flyktiga,och smälte inte

nja, folk storhet ochdu dittallt Dulen. Herre, ära.sätt, gav
överallt.Clct alltid ochsvikit, biståtthar inte utan

med blindbez Beskrivningen mörkret ff.slogsde. i Mos2 10:2119:17 av..jämförs med i Mos 19:11.1scenen
exaktadesamma Grundtextens innebörd osäker.Elcmenten Huär19:18 . ..vudtanken dock klar: Gud kan i sin allmakt utnyttjaär naturensresurser

musiker användersitt instrument.lika smidigt som en
derasboskapshjordarIandvarelser israeliternaochDvs. 2 Mos 12:38.19:19

havet kunde de ha tillfälligt för-Under vandringen Röda sägasgenom
till Vattendjur.vandlats

kraft ]fr16:17-19 medstegradeelden sin19:20 not.

Vish16:18w2319:20 19:22]es41:1O
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JESUS SYRAKS VISHET

Inledning

bibelbok ovanligt klartDenna besked sin tillkomstger om egen
företal,i återfinns flertaleti de grekiska handskrifter-ett som av

detta företal framgårAv skriftlärd jude skrev bokenattna. en
hebreiska och hans företalets författare, översatteatt sonson,

den till grekiska efter ha flyttatår Kr. till132 Egypten.att
farfaderns finnsOm varierande uppgifter jfr med50:27namn

enligt företalet hette hannot, hebreiskaJesus, Jeshua.men
Efter släktens äldste kände medlem kallas han Syraks son,
hebreiska Sira.Ben

tidsavståndetOm mellan farfar och normalt, börsonson var
boken ha kommit till börjani 100-talet Kr. Detta stämmerav
också med innehållet. hänförd skildringEn översteprästenav

levdeSimon, in 190-talet ff.,50:1 intrycketsom attger
författaren själv honom redan räknar honom till histo-sett menÅ andra sidanrien. inte ordsägs och händelserett om personer

Mackabeerböckerna.i dramatiskaDet förlopp inleddessom
med Antiochos Epifanes tronbestigningIV år Kr. måste175

efterligga bokens tillkomst.
tid då bokenDen sålunda skrevs jämförelsevis ochtryggvar

lycklig för judarna. traditionellaDeras religion blomstrade,
samtidigt de stod god förbindelsei med omvärlden, kundesom

samla förmögenheter och politisktnå inflytande. Dessaresa,
förhållanden avspeglas tydligt boken.i företaletDen är, som
antyder, efterföljare till Ordspråksboken och liknandeen
skrifter. Lättöverskådlig eller tydligt disponerad den inte.är Ett
slags bildas betraktelser den gudomligaöver vis-stomme av
heten, enligt gammaltestamentlig tradition skildrad ettsom
personligt ff; ff.;väsen se ff.; ff.;1:1 6:18 14:20 24:1t.ex.

ff. Närbesläktade51:13 författarenämnen, också åter-som
kommer till, Guds storhet skapareär och hans visa styrel-som

med fördelarrättvisa ochsträng de frommasomse, gott ont
och syndarna se ff..15:11-18:14; bokens33:7-15; I39:12t.ex.
slutparti prisas härlighet de42:15-43:33, gestal-naturens stora

deni bibliska historien och44-49 tempelgudstjänstensterna
skönhet allt detta50:1-21. uttrycksI stabil och harmonisken
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Syraks vishetJesus

i bönerigenom några 22:27-personligt tonfall trängeretttro;
däroch notiser,i51:1-1250:22-24;36:1-19;2326; ett par

själv 50127-29.sig 24:30-34; 3316-19;författaren nämner
bokens huvudmassateologiska inslagdessaMellan utgörs av

och betraktelserförmaningarlevnadsregler, överradlången
ekonomi,hemmet,relationerna iberör bl.a.världens Degång.

vänskapsförhållanden.och Per-sällska slivhälsovård, resor,
hand rådermed fasthusfaders,välbärgaspektivet är somen
samhälletsockså ihan kan sigslavar;barn och rörahustru,över

Konkre-riskabel.tillvaron där ärkretsarhögre vet attmen
oerhört populärbokenråd har gjortdessaallaitionen genom

avvikandesjälvfallet mångasamtidigttiderna, en synsom
samhällsförhållanden.förändradeunderframhar vuxitfrågor

föränd-gåendedjuockså sittBokens vittnar sätt omtext
grekiska,den mås-författarens översatteringar. När sonson

förut,annorlundaskäl blispråkligaenskildheter änmånga avte
påverkadesinnehålletocksåföretalet,själv ihan säger mensom

förhållanden hans omgiv-ireligiösakulturella ochdelvis nyaav
inslagsjälvständigamed dessrekiskahansDetning. textvar
därföroch från denbibel, utgårkristnasikom ingåattsom

där denfall,i någraföreliggande översättning. Baraockså
hebreiskadenmeningslös, harellerförstördgrekiska ärtexten

följts.texten
förhållandentid komefterOckså långt attnyasonsonens

finnshandskrifternagrekiskadeboken.i Isina spårsätta senare
med allatid iunder långmängd tillägg,nämligen togssomen

harforskningtextkritiska1800-taletsutgåvor genomsommen
bihangde för sig i A.från det Övriga. återgesskiljas Härkunnat

fastjudarna, intelängebevaradeshebreiskaDen texten av
dockBoken haroch tillägg.ändringarfri frånhöllsdenheller
efterochjudendomen,skrifthelig inomräknatsaldrig som

harUngefäroch försvann.bruk 23denhand kom textenavur
slutetpåträffade sedanbrottstycken,återfunnits iemellertid av

sigmöjligtalltsådettid åter göra1800-talet. vårI är att en
uttryckte sig.författarenursprungligehur denföreställning om

från denskiljerklart sigformuleringarsådanaurvalEtt somav
bihangi B.grekiska översättningen återges
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vishetSyraksJesus

ÖVERSÄTTARENS FÖRETALGREKISKEDEN

värdefulla har kommit tillMånga del lagengåvor oss genom
och profeterna och deras efterföljare, och därförIsrael är värt

berömmas för bildning ochsin vishet. emellertidDet äratt
angeläget bara de låser dessa skrifterinte själva ökar sinatt som
kunskap också de lärdomssträvansin kan bli tillutan att genom

för både tal ochsin omgivning i skrift. farfari Min Jesus,nytta
länge hade studiet lagen,sig profeterna och deägnatsom av

andra fäderneärvda skrifterna och blivit utomordentligt förtro-
med dem, kände därförsig manad lämna bidragatt ett egetgen

till bildnings- och vishetslitteraturen, för de strävaratt som
efter lärdom skulle framsteg lagens efterföljdigöra ännu större

del detta arbete.ävenatt tagenom av
vill be läsaren välvillig och uppmärksamJag ochattnu vara

överseende ellervisa formulering kan förefallaatt om en annan
misslyckad, den möda nerlagd översättningen.ärtrots som

denna bok,Ty ursprungligen avfattades hebreiska, kanpåsom
intryck deninte till språk.när översätts Inteettge samma annat

denbara också själva lagen, profetiorna och de andrautan
skrifterna åtskilligt annorlundasig i sin ursprungliga form.ter

korn tilljag under kungNär Egypten Euergetes trettioåt-
tonde och slogregeringsår mig där för tid, jagmöttener en en
icke obetydlig grad bildning och fann det då angelägetytterstav

själv och flitvisa iver denna bok. Underöversättaatt attgenom

lagen och profeterna och deras efterföljare tillämpasHär för första-
dengången traditionella tredelningen de gammaltestamentligaskrif-av

Profeternas efterföljare de författatär eller redigerat denterna. som
skrifter dit Job, Psaltarenoch Ordspråksbokenräknas.grupp av Lex.

kung Euergetestrettioåttonde regeringsår ungefär f.Kr.132- motsvarar
PtolemaiosVIII Euergetesregeradei Egypten räknade145-116 sinmentid kung från då hanår blev Ptolemaios170, VI:s medregent.som

icke obetydlig grad bildning Grundtexten oklar ochären översätt-- av
ningen osäker.Säkert judarnaär i Egypten starkaintryck denatt tog avhellenistiskakulturen och bl.a. hela denöversatte hebreiskabibeln till
grekiska.
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Syraks vishetJesus1:1

tid sedan har brukat myckenden jag ochgåttsom omsorg
skicklighet boken färdig, för kunna den tillgöraatt att utge

främmandeockså för dem land efter lärdomi strävarnytta som
redan har liv enlighet med lagen.och inrättat sina isom

Visbetens ursprung

lAll vishet kommer från Herren
och finns hos honom för evigt.

2Vem kan räkna havets sandkorn,
droppar och evighetens dagarregnets

3Vem kan utforska himlens höjd,
jordens vidd och havets djup

Före allt skapades visheten;annat
tanke och insikt finns till evighet.av

För har vishetens blivit röjdrotvem
känner dess sinnrika planerVem

sEn enda Väldig fruktansvärdVis. ochär
hansitter sin Herren.tron:

9Han själv skapade visheten och den,såg
den och den alla sina verk.mätte utgöt över

Allt lever har fått del hans gåva,som av
rikt har den skänktsi demmått älskar honom.som

VisJet och gudsfruetan

Gudsfruktan och berömmelse,är äraen en
lycka och festglädjens krans.en en

Gudsfruktan fyller hjärtat med fröjd,
lust och glädje och långt liv.ettger

havets djup i grundtexten ocksåavgrundeneller dödsri-1:3 representerar
ket, liksom himlens höjd Guds boning.representerar
feszgládjenskrans Vid festerbrukade ha kransar löv eller blom-1:11 man av

huvudet. kunde också segerteckenpå Kransen 18.v.ettmor vara

]ob28:12-28 ]es6:1;Syr1:1-10 1:8 43:29
Ords2:6;Vish f.;Apg 2:171.]0el2:289:91:1 1:9
job 38;]es Kor2z91:2 40:12 1:101
Ords f.+ OrdsRom Syr25:3; 10:19;1:3 11:33 1:11 4:9; 6:31;
Ords f.;Syr 24:9;]oh1:4 8:22 25:61:1

OrdsBar Syr1:6-8 3z29-32 34:141:12 3:1 10:27;
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Syraks vishetJesus 1:25

Den fruktar får slut,Herren ett gottsom
och dödsdag blir han välsignad.sinpå

Vishetens början frukta Herren,är att
och hon skapades hos de redan moderlivet.itrogna

Hos människor har hon byggt bo, grundval,sitt evigen
och avkommaderas skall hon förvar.åt iges

Vishetens fullhet frukta Herren,är att
hon de med frukter.sinamättar trogna

Hon fyller deras hus med begärliga ting
och förråden vad honmed har frambragt.

Vishetens segerkrans fruktan för Herren,är
fred och hälsa den.växer upp ur

Kunskap insiktoch låter hon falla som regn;
de henne får lysandevinner ära.som

2°Vishetens fruktaär Herren,rot att
och hennes långt liv.är ettgrenar

Orättmätig vrede kan försvaras,inte
vredens blir fall.övertag mannens

Den tålmodige håller tills tiden inne,ärut
sedan frambryter glädjen hos honom.

Han ord tills tidensina inne;ärsparar
då kommer hans klokhet.prisamånga att

251vishetens skattkammare finns kloka 0rd,
hos syndaren väcker gudsfruktan avsky.men

dödsdagblir han välsignad Författarenpå sin räknade1:13 inte med livett
efter dödenoch tänker här den lycka består fridfullpå i död ochsom en

eftermäle. den grekiskeHans hadeöversättaren,ett gott sonson, en
uppfattning jfr med och kan ha låtit orden syfta7:17 not detannan

livetseviga gåva.

1:22]ak1:19Syr11:261:13
Ords SyrPs 1:231:14 111:10; 1:7; 9:10 20:6

SyrSyr6:19 1:25 21:151:16
Ords1:17 8:21; 31:10-31
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vishetSyraksJesus1:26

efter vishet,längtarHåll dubuden, som
den riktskänka dig i mått.skallså Herren

ochvishetTy frukta Herren vett.geratt
och ödmjuk.trofastdet, blirVäljer manman

gudsfruktan,Värj dig inte mot
hjärtat.med svek idig den inteoch närma

inför din omgivning,Hyckla inte
orddinaläggerdutänk hur

självUpphöj diginte -
dig.och drafalladu kan vanära över
tankardina innerstaavslöjar HerrengDå

allasdigoch slår i åsyn,ner
gudsfruktannärmade digdärför duatt

falskhet.fulltmed hjärtat av

tbålligbet prövningariU

honom,för tjänadigMitt du Herrenbarn, närmar att2 om
för prövningar.dåbered dig

hållochzVar ståndaktig ut,
kommer.olyckanförhastatinget närgör
honom inte,och lämna3Håll vidfast Herren

slut.väl tilldigskall detså
dig,läggsTa vad änemot som

lidanden.alla slagstålamod ihaoch
eld,guld iST liksom prövasy
lidandetsutvaldaGuds iså prövas ugn.

dig.hanskall sigLita honom, så ta an
honom.hoppasochHåll dig rätta vägar

innebörd; deursprungligTroligeninför din omgivningHyckla inte1:29
möjligt-svårbegriplig. kanDengrekiskahandskrifternas ärbevarade text

popularitet.och oförtjäntefter ytligbetyda skallintevis sträva.att man
rekon-byggergudsfruktan Oversättningennärmade digdu1:30 en

därför duavslutning:handskrifterna lyderstruerad I attversenstext.
falskhet.fullthjärtagudsfruktan; dittnärmadediginte var av

8:25-27;]ak1:2-4;2:1f. JuditPred1:26 Syr12:13; Matt19:20;
Pet4:12119:17

VishOrds Pet 1:73:6; 117:3;2:5Ords1:27
Ords Syr3:5Ps37:5;2:6Vish1:28 1:1-3

34314400Ords1:3 16:18;Matt 23:12
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Syraks vishet 2:18Jesus

7Ni hans barmhärtighet,fruktar Herren, väntasom
faller.frånoch vik inte såvägen attav

Ni honom,fruktar litaHerren,som
utebli.skall lön inteså er

9Ni hoppas alltfruktar Herren, gott,som
barmhårtighet.glädje ochevig

1°Se tider:levtdem i gångnapå som
blivit svikenlitatnågon HerrenHar som

fast gudsfruktan blivit övergiveninågon ståttHar som
hördåkallat blinågon HerrenHar attutan

Nej, och nådigbarmhärtig Herren,är
stund.synder och hjälper nödenshan förlåter i

Ve och kraftlösa händer,alla fega hjärtan
vandrarden syndare två vägar.somve

Ve kraftlöst, det harhjärta ingendet är ty tro,som
beskydd.och därför skall det inte något

Ve längre hållerinte uter som -
kommervad skall ni Herrengöra när

De hans bud,fruktar bryter inteHerren motsom
hanshonom håller tillde älskar sig vägar.som

De hans vilja,fruktar Herren strävar göraattsom
medhonom lagende älskar sigmättarsom

De bereddafruktar sigHerren görsom
ödmjukt inför honom:och böjer sig

18Lá°t binderfalla i Herrensoss
människors,och iinte

storhetlika gränslös hansty som
hans barmhärtighet.är

falla binder frånLåt i Citatet Davids historia2:18 Herrens Samär 2oss
förebildtill därför han ödmjukt24:14. Han litade Gudgörs atten

också denstund då han blev straffadi med olyckor.

Syr238 51:30 Ords Jak2:12 28:18;]es 7:9;
Jes2:9 Bar35:10; 4:29 1;6-8

2:10]ob Ps4:7; 22:5 37:25; JohMos2:15 5 4:1 6:5 1 5:3
Mack1 2:61 Sam2:18 2 24:14

2:112 Mos Ps34:6; 86:15; 103:8-14
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Syraks vishetJesus3:1

föräldrarPlieter mot

Lyssna fars förmaningar,till barn,mina3 er
och han det väl.så gårgör säger,som er

zTy har fadern myndighet barnenHerren övergett
och fastställt moderns rätt sönerna.gentemot

3Synder vördar far,sinnärsonas man
och samla skatter.sinära äratt attsommor
5Den vördar far skall glädjesin barn,som av egna
och han ber skall hans bön bli hörd.när

Den far får långt liv,sinärar ettsom
och den lyder tillsinHerren är tröst.som mor

7Den fruktar vördar farsinHerrensom
föräldrar slaven herrar.och tjänar sina sinasom

sVisa aktning för din far ord och handling,i
skall hans välsignelse,duså

ty fars välsignelse stadga barnens hus,en ger
förbannelse dess grund.rivermen en mors upp

Sök väcka förakt för fardininte ära attgenom -
din far föraktas länder dig tillinte ära.att

En människas bestäms faderns anseende,ära av
och modern föraktas länder barnen till skam.att

Mitt barn, hand din far han blir gammal,närta om
och vålla honom länge han lever.ingen såsorg

Ha överseende med honom hans förstånd försvagasom
förakta honom du dinoch fulla kraft.inte, iärsom

Godhet far kommer glömmas;inte attmot en
bygger vad dina synderden rivit ner.upp

När du råkar nöd skall du bli ihågkommen,i
frost för solen skall dina synder smälta bort.som

En hädares like den far,sinär övergersom
och förbannad den vred.sinHerren är görav som mor

OrdsSyr3:1-16 Mos 3:11 17:62 20:12; 7:27
OrdsOrds1:8;Ef6:1 3:12 23:223:1
OrdsMos 3:16 19:263:9 1 49:26

9:18-27;OrdsMos3:101 30:17
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Syraks vishet 3:29Jesus

övermodförVarning

ödmjukhet,sysslor iMitt sköt dinabarn,
med gåvor.frikostigälskad den ärdublir änså sommer

du stiger,högreVar ödmjukare
nåd hosdu Herren.finnerså

makt,2°Ty Herrensårstor
förhårligad.blir denödmjukadeoch av

förstånd,dittdet övergårFråga efterinte som
krafter.dinaöverstigerdetiforska inte som

du fått;befallningarTänk de
dig inte.fördolt angårdet ärsom

uppgift;dindet gårOdsla kraft utöverinte som
fatta.kanmänniskorredanfåttdu ändet är merse

spekulationer,vilse sinaMånga förtshar av
omdöme.derasförvirratharfantasierskadligaoch

tillilla sist,detFör gården styvsinte
för den.underdukarfaranälskaroch den som

plågor,Den styvsinte tyngs av
synd.syndstaplarsyndarenoch

bot,finns ingenolyckaövermodigesFör den
honom.islagitharplantaondskans rotty

visdomsordet,begrundarDen kloke
glädje.den viseslyssnakunna äratt

Gudsstuderakanfått MeningendubefallningardeTänk på vara3:22
uddFörmaningensarbete.ditttillsagdblir iduellerbud gör -som och kultur,filosofigrekernasförriktad intressettroligen somär mot

traditionen.judiskadenhotabörjadetidförfattarens
tänktakanskeOrdenvisdomsordet ärbegrundarkloke ensomDen3:29

duuttrycket Hör,jfravsnitt.vid slutetförmaningavrundande ettav
11:15.Mattevangeliernat.ex.ihar öronsom

Tim 6:201:3Jak Pet 3:24 110; 1Ords 4:6,3:34;3:18 Ords 28:14Mos 49:7;3:2615:5
Matt 13:93:29Rom 12:16Ps1131:1;3:21
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Syraks vishetJesus3:30

Plieter de fattigamot

Vatten släcker flammande eld,
och allmosor utplånar synder.

Den lönar med blir ihågkommen efteråt,gottsom gott
dåoch han vacklar finner han stöd.

Mitt barn, beröva inte den fattige hans uppehälle,
låt honom inte med bedjande blick.vänta

zSåra deninte svälter,som
väck förbittringinte hos lider brist.en man som

3Upprör inte redan bittert hjärta,ettmer
låt deninte tigger dinvänta gåva.som

Avvisa inte den ber hjälp i sin nöd,som om
vänd dig bortinte från den fattige.

5Vänd bortinte blicken från den tigger,som
honom skälinte förbanna dig,ge att

ty han förbannar dig i sin själs bitterhet,om
skall hans skapare höra hans bön.

7Gör dig omtyckt folkförsamlingeni
och böj ditt huvud för den mäktige.

Lyssna den fattige
och honom vänligt och anspråkslöst.svara

9Rädda den förtryckte från förtryckaren;
oförfärad du fäller din dom.närvar

Var far för de faderlösasom en
och i makens ställe för deras mor.

skall du bliDå till den Högste,som en son
din skall han älska dig.änmer mor

dig omtycktGör folkförsamlingen4:7 i Versen avspeglarden mellanställ-
ning författaren och hans likar intog i tidssin samhälle. Fastänsom
judarna hade rörelsefrihet de inte självständiga,ochstor ävenvar enanseddledare för det folket måste Visa underdånighet denegna motutländskehärskarenoch hans Jfr ff.;7:4 8:1.representanter.

Ps3:30-4:6 Ords41:2; Dan19:17; 4:6 2 Mos Ords22:23; 17:5; Syr
Tob4:24; 4:7-11; Syr12:9; 21:5;35:16-19

7:10, 32; 29:8-l3; 40:17, 24; Ords4:8
Matt 19:21 Ps4:9 Ords82:3 f.;31:8 Syr
Ords4:1 Syr3:27 34:25 42:2
Syr 7:11;Jak4:2 2:6 4:105 Mos Job24:17; 29:16; JesOrds4:5 21:13;28:27 Luk1:17 6:35
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4:19Syraks vishetJesus

människafostrarvisbetenH enur

framgångnVisheten sina sönerger
söker henne.democh sigtar soman

älska livet,Att älska henne är att
skull.för hennesvaknar tidigtblir denlyckarik som

Den henne vinner ära,ägersom
med.välsignelseföljerhonoch där in Herrensgår

den Helige,införDe henne tjänsttjänar görsom
älskadeblirhenne Herren.älskardeoch avsom

folken,skall dömaDen hennelydersom
vilahenne kanföljeroch den tryggt.som

egendomhon hanshenne, blirOm han litar
efterkommandesförblir hansoch i ägo.

slingrandehon honomTy leder vägar,först
skräckängslan ochkännahonomhon låter

fostranhårdhäntamed sinhonom ingenoch roger
henne.fullkomligtlitarhanförrän

krav,med sinahonomHon prövar
tillbaka till honom,rakamen honsedan går vägen

för honom.hemligheteroch sinaglädje röjerhonomger
hon honomMen vilse,lockas han överger

undergången.honomoch lämnar

4:14joh 14:23Ords 1:20-33; 8:1-36;4211-19
OrdsVish Kor 3:246:24:15 3:8; 1Vish Syr6:12-21; 8:2-18;

Ords Syr 51:193:114:1724:1-22; 51213-3014:20-27;
HebVish 4:18 12:11Ordsf3:16-18;6:14;4:12

7:10 .
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Syraks vishetJesus4:20

Den tiden för blygsel och förfrimodigbeträtta

2°Ta tillfället akt,i sky det onda.men
Blygs inte dig själv.över

Ty det finns blygsel för med sig synd,en som
och det finns blygsel och beröm.äraen som ger

Ta hänsyninte till då skadar du dig själv.person -
inte undfallandeVar det blir din olycka.-

Håll tillbakainte 0rd i tid,rättanett
ty orden röjer visheten

och talet människas fostran.en
Säg inte sanningen;emot

du brister i skall du känna skam.om vett
Blygs förinte erkänna dina synder,att

sök hejdainte flod dess lopp.ien
Låt inte dåraktig människa dig,en trampa

och inte förparti härskare.ta en
Kämpa intill döden för sanningen,

skallså GudHerren strida för dig.

Var djärvinte i 0rd
och slapp handling.itrögmen

3°Var inte rytande lejon ditti hem,ett
jaga inte inbillade fel hos ditt husfolk.

Låt inte din hand sträckas förut att
dras tillbaka det gällernärmen att ge.

Lita inte din5 rikedom,
inte: har alltsäg Jag behöver.jag

zLåt inte din lust och din kraft förleda dig
leva efter dina begär.att egna

JSäginte: Over befallermig ingen,
skallHerren sannerligen ställa dig tillty svars.

Syr4:21 20:22; 41:14-42:8 Ps5:1 Ords62:11; 11:28; Syr
Ords4:23 15:23 11:19,24
Ords4:26 28:13 Ps5:3 Syr12:5; 11:26

Joh4:29 1 3:18
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vishet 5:13SyraksJesus

hände,och ingentingsyndat,Säg harinte: Jag
tålamod.visarHerrenty

förlåtelseSVar säkerinte så
synd.syndstaplarduatt

barmhärtighet°Och ärinte: Hanssäg stor,
synder.allaförlåta minahan kommer att

vrede°,ocksåbarmhårtighet,finnshonomhosTy men
syndaren.frånviker inteharmoch hans

tillvända7Dröj med Herren,inte att om
efter dag.dagdetskjut inte upp

förvarningslårvredeTy Herrens utan
dig.medstund detstraffetsoch i är ute

medförvärvatLita vad dutill orätt;inte
olyckans dag.hjälpdudet får ingenav

0rd och gärningPålitlighet i

helst,vindvid vilkenRensa sädeninte som
duvarje stigslå inoch inte ser -

lösamed sittsyndarenså gör prat.
övertygelseVar dinfast i

tal.dittpålitlig ioch
lyssna,bereddVar attgenast

dufördig innantänk svarar.men
dinsaken, så nästa;Har begreppdu svaraom

förtandhållinte, så tunga.om
ord,Ara följerliksom vanära av

fall.bli henneskanmänniskas tungaen

Övertygelsen syndlidande följer ärtålamodvisarHerren5:4 enatt
bra,tycks ha detsyndarelivsåskådning.Omförfattarenshörnsten i en

livet.istraff kommerhansdet barainnebär senareatt
denkastasädentröskaderensadedensäden ManinteRensa att5:9 genom
Omförde med sigvindendag,luften blåsig såi agnarna.attenupp riktning.ochblåsastadigt ivindenlyckas rättskulle måstearbetet

tvetungade,denuttryck, ordagrantGrundtextenslösamed sitt5:9 prat
opålitlighet.och allmänlögnhyckleri,syfta bådekan

Ps 12:3PetRom 2:4-8; 2 3:9-85:4
15:28;]akOrds 1:19VishPred :1112:25:4 8:11;

Ords 21:2310:19;Syr 2Mos 16:112 20:55:6
Matt 12:37;Ords 18:21;13:3;Pet 35Mos 7:10;Jes55:6;2 3:105:7

JakSef 3:8Ords 1:185:8 10:2; i
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vishetSyraksJesus5:14

Se till du får heta bakdantare:inteatt
lägg aldrig försåt med dina 0rd.
Ty drar skamtjuv sig,överen
och hård dom får den med skvaller.gåren som

Fela varken elleri smått,stort
och bli fiende6 inte i stället för vän.
Dåligt rykte skam ochger nesa;

det syndarenså går med hans lösa prat.

ZLåt dig hetsasinte ditt egensinne,upp av
det sliter sönder din styrka tjur.som en

3Du förtär dina blad och fördärvar dina frukter,
och själv du kvarstår förtorkat träd.ettsom

En människas ondska förstör henne själv
och henne till åtlöje bland fienderna.gör

vänskapOm

5Vackra ord många vänner,ger
den talar väl blir väl bemött.som

Stå fotgod med många,
förtrolig med blandmen var tusen.en

7Vill du ha honomså först,vän, prövaen
och honom ditt förtroendeintege genast.

Ty somliga bara detär vänner demnär passar
och inte hos dig nödensi stund.stannar

Somliga förvandlas till fiendervänner
och skämmer dig röja osämja.ut attgenom er

Somliga vid dittvänner är bordgärna gäster
inte hos dig nödensi stund.stannarmen

När du har framgång, vill de duvara som
och sig ditt husfolk.tar ton mot

Men det utförgår med dig, blir de motståndare
och sig osynliga för dig.gör

Håll dig undan för dina fiender
och med dina vännerse upp

det sliter sönder6:2 din styrka Grundtextentjur skadad, ochärsom en
översättningenbygger osäkerrekonstruktion.en

Ords5:14 25:8-10; Syr 19:4-12; 6:747 12:8 37:1-12
2813-26 Or6:10 19:4;Syr 13:21s
Syr6:4 18:31 6:13Jer 9:4

296
,



vishetSyraks 6:26jesus

starktEn värn.vän är etttrogen
skatt.finnasådanfinna årAtt att enen

värde,omåtligtEn ärvän etttrogen
våg.kaninte vägastillgång somen

dryck,livgivandeEn ärvän entrogen
sådan.finnergudfruktigedenoch en

sina rätt,väljergudfruktige vännerDen
själv.honomliknarhonom närade stårty som

vishetentillVågen

ungdomen,alltifrånfostrasMitt låt digbarn,
höst.åldernsvishetendufinnerdå ännu

ochplöjer sår:liktvishetenNärma dig somen
skörd.godahennesvänta

tidkortduarbetetdetmed strävarTy en
frukt hondensmakaoch får ger.strax

fostransaknarför denvisheten2°Hur intesvår är som
med henne.orkar intetanklöseDen

för honom,lyftestenalltförHon blir tungen
hennesläpperoch han snart.

rykte:Ty förtjänar sittvisheten
alla.förtillgänglighon inteär

maninghör minnLyssna, barn,mitt
råd.mittoch förkasta inte

fjättrarvishetensStick fötter idina
halsträ.henneshuvudet ioch

henne,och bärLyft henne ryggenupp
bojor.hennesdig inteförarga över

hjärta,ditthelaSök till hennedig av
kraft.dinallfölj hennesoch vägar av

hennesöversättning: ärmöjligrykteförtjänar Annansitt namn6:22 som
denhurintebakom,liggaordlek kanhebreiskbetyder. En vetmenman

tänkt.är

OrdsOrds Pred 24:76:2018:24: 4:9-126:14
Sak6:21 12:3Syr6:16 26:3
Syr 51:26;Matt6:24 11:29Syr 37:126:17

MosOrds 6:26 5 4:296:18 22:6
Syr 4:11-19+6:19
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Syraks vishetJesus6:27

Spana och leta, skall hon för dig,så visa sig
och har du väl fått henne,i släpp henneså inte.tag

Till slut skall du finna den vila hon ger,
och förvandlashon och dig glädje.ger

Då blir hennes fjättrar din starka rustning
och hennes halsträ din lysande festdräkt.

3°Ty okhennes smycke guld,är ett av
och hennes bojor purpurband.är

Du får klä dig henne lysandei i dräktsom en
och festkransen ditt huvud.sätta

Om du vill, skall fostran,barn, dumitt
och du blir du skarpsinnig.ivrigt,strävar

Om du lyssnar med glädje, lär du dig,
och håller du blir du vis.öronen Öppna,

Ställ dig bland de gamlamitt
och till dig deras kloka 0rd.ta

Lyssna villigt till allt tal upphöjda ting,om
låt visdomsord undgå dig.inga

Finner du förståndig tidigtså stigen man, upp,
och låt dina fötter hans tröskel.nöta

Tänk befallningar,Herrens
och begrunda alltid hans bud;
han skall skänka ditt stadgasinne
och dig den vishet du begär.ge

hennesoe smycke6:30 guldiir Detta de ställendärärett översätt-av ett av
ningen frångår den grekiska och den hebreiska.återger deItexten
grekiska handskrifterna hon bärstår: guldsmycken, detta berormen

denhebreiskapå förlaganhar missuppfattats.att

Vish6:27 6:12-16 Ords6:31 1:9; Syr4:9; 1:11
Vish6:28 Syr8:16; 51:27 Ords6:34 Syr13:20; 8:9
Ords6:30 3:22
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Syraks vishetJesus 7:12

självsäkeryetolika slagsförVarning

drabba dig;Gör skall ingetsåinget7 ontont,
för dig.viker det undanzhåll detdig undan såorätta,

plogfåror, min3Så orättfärdighetensinte i son,
skörda det sjuslipper du gångerdå om.

härskarmakt,Be inte Herren om
kung.högt ämbeteoch begär inte ett av en

inför5Gör rättfärdigdig Herren,inte
kung.införförsök visoch inte envara

domare;Sträva efter bliinte att
orättfärdighetallskulle dukanske inte rå

mäktigeinför denförsagdutan vara
spel.din hederoch sätta

folket staden,7Gör iingen orätt mot
fall.ditthopenlåt inte se

Begå synd gånger,inte tvåen
förstastraffundgår gången.du intety ens

till allahänsyn mina gåvor;Säg kommerinte: Han att ta
inför honom.bär framvad jagdenGud Högste emottar

Tröttna beinte att
allmosor.och försumma inte att ge

lider,Håna människainte somen
upphöjer.förnedrar ochbådedet finnsty somen

Sprid broderdinlögnerinte om
dinhelleroch inte vän.om

från skuld,Offer befriar enligt GT inteSäg inte... gåvor7:9 om man
fi.ff.:jfrsaknarvilja bättra sig Ps Jes Am51:18 66:2 5:22att ;

SyrOrds 7:10 3:30-4:6+13:612:21;
Ords SyrSam 4:2job Ords 2:7; 17:5;Hos 7:11 122:8;4:8;

Luk 1:5210:12
EfMos 4:25Ords 7:12 3 19:11;v 25:6

MikOrds Am15:8; 5:22;
Syr6:6 34:23
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vishetSyraksjesus7:13

lögn,Tillåt dig aldrig den minsta
ljuga kommer ingenting gott.attvananav

gamlaVar blandinte män,pratsam
ber.mångordig duoch inte närvar

Sky arbete,mödosamtinte
denskapatsåkerbruket Högste.inte avsom

Sälla till syndarnadig inte -
dröjsmål.kommervredenminns utanatt

Böj ödmjukhet,dig djupt i
och maskar.straff blir eldgudlösesdenty

familjefars plieterEn

Byt bortinte vän moten pengar
eller broder frånguld Ofir.moten sann

Overge klok och godinte hustru,en
hennes älsklighet värd guld.är änty mer

2°Var hårdinte slav arbetar ärligtmot en som
eller daglönare sittgörmot yttersta.en som

Alska uppriktigt förståndig slaven
och honom friheten.intevägra att ge

den gudlösesstraff blir eld och maskar har den grekiskaHär7:17 översät-
fört tanken liv efter döden straffin med och belöningar. Dentaren ett

hebreiske författaren talade bara kroppens förmultning allaom som
människorslott; bihang B.se
Ofir till TobSe7:18 13:17.not

honomfriheten Judiska slavarskulle frigesefter tjänst7:21 års Mos2ge sex
Författaren kan ha tänkt sig regelnskall gälla förMos 15:12.21:2; 5 att

slavar huvud.över

Syr7:13 20:24 Syr7:18 6:15
Pred7:14 Syr5:1; Ords32:9 Matt Syr6:7 7:19 31:10; 7:26; 26:1-4

OrdsMos7:151 2:15; 24:27 Mos Syr7:20 24:14 33:315
Ps7:16 1:1 Mos7:212 21:2

Judit7:17]es 66:24; Syr16:17;
16:6;2l:9
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vishet 7:31SyraksJesus

väl,demHar skötdu kreatur, så
dem.du harbehåll democh nytta avom

dem,Har fostrabarn,du så
ungdomen.alltifrånlydademoch lär att

oskuld,derasvakaHar du döttrar, så över
blickar.vänligademoch ingage

uppgift;fullgjortduharGift din dotter, såbort storen
förnuftighenne man.enmen ge

förskjut henne inte.efter ditt sinne, såHar du hustruen
du försmått.denanförtro dig inteOch

Ära hjärtahela dittfardin av
födslovåndor.dinaldrigoch glöm mors

båda.dessaKom blev tillduihåg att genom
gengälddu dem iVad kan ge
din själVörda helaHerren av

för hansaktningoch präster.visa
kraft,hela din3°Alska skaparedin av

stöd.hans tjänareutanoch lämna inte
Fruktf prästenHerren, ära

bud du fått:deandel enligthansoch honomge
skuldoffret, och låret,bringanskörden,det första av

heliga ting.det förstahelgelseoffret och av

oälskad ellersyftauttryck kanGrundtextensdu försmâttden7:26 en
andrafåttbetyda dentänkaskan ocksåhustruförskjuten sommen

bihustru.dvs.kärlek,dini enrummet
delvisrättigheter ärandel Uppräkningen prästernashanshonom7:31 avge beträffandeSehuvudsak 18Mos 18.i 4oklar t.ex.mot v.men svarar

offerandel vissaoch låretbringan prästernas avsom

f.;Syr3:1-16Tob 4:37:27Ords 12:10;27:237:22
7:291. 12:19Mos 6:5;5Ords Syr 304-1323:137:23

18111-19Mos7:31442:9-11Syr 26:10;22:3-5;7:24
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Syraks vishetJesus7:32

Var den fattige,också frikostig mot
fullkomlig.välsignelse bliskall dinså

Gläd medan de leveralla med gåvor
de döda.givmildoch när ärävenvar

Vänd dem gråter,inte ryggen som
sörjande.med desörjutan

sjuke,Tveka besöka deninte att
älskad.sådant blir duförty

Tänk allt vad dulivets slut i gör,
synda.du aldrigdå kommer någonsin att

Klokøet försiktighetoch

Sök strid med härskare;inte8 en
du dukar under för hans övermakt.snart

T med rikvista inte en man;
du lätt hansväger mot pengar.
Guldet har fördärvat många,
kungars har det förvillat.sinnen

3Sök strid med den grälsjuke,inte
ved hans brasa.lägg inte

4Gör obildadinte narr av en man;
föraktet kan drabba dina fäder.

sHåna inte synd,ångrar sinen som
ihågkom alla förtjänar straff.att

Förakta människa dåinte hon åldras;en
del skall också bli gamla.en av oss

7]ubla död,inte någonsöver
korn ihåg slutet alla.väntaratt oss

tänker författaren bidrag till begravnings-de döda Troligen7:33 när är
fördeavlidna, kanskeockså offer derashögtiden sistatjänstsomen

försummelseroch synder.

f.;SyrOrds 26:20 9:188:3Ps41:2;Syr7:32 3:30-4;e+
Pred Kor7:21;Tob1:17;4:17 8:5 2 2:67:33

Mos Syr8:6 19:32; 3:133Rom7:34 12:15
Job Ords Syr31:29 24:17;8:7fMatt7:35 25:35
14:17Syr7:36 28:6

Syr8:2 13:2,22 31:6
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Syraks vishetJesus 8:19

Försumma lyssna deinte visa,att
fördjupa dig deras tänkespråk.i

dem kan du bildningGenom
och lära dig tjäna stormän.att

Underlåt lyssna de gamla;inte att
de har själva lärt fäder.sinaav

dem kan du insiktGenom
och lära dig det behövs.näratt ge svar

Blås liv syndarens glöd;inte i
du kan bli förtärd hans flammande eld.av

Släpp den samvetslöse sikte,inte ur
då vänder han bakslugt dina 0rd dig.ty emot

Ge låninget mäktigare du.är änen som
du det, betrakta det förlorat.Gör så som

Gå borgen förinte i du har,änmer
och du borgen, räknai med betala.går så att

Processa domare;medinte en
följer hans åsikt och dömer till hans fördel.man

Med den dumdristige skall du inte göra en resa,
han vållakan dig olyckor.svåra

efter huvud,sittHan egetreser
och hans dårskap dras också du fördärvet.igenom

Med den hetlevrade skall du inte tvista,
färdas aldrig med honom Öde trakter.genom

drar försig spilla blod,inteHan att
och då hjälp finns slår haningen dig.ner

Med den enfaldige skall du rådgöra,inte
han kan hålla medinte något.ty tyst

Syssla med hemligheterinte främlingsi närvaro,en
du vad han kan ställa till med.intety vet

Blotta ditt förinte innersta helst;vem som
för det får du bara otack.

och Ordslära dig Litteratur Syrtjäna stormän8:8 att typsamma somav
för reguljär utbildninganvändes tjänstemän.i Egypten av

får oklar ochför det du bara Oracle Grundtexten översättningenär8:19
osäker.

8:8f. S Ords f.;Syrr6:34 8:13 22:26 29:14-20
Ords 22:24;Syr8:9 15:18 28:8-118:16

Syr8:12 29:4-6
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vishetSyraksJesus9:1

kvinnorOm

bädd,dindelarkvinnansvartsjukVar inte9 som
själv.skadar digsådanthenne intelär som

kvinnazHänge dig inte så en
dig.maktenhon övertaratt

kvinna,lösaktigsBesök inte en
hennesfastna ikandu snaror.

harpspelerska,medUmgås inte en
konster.hennesfångaskandu av

flicka,för länge5Titta inte ungen
böter.drygadigkostakanhon

gatflickor,Hänge dig inte
allt dudu äger.då mister snart

stadens7Gå ochinte gator,spana
kvarter.folktommaomkring idriv inte

kvinna,välskaptfrånblickenVänd bort en
vackra hustru.närgångetinte annansense

förförts,skönhet har mångakvinnligAv
eld.flammalidelsenkommerden somatt upp

gift kvinnamed9Var tillsammansaldrig en
sådan,medsällskapvin idrick inteoch en

till hennedraskommadu kan attty
död.våldsamoch möta en

kan blihustrun verkligenFörmodligensådantlär henneinte9:1 attmenas
tal.förständigt ämnetotrogen mannenom

fråga mellantingbarpspelerska Detlösaktig kvinna. är9:3 ettomenen . . Jfr Mackprostituerade.och vanligasällskapsdamerkultiverade 2mellan
med6:4 not.

åläggsförförare igottgörelse Mosden 2böterdryga Dvs.9:5 ensom
och Mos 22:28522:16

dödhandskrifterna din igrekiska stårdöd de mötavåldsam Imäta9:9 en
äktenskapsbrytarefelskrivning.beror troligen Attdetanden, enmen

tanke sedantill-välbekantdödshotför konkret ävensig var enutsatte
vanlig.börjat bli mindredödsstraffGT:s Mos 20:103lämpningenav

Ords OrdsSyr 19:2Pred 7:27; 9:631:3;9:2
SyrOrds 6a24-32;2:16-19;9:947:19

41:21Ords 7:259:3
i2Mos22:16f.;5M0s22:289:5
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SyraksJesus vishet 9:16

Val vännerav

överge gammalinte vän,en
detsamma.inteären ny

En vin:vän är nyttny som
först det dricker du det med välbehag.när mognat

Avundas syndare hans framgånginte en -
du vilketinte slut han får.vet

Gläd dig dåinte det de gudlösa välgår -
straffet föreminns dem döden.nåratt

Håll dig avstånd från den har makt döda,attsom
då slipper du frukta för ditt liv.
Och du dig honom, inganärmar så misstag,gör

då han livet dig.ty tar av
skall duDu bland fällor,veta att trampar

och du dig stadsmurens krön.röratt

Lär känna dina medmänniskor du kan,så noga
och rådgör sedan med dem visa.ärsom

Med kloka skall du föra dina samtal,män
och allt vad du skall den lag.säger Högstesröra

Ha rättfärdiga vid ditt bord,män gästersom
och låt gudsfruktan din stolthet.vara

du dig stadsmurenskrön9:13 pårör Den lever vid hovet likaärsom utsatt
försvararna till belägradstad.som muren en

Luk Ords 20:29:10 5:39 9:13
37:1f.;73;OrdsPS9:11 24:1,19f.; Syr9:14 37210-12

Syr 11:21
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vishetSyraksJesus9:17

bársearenviseDen

prisas;verkethänderKonstnärens vårtgör att
0rd.vishet isinröjerfolkets styresman
stad,skräck för sinDen grälsjuke är en
avskydd.sigsinden inte görtungastyrsom

folk,En fostrar sitthärskarevis1 O
klokråder därordning styr.manen

också hans tjänare,blir230m härskare såfolkets är,
dessblir alla invånare.såstadensoch är,styresmansom

fördärv,folkets3En fostrankung ärutan
staden.blomstrarklokaunder regentermen

jorden,maktenI hand ligger överHerrens
behövs.härskaredensänder hantidoch i rätt som

framgång,människanshand liggerHerrens
styrande.deglansspriderhan sinoch över

straffochondskaövermodigesDen

oförrätt,förFörargas aldrig din nästa en
vredesmod.någonting ioch integör

människor,ochbåde Gudför7Overmod avskyvärtär
bådas lag.brottandraskränka rätt är motatt

vinstbegärochsRättskränkningar, våld
folk.folk tillfrånmakten övergårgör att

aska9Vad stoft och överhar att yvas
upplösning.kroppensbörjarRedan liveti

gäckar läkaren.Långvarig sjukdom
död.kung,dag iI morgon

hennes lott:blir dettadör,Och människannär
krälande kryp.ochmaskar

slagsbetraktadesKonstnärlig förmågaordvishet isinröjer9:17 ettsom
lätt ställaförfattaren kan alltsåochmedjfr Vishvishet not,8:6 samman

intellektuella.skicklighetmanuellakonstnärens statsmannens
förmodan,byggerOversâttningenupplösningkroppensbörjar10:9 en

innebörden. grekiskaavsedda Dedenhebreiskastödd den texten, omav
obegriplig.handskrifternas ärtext

1.;Syr Syr 2750-2827;9:18 20:5, 8 Mos 19:1710:e 3
VishOrds 28:2; 6:24 Matt10:1 20:8; 5:22, 38

Ords Syr29:12 Mos 18:27; 17:3210:2 10:9 1
PredOrds 4:13 Syr10:3 28:3; 29:4; 38:2210:10

VishOrds f.; jer8:15 27:5;10:4
6:1-3
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Syraks vishet 10:23Jesus

Övermodet frånmänniska avfaller Herrenbörjar när en
hennes skapare.frånbortvänder sighjärtaoch hennes

synd,medTy övermodet börjar
vidrighet.framhärdar vällerdenfrånoch som

straffmärkligaDärför sänder Herren
grund.Övermodiga ideförintaroch

ändaHerren härskares överstörtar troner
ställe.derasioch ringa mänsätter
medHerren folkslagrycker rötternaupp

ställe.derasödmjuka ioch planterar män
länderderasHerren skövlar

grundvalar.till jordensändademödeläggeroch
demmänskligheten,Han demutplånar utrotarur

jorden.frånförsvinnademoch låter minnet av
människornaförInte övermodet skapatär

föds kvinnor.för demeller raseriet avsom

falskochSann ära

Människosläktet.Vem förtjänar ära -
fruktar Herren.förtjänar DenäraVem som-

Människosläktet.förtjänar vanäraVem -
buden.bryterDenförtjänar vanäraVem motsom-

främste,den2°I bröderskara ärasaven
honom.fruktardenHerren ärar sommen

den fattigeliksomDen anseddeochrike -
stolthet.dehar singudsfruktani

klokfattigföraktaDet ärär orätt somatt en
syndare.otillbörligt prisaoch att en

hebreiskan:efter Pro-rekonstruerasansedde Omrike ochDen10:22 texten
förenargudsfruktanblir då inteMeningenfrämlingen.ochselyten att

människorslagsrespektskänkakandenoch låga,höga somtreattutan
anseende.lågtalla hade

10:175Mos 9:1410:125Mos 8:14
f.;Syr 9:1610:22]er 9:23Ords 16:1810:13

15:4;]ak 2:5Luk Ps1:52Syr 10:23Sam 11:5;2:8;10:141
Ps44:310:15
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Syraks vishetJesus10:24

Stormannen, domaren och härskaren prisas,
förmerdemingen den gudfruktige.är änmen av

En slav får friavis till tjänare,män
förståndigoch klagar det.inte överen man

Försök verka du skallinte vis sköta ditt arbete,när
och spela förnäminte du svårigheter.inär är

Bättre den arbetar och får överflöd alltpåsom
den och skryter saknargårän mat.som men

Mitt barn, ödmjuk ha respekt för dig självvar men
och dig den aktning du förtjänar.ge

Den självsig får hangör orätt, rättsom vemav
respekterar den föraktar självVem sigsom

Den fattige blir ärad för klokhetsin
och den rike för rikedom.sin

Aras redan fattig, hur mycket då rik;man som mera som
föraktas rik, hur mycket fattigman som mera som

Vishet iden1 ringe aktad1 ställningger en
och skaffar honom plats bland stormän.en

zPrisa förinte hans skönhet,en man
och avsky föringen hans utseendes skull.

3Bland vingade varelser tillhör biet de minsta,
vad det det bästa alltär sött.men ger av

Stoltsera med dina kläder,inte
och förhäv dig du blirinte hedrad,när

kan märkligaHerren ting,göraty
och vad han fördolt för människorna.gör är

vad han ärfördolt de11:4 Dvs. ingripanden helt förändrargör männi-som
skors livsvillkor kan komma plötsligt och oväntat.

10:24]er f.;9:23 Syr Kor25:10 1 Ord512;910:27
1:26-31;]ak1:9 Syr3zl811:4
Ords10:25 17:2
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11:19vishetSyraksJesus

stoftet,fått istigasMånga har nertyranner
sig.den siste väntatkronanmedan mansattes

djupasteråkat i vanära,harMånga härskare
våld.främlingarshamnat iharlysandeoch män

framgångskenbarochVerklig
7Klandra du harinte innan prövat -

sedan.tänk först och döm
Svara lyssnatförrän du harinte -

talar.avbryt inte någonnär
Tvista dig,sak inteinte angåren somom

med syndaresbefattaoch dig inte processer.

Mitt företag,dig förbarn, inte in mångage
undgår du felsteg.vidlyftiga affärermed inte

du aldrig målet,dumycket jagar, nårHur än
fly.undan duoch kommerdu inte måstenär

Den sliter och jäktararbetar,ene
detfår bara sämre.men

Den och be hjälp,andre måsteär trög om
armod.kraft och rikhan fattigär

ställer allt tillhonom ochMen Herren råtta:ser
hans förnedringhan honomupprättar ur

och honom aktad ställning,ger en
och han vinner beundran.mångas

Lycka olycka,och liv och död,
och frånfattigdom rikedom kommer Herren.

Det fromma behålla,får deHerren ger
beslut kan aldrig upphåvas.hans

En bli och gnida,kan rik attgenom sparaman
det för han fårvad lönärmen

När kan slå tillhan migJagsäger: ro,
rikedomskall njutajag minavnu -

tid kvarhan hur långdå inte årvet som
dö.lämna allt andra ochhaninnan måste

Pred2:7;]ob 7:15;2:10;SamPred Syr 11:14 111:5 10:144:14;
Jes45:7Syr19:13-1511:7

f.;PredOrds 2:2223:4Ords 11:1818:1311:8
Predf.;Job Ps49:172716-19;11:19Syr 38:2411:10 3:23;

Luk 12:19-215:12-16;6:2;OrdsPs 11:241272111:11
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Syraks vishetJesus11:20

Håll uppgift fått,fast vid den du
åldras dinden och i gärning.iupp

Beundra vad syndareninte gör,
och håll ditt arbete.lita iHerren ututan

för det lätt sakTy Herren är en
plötsligt låta den fattige bli rik.att

Genom får frommevälsignelse den lön,sinHerrens
framgång med blom.och hans slår iutens

Säg inte: Vad det för mening med livär mitt -
vad kan det finnas för lycka framtideni

Säg inte: har alltJag -
vilken olycka kan drabba framtidenmig i

251lyckans stund glöms olyckan bort,
och olyckansi stund minns lyckan.inteman

För det lätt livetsHerren sista dagär att
människan hennes gärningars lön.ge

En plågor, ochtimmes liv lyxi glömt.ärett
Människans slut avslöjar hur hon levat.

Kalla lyckligingen haninnan död;är
först barnen du hur människa varit.ser en

Regler gástfribet och välgörenhet

Bjud inte helst ditt hus;ivem som
den baksluges knep många.är

Som fällans lockfågel den fräcke,är
liksom spionen han efter ditt fall.är ute

uppgift fått uttryck, förbund,den du Grundtextens ordagrant ditt11:20
syfta avtaloch regler bestämmerhar här antagits de människassom en

arbetsuppgifter, det kan också fråga de religiösaplikterna.men omvara
Jfr med3:22 not.

barnen grekiske tycks barnensöde detDenpå översättaren är11:28 attmena
för vedergallande medslutliga uttrycket Guds rättvisa; och5:4 not

Motsvarandeord denhebreiska betyder dockiMos5 5:9 texten snara-
vid slutet.re

Ords 24:1211:26Syr9t1l+11:21
11:285M0$5:9;Syr41:5Syr5:111:24

Syr11:25 18:25
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Syraksjesus vishet 12:9

Det goda vänder han försåtligt till ont,
allt utsökt fläckar han ner.

En gnista tänder kolbrasa,storen
och syndig människa luraren rov.

Akta dig för den ondskefulle, han har inget i sinnet.gott
honomLåt inte outplånlig fläcksätta dig.en

Ger du främling husrum, ställer han till oreda för digen
och dig främmande för dinagör egna.

Hjälper du12 dånågon, till det är;se vem
då får du tack för din välgärning.

zHjälp den fromme, och du blir belönad,
inte honom denså Högste.om av av

3Den får inget framhärdar ondskaigott som
och aldrig själv gåva.ger en

Ge den fromme och dig inte syndaren.ta an
sHjälp den ödmjuke och ingenting den gudlöse.ge
Behåll bröden och honom ingenting,ge

hanså inte får dig.övertag överatt
förTy allt du honomgörgott som mot

får du dubbelt mycketså i gengäld.ont
Också den hatarHögste syndare,
och han de gudlösa deras rättmätiga straff.ger

7Ge den god och dig inteär syndaren.som ta an

och fienderVänner

I medgången inteprövas vännen,
nöden förbliri inte dold.ovännen

9När har medgång har hans fienderen man sorg,
råkar han i nöd drar ocksåsig undan.vännen

Behåll bröden och12:5 honom ingenting Den grekiske haröversättarenge
här möjligen missförstått hebreiskformulering; bihangB.en

Jak11:31 3:5 Mos12:2 5 Syr14:29; 7:32
Ords11:33 1:10-16 5M0s12:6 32:35;Ps 5:5
Syr11:34 8:18 12:8 Syr 6:8-13;37:1-6

LukMatt12:1 5243-48; 14:12-14 Ords12:9 19:4
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Syraks vishetJesus12: 10

Lita aldrig dinnågonsin ovän,
hans ondska lik bronsär ärgar.ty som

Aven han spelar ödmjuk och krökerom rygg,
din vakt och med honom.så var se upp

blir det med honom duDå bronsspegel:när putsatsom en
du märker den inte genomärgad.att var

Låt honom vid dininte sida,stå
då kan han omkull ochdig din plats.stöta ta

honom till högerinte sitta dig,Låt om
då vill han ha din stol.egen
Till vadsist inser du menadejag
och medminns hjärtat vadsting i jagett sagt.

Vem för ormtjusare blir bitenömmar en som
föreller den kommer vilda djur för närasom

Så det, du dig syndaregår närmarom en
låteroch dig dras hans synder.in i

Han hos dig kort stund,stannar en
du vacklar han dig.övergermen om

Från fiendens läppar lena 0rd,strömmar
hjärta vill han dig fångstgropen.i sitt imen

fiendensUr tårar,ögon strömmar
får han tillfälle, hans blodtörst omättlig.ärmen

Drabbas du olycka, han platsen före dig;ärav en
han låtsas hjälpa lägger krokben för dig.men

Han ruskar huvudet och klappar hånfullt händerna,i
han sprider rykten överallt och försmädlig ut.ser

bronsspegel Antikens metallspeglar ständigt förmåste12:11 putsas atten vara
ochblanka tydlig bild. jämförs här fiendensmed hycklandeArgengeen

vänlighet: den hållas förundan hans verkligamåste sinnelag skallatt
Enligt tolkningavslöjas. betecknar ondskansutslag iärgenen annan-

ständigt medintriger, motåtgärder.måstemötasnya som

Syr12:13 21:2 Ps12:18 22:8
OrdsPs Syr12:16 55:22; 26:24-27;

27:23
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vishetSyraksJesus 13:11

och mäktigarikaförVarning

Den fläckarvid sig,tjärarör31 nersom
han.med högmodig bliroch den umgås en somsom

zLyft för för digbördainte är tungsomen
måktigare.med rikare ochoch inteumgås en

med kittelnlerkrukanVad har göraatt
krukan bitar.de ihop, igårStöter

oförskämd,3Den och dessutomrike ärgör orätt
ursäkt.får dessutom beochfattige liderden orätt om
han dig,Om rike,användbar för den utnyttjarsådu är

dig.nöd, bryr han sig intedu iär ommen
sällskap50m söker han dittdu något,äger

vad du har.skrupler slutoch gör utan
för han dig bakom ljusetNår din hjälp,behöverhan

förhoppningar hos dig.och väckaattgenom
ochlen i säger:Han är mun

medhjälpa digVad kan jag
skämmas7Med får han diglevnadsvanorsina att

ochslut dina gångeroch tvågör tre om,pengar
dig.hanoch till sist gör narr av

dighandig, bryr sig intehan sedanNår omser
huvudet dig.föraktfulltskakarutan

ljusetAkta blir förd bakomdudig inteså att
oförstånd.dittförödmjukasoch genom

nödbedd;9Blir mäktigbjuden tilldu såman, varen
hans inbjudan.blirdesto ivrigare

Trång bli bortstött.då kan dudig inte på,
bortglömd.kan du bliundan, dåHåll dig inte

Försök med honomjämliketalainte ensom
ord,hansoch lita inte många

han digmedan han sätterpratarty prov,
han dig.ler studeraroch medan han

dina fattigare och förslut Dvs. den tvingas bjuda igenpå13:7 gör pengar
skull högre standard hanhar råd med.skams hålla änen

Ords 23:1413:9Kor 15:3313:1 1
Ords13:10 25:7Ords Syr 8:213:2 24:21;

Syr 12:1813:7
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Syraks vishetJesus13:12

det han fått höraObarmhärtig han medhan tiger inteär -
misshandel och bojor.frånoch skonar dig inte

Ta för,och digdig akti nogase
falla.riskerar duvid varje attstegty

ocb fattigaRika

Alla likarälskardjur sina
bröder.människoroch alla sina

Alla tillhåller sinvarelser sig art,
like.tillsöker sig sinoch en man

Inte med lammetvargensamsas
syndaren med den gudfruktige.och inte

fred,Inte hund och hyena hållakan
fattig och rik.fred mellanoch aldrig blir det

Vildåsnorna byte;öknen blir lejonensi
för de rika.fattiga foderblir deså

2°Ringhet för den högmodige;avskyvärdär
avskydd den rike.fattigeblir denså av

Snavar stödrike, får han sinaden vänner.av
honom.hans bortdenFaller ringe, vännerstöter

När försvarare;får handen rike miste, mångatar
honom ändåord oförsvarliga,hans rätt.är ger man

dessutom,får handen miste,ringeOm ovetttar
lyssna.förnuftigt, villoch han talar ingennär

När rike talar, alladen är tysta,
ord till skyarna.höjer hansoch man

förVad detfattige talar,den enärNär säger man:
omkull honom.knuffathan snubblar,Och manom

har härfått böra Grundtexten oklarmed det hanban tiger inte är13:12 men
förtroenden bestraffarmäktigemissbrukar ellerinnebära denantagits att

han lockat fram under samtal.frispråkig kritik otvungnasom

OrdsSyr13:13 14:20; 19:4, 79:13 13:21
PredKor13:172 9:166:14 13:23

Ords13:19 30:14
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Syraks vishetJesus 14:10

livetNjut av

fläckats synd,denRikedom intenågotär gott, avom
följer övermod.fattigdomdenårontett som avmen

skiftaEn ansiktefår hennesmänniskas hjärta att
eller glatt.och detgör sorgset

hjärta.En glattljus vittnar ettomuppsyn
eftertanke.visdomsord kräver mödosamkomma påAtt

Lycklig den håller isin14 tunga styrsom
känna syndernas sting.och behöverinte

zLycklig självdöma sigden inte måstesom
hoppet.aldrigoch ger uppsom

snål människa3Illa förrikedom enpassar -
tillhavad skall den ogine pengar

andra:samlar4Den självsig någotinte unnarsom
får främlingar njutaegendomhans av.

godkan då5Ar själv,hård sig motmot man varavemman
glädje sinadåAldrig får någon pengar.avman

själv;Ingen den sigoginärär värre än motsom
ondska.straffet för hansdettajust är

70m han det misstag,han något görgör gott, av
ondska.hanavslöjar sintill sistmen

blicksOnd har ogindenår ensom
från andra.vänder bortföraktfullt sigoch

han fått,9Den nöjd med vadblir aldriggirige
förtvinar själen.orättfärdighetsjälviskoch av

Den brödetsnåle sig inteunnar
bord.brist vidoch lider sitt eget

visdomsordkomma Vad vishetslärarensmödor harpå iAtt13:26 samman-
oklart. hebreiska sannolikt skadadochhanget Dengöra är ärtextenatt

ledning.ingenger

Ords Pred Vish13:26 Ords15:13 5:9;27:20;14:9
SYY1431 2513 Tim 6:96:23; 1
Pred2:18;6:1 f.;Syr14:4 Ords11:19 14:10 2326-8

Ords14:5 11:17
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Syraks vishetJesus14:11

Mitt barn, dig allt du kan,gottunna
och de offer tillkommer honom.Herrenge som

Minns döden uppskov,inteatt ger
tiden dödsriket fastställt känner du inte.men som

Gör din du dör,innanvängott mot
honom frikostigt du förmår.såge

Neka dig glad dag,inte en
och försaka oskyldigtinte nöje.ett

Måste du lämna andra detinte du har slitit ihop
delaoch låta dem det du har arbetat förupp

Ge och och livet,njutta, av
dödsriket finner dui ingen njutning.ty

Allt lever slits klädesplagg,ut ettsom som
sedan tid lyder budet:urminnes skall dö.Duty

Som grönskande löv lummigt trädett
faller andra sprickernågra utav,- -

också släktet kött och blod:är av
släktled dör, och föds.ett ett annat

Allt människoverk multnar och förgår,
och med det försvinner dess upphovsman.

söka finnaoch visbetenAtt

Lycklig den fördjupar visheten,sig isom
förståndsitt han talar,övar närsom

som hjärtai sitt begrundar vishetens vägar
och tänker hennes hemligheter.

Följ hennes spår jägare,som en
ställ dig där hon ingårpass

Den in hennes fönstersom ser genom
och lyssnar vid hennes dörr,

Pred14:11 11:9 14:17Ps Jes Mos102:27; 51:6 1
Tob14:13 4:7 Syr2:17; 41:4
Pred14:14 8:15 Pred14:18]es 40:6 1:4

Pred14:15]ob Ps27:16 49:18; Pred14:19 9:6
2:21 Syr4:11-19+14220-27

5:17f.Pred14:16 Syr14:22 6:26
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vishetSyraks 15:10jesus

som väljer boplats intill hennes hussin
och slår tältpinnen hennesin i väggar,

han kan tält hennes närhetsitt iresa
och får boplats där det goda bor;sin

han ställer barn under hennes beskyddsina
och vilar under hennes grenar.

Hos henne finner han skydd solhettan,mot
och han får bo hennes härlighet.i

Så gudfruktig;den ärgör som
lagen visheten.den känner vinnersom

zHon tillkommer honom mötes som en mor
maka.honomoch trogentar emot som en

3Hon klokhetens brödhonom äta,attger
dricka.får hanoch vishetens attvatten

aldrig falla,Han och skallhennestöder sig
sviken.och blir aldriglita hennehan kan

5Hon hans omgivninghöjer honom över
folket.hörd bland alltoch hansgör röst

Lycka får han lottoch festkrans sin
dör.berömmelse aldrigoch somen

7Män aldrig,förstånd hennevinnerutan
får aldrig henne.människorsyndiga se

Hon från de övermodiga,fjärranär
tanke.hennelögnarna inteägnar en

9Falskt syndarens lovsång,klingar
hansden har lagts iinte Herren.ty mun av

Visheten skall 0rd lovsången,ge
med kraft.skall fylla denHerren

skydd grekiskaformfinner han erinrar i sinhenne DennaHos14:27 omvers
framtidsvisionen iJes 4:5

Författaren återkommer till detkänner lagen iden 19:20 nära15:1 som
vishetenoch skriftens lära. ff. hansambandetmellan iI 24:23 sätter stort
mellandem.likhetsteckensett

Vish 8:10-16;Syr21:17Syr19:2O l5z5f.15:1
Vish6:16;8:915:2 syrun15:5

9:5;Jes55:1;SyrOrds Vi5h1;415:3 15:7
Ords24119-21 8:1315:8
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Syraks vishetJesus15:11

Människans fria vilja

Säg inte: Det fick avfallaHerren mig attvar som -
han framkallar det haninte avskyr.

Säg inte: han fördeDet vilsemigvar som -
han har användning föringen syndare.en

Herren avskyr all vidrighet,
och gudfruktigingen älskar den.

Han skapade människan begynnelseni
och överlämnade henne hennes val.åt eget

150m du vill, kan du hålla buden.
bestämmerDu själv du skall trogen.om vara

Eld och hanhar lagt framför dig:vatten
räck din hand efter vilket du vill.ut

Framför människan ligger livet och döden,
och hon får det hon väljer.

Ty vishet,Herrensärstor
väldig hans makt, och han allt.är ser

Hans blickar följer dem fruktar honom,som
och mänsklig handling undgåringen honom.

Han har befalltinte leva gudlöst,någon att
har fått hans tillåtelse synda.ingen att

Gud vedergällerH m

lMånga barn inget efter, de blir odugliga;stå16 är att om
gudlösa glädjasinget åt.söner är att

zGläd dig deinte många,över äratt
gudsfruktan finns hos dem.ingenom

hennes val människanhar fri viljaAtt viktigt15:14 komplementäreget en ett
till författarens lära Guds allmakt. gammalI judisk betonasdetom tro

i människans ochgod ond driftEn kämparsammansatta natur. en om
herraväldet henne, hon saknar aldrig möjlighetöver tämja demen att
farliga impulserna.

barn efterMånga inget stå Utgångspunkten för författarens16:1 är att
den traditionella familjerär rikedomresonemang synen stora som en

och välsignelse fi.se Ps Gud straffar127: När och belönar,en t.ex.
kan sådanlycka bedrägligvisasig eller oväsentlig.Jfr Ords ff.10:1

15:11]ak1:13 Ps Ords15:18 33213-15; Syr15:3;
HebMos Mos15:14-171 2:16 17215-20;5 23:19; 4:13

Vish30215-19 16:1 4:1
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vishetSyraks 16:10Jesus

får leva,de3Lita inte att
antal.derasinteoch förtrösta .

bättreenda kan änTy tusen;varaen
barn.gudlösahabarnlösdöbättre än

stad,heltillupphovkan bliEn enda vis enman
utrotad.blirlagenbrytersläktmedan motsomen

har jagsMycket sådant sett,
hört;har jagmärkligare tingoch än

eld,flammandekommerskaraöver syndarnas
vredetändsfolkolydigt Herrensettmot

urtidens jättar,nåd7Han visade ingen mot
avfall.tillförleddesstyrkasinsom av

Han skonade inte Lots grannar,
avsky.hansväckteövermodmed sittsom

förintelse;tillfolk vigtsdetHan förlåt inte som
synd.följd sintillblevdet utrotat av

öknen,sexhundra ideSamma ficköde tusen
förhärdelse.igaddat sig sammansom

skrifterna.bibliskadehört läsashörtbar Dvs.märkligare jagting16:5 än ur
jfrjudMoseböckerna.exempelvarnandegenomgångV. 7-10är uraven

ff.5v. gudaväsendenellerff. barnenligt Mosurtidens 6:1jättar 116:7 avvar
handla hurBerättelsenansågsjordiska kvinnor.ochGuds söner om

Jfr Vishjorden.ondskaoch spredfrån Gud sinavföll överonda änglar
14:6.

folket Sodom; Mosi 19.1Dvs.Lats16:8 segrannar
landetstidigare invånaredet heligafärintelsetill Attdetfolk vigts16:9 som omänsk-ochmedderasutsvävningarförklaradesför israeliternafick vika

ff.fi; Vishkultbruk; 12:3liga Mos 18:243se
deenligt Mos 11:21Mosmånga 2 12:37;4sexbundra Såde16:10 tusen var

fick baraff. tvåEnligt Mos 14:21fördes Egypten. 4israeliter ut ursom
dö öknenandra ilandet. måsteheliga Dedetkomma in idem somav

upproriskhet.straff för sin

Mos Hes 16:4919:23-25;16:8 1Mos16:6 4 11:1
Mos16:9 18:27-29Vish 3Mos Bar16:7 1 6:4; 14:6;

MosMos 26:6516:102 12:37;43:26-28
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Även bara enda förhärdar sig,om en
det under han slipper straff.sittär ett om

finns barmhärtighethos också vrede.Ty Herren men
förlåtande härskareHan är en

kan vreden fritt lopp.men ge
Hans straff lika väldigt hans barmhärtighet;är som

han dömer människa efter hennesvarje gärningar.
Syndaren medslipper undan sittinte rov,

fromme sviken tåligaaldrig blir den i sin väntan.
Gud alla gör gott.somgynnar

får lön efter sina gärningar.Envar

Säg dold förinte: Herren,Jag är
höjdentanke därmig iägnar uppeenvem

människor märksBland inte jag,så många
omätliga skapelsenväl denvad jag iär

8Se, himmel darrar,himlen och himlarnas
jorden skälver han kommer.havsdjupet och när.Bergen och jordens grundvalar

dem.bävan hangrips när serav
2°Men hjärtat.lägger dettaingen

tänker hans vågarVem
2En stormby, den kan ingen se

han sker det fördolda.iDet görmesta
Når får höra verkrättvisansom

kan det beslut dröjer länge.Vem Hans såvänta
Så tänker den har klent förstånd,som

dumt tänker den enfaldige och förvirrade.så

grekiskan tänkta dialog mellantycks iSäginte V. 17-2216:17 som envara
och tvivlande läsare, det oklartförfattaren även år gränsernaom varen
replikerna. Författarensegentliga hansutläggningmellangår ärsvar av

från Jfr bihangskapelsen B.18:14.24 t.o.m.v.

f.;Syr16:112Mos 20:5 Ps5:6 18:816:18
OrdsPs Nah16:12 Rom62:13; 24:12; Ps2:6 16:19 1011:32; 1:5

Pred 43:32;]oh16:13 8:12 Syr16:21 3:8.Syr16:14 17:22
Ps16:17 10:4, 11; 73:11; Syr94:7;
23:18
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skapelsenordnatGudHar

dig.och lär24Lyssna, barn,mitt
vad jaguppmärksamt säger.Hör

vägdförkunnar våg,Den lära jag är
kunskap jaggenomtänkt denoch är ger.noga

begynnelsenverkHerren skapade isina
kom till.desysslorderasdem såoch snartgav

uppgifterderasförHan bestämde evigt
framtid.för allmaktområdenoch deras
trötthet,ellervarken hungerkännerDe

uppgifter.aldrig sinaoch de överger
för sinIngen dem igår vägen granne,av

bud.hansskall deevighetoch aldrig i trotsa

jordenblickSedan vände sinHerren mot
goda ting.med sinafyllde denoch

täckte han den.varelserlevandeMed alla slags
återvända.skall dejordenOch till

Israelförbundet medskapelse ochMänniskans

Herren människan jordskapade1 7 av
återvända till jorden.och lät henne

zHan dagar och levnadsårhennesutmätte
jorden.makt alla varelserhenneoch övergav

med kraft lik hans3Han människornarustade egen;en
dem.skapade hantill avbildsin

Han för dem allt lever,fruktan iingöt som
fåglar.härska djur ochdemhan lät över

Förstånd och ochhan dem: öron,ögontungagav
tänka.de kundeoch hjärtat: så attett

himlakropparnauppgifter handlarbestämde. deras V. 27Han16:27 om,. denfjärdeskapelsedagendet i Mosoch 1:14-18.1sägsmotsvarar som om

JobMosPs Syr 17:2 PsMos 1 6:3; 14:5;1:14-18; 104:19; 90:10;16:271
Syr VishMos37:25 1 1:28;43:10

PredPs 9:2Mos 104:29;16:30 1:20-25;1
VishMos17:3 1 1:27; 2:233:20

Mos2:7;3:19;Ps 17:4 1 9:2Mos 90:317:1 1
Ords17:6 20:12
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7Han fyllde dem med kunskap och klokhet
och lät dem vad ochär gott ont.se som

sHan skänkte deras hjärtan sitt ögaeget
för kunna dem storheten verk.visa i sinaatt

9 1°Och de skall det heligaprisa namnef,
storheten hans verk blir känd.iså att

Han dem kunskap brukaattgav
och skänkte dem lagen liv.som ger

Ett förbund slötevigt han med dem,
och han lärde dem bud.sina

De fick hans storhet och härlighet,se
fickde höra hans majestätiska röst.

Han befallde dem fly all orättfärdighetatt
och föreskrev hur skall leva med sin nästa.man

Han alltid deras vägar,ser
de kan aldrig döljas för hans blick.

Varje folk har han lagt under härskare,en
Israel egendom.Herrensärmen

Allt vad de tydligt solen för honom,gör syns som
och hans blick följer ständigt deras vägar.

Deras undgår honomogärningar inte,
alla deras synder.Herren ser

Som bevarar han människassignetringen en
barmhärtighet,

räknar han det goda honsin gjort.ögonstensom

Den djärva bildensitt tycks syfta17:8 människansöga religiösaeget
uppfattningsförmågajfr Ef och fullföljer tankegången1:18 hennesom

förhållande till Gudnära v. 3.
härskare Författaren syftar antingen den jordiske kungen17:17 eller påen

den ängel enligt judisk representerade folk inför Gud. bådaItrosom ett
fallen blir meningen Israels folk lyder direkt under Gud och inteatt
behöver mellanhand.någon tycks brytaVersen sammanhangetmen-
anknyter till det i förbundet Sinai.11-14 påsagtssom v. om

Ords5:21;]er16:17;SyrRom1:19f. 17:1517:8
15:18f.+30:15-20;Syr17:115Mos 45:5

17:17 Mos Dan5Mos Mos 4:19 Sy:17:122 24:14:; 5 4:13 10:13;
24:1217:132Mos19:16-19
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vishetSyraks 18:4jesus

dem,vedergällaförTill skall han sigsist attresa
huvuden.deraskommavedergällningenskall låta överhan

tillbaka,han kommaMen bot låterdem görsom
förtvivla.democh han är nära attuppmuntrar som

omvändelsetillManing

Vänd synder,och lämna dinatill Herrenom
ofta.och felatill honom intebe så

från detKom vändtillbaka till den orätta,Högste, om
vidrighet.och avsky allhata

Vem dödsriketñden iprisar Högste
de levandes ställefram lovsångbär ivem

och lovsångDen finns hansdör inte tystnar;mer,som
och hälsa kan prisahar livden Herren.som

Hur barmhärtighetinte Herrensärstor
till honom.vändermildhet democh hans mot omsom

3°Ty människans makt;allt inte istår
odödlig.mänsklig varelse inteären

förmörkas,Inget denklarare solen,lyser ävenän men
onda tankar.och blod hyserköttoch alla ärsom av

uppsiktDen här harhimlenshöga Herren över,
stoft och aska.människoralla ärmen

barmbärtigbetochstorhetGuds

allt världen.Han evighet har skapat ilever i81 som
ZHerren sida.har sinrättenensam

hans verkDet skildratillkommer ingen att -
väldigautforska hans gärningarkankanvem

änglarbåde och dekan beteckna stjärnornaUttryckethimlens här17:32
motsvarigheter.andligaderastänktesvarasom

har solenuppsiktmöjlig översättning:uppsiktbar AnnanHerren över17:32
över.

Matt 86:15;103:8-10;145:8Syr 16:27 Ps17:23 11:26; 16:14; 17:29
Vish f17;31]ob12:19 25:517:24

172251..PS34:15;]er Apg 3:19 Syr 10:93:12; Ps17:32 103:14;
17:27f. VishPs 88:11;]es 38:186:6; 9;13-1618:4

Bar 2:17

323



Syraks vishetJesus18:5

5Vem väldiga kraftkan hansmäta
förbarmardärtill beskriva hur hanoch sig

Inget kan läggas till,kan dras ifrån, inget
underbarakan utforska gärningar.ingen Herrens

7När människan målet, hon vid början;stårnår
svårigheter.hon färdig, börjar hennesnär är

Vad människa, vad duger hon tillär en
Vad betyder det goda och onda hon gör

9En människa blir hundra hon lever länge.år, om
Som droppe havet,i sandkornetten som

dessa fattiga evighetens dag.årär mot
Därför har tålamod medHerren människorna

och låter barmhärtighetsin flöda dem.över
Han och deras slut svårt.ärvet attser

Därför hanvisar mildhet.stor
En människas barmhärtighet hennesnår nästa,

barmhärtighetHerrens allt lever.nårmen som
tillrättavisar, han fostrar,Han han undervisar,

och herde för han hem hjord.sinsom en
Han barmhärtig dem låterär fostras,sigmot som

dem följerivrigt hans bud.mot som

Omtänksambet och förutseende
Mitt barn, låt välgärninginte följas ovetten av

och inte sårande ord.gåvaen av
Ger daggen lindringinte sommarhettani

lindrar dina 0rd dinaSå gåvor.änmer
Ja, ord förmer dyrbarär gåva;änett en

den själv begåvats rikt bådadera.men som ger
Den dåraktiges kritik väcker anstöt,

och den snåles pinsamgåva är att se.

18:5 Ps40:6; 10612 Ps18:10 90:4
PredPs18:6 1159:17 Syr3:11; Vish18:11 12:18

42:21 18:13Ps23; 145:9;]es 40:11
Job18:8 35:6 Syr18:15 41:22
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lSyraks vishet 18:29Jesus

du talar,Skaffa kunskapdig innan
blir sjuk.duhälsatänk din innanoch

faller,domenPröva självdig innan
stund.räkenskapensförlåtelsedu ifår

kommer,sjukdomenÖdmjuka dig innan
syndar.dustundivisa ånger somsamma

tid,löfte iinfriafrånhindrasLåt dig inte ettatt
dig.fördödsdagen rätttill görauppskjut inte att

löftetavläggerdu23 redo innandigGör -
Herren.människalikna inte utmanarsomen

tidenkommer ärvreden närTänk ute,som
dig.frånvänder sighandåstund,vedergällningens

överflöd,hardutidTänk hungerns när
rik.duoch bristfattigdom ärnär

skifta,tidenkväll kanochMellan morgon
införsnabbtsker Herren.allt

akt,alltid imänniska sigEn vis tar
fela.honundvikertidsyndigi atten

visheten,kännalärklokaAlla ärsom
gåva.får lovsångensdenfinnerdeoch som

vishet:andraocksålärklokDen gjortlärdomen
ordspråk.träffandehonomfrån strömmar

betraktasÖdmjuka kommer Sjukdomensjukdomendig innan18:21 ettsom
jfr f..undvikas botgöringden kanför synder; 38:9straff genom

löftenuppfylla religiösaPliktenlöfteinfria18:22 t.ex.att noggrant omett
Predbl.a.avhållsamhetinskärps ieller Mos5 23:21;offer, penninggåvor

ff.5:3
ingripandenanspråk övernaturligaDvs. görHerren18:23 avutmanar

hantanklöst lovar intenågotDenhonom; Mos 17:2.2 somsomse ex.
sådanhjälp.hanväntadesighålla beterkunna sigkommer omatt som

straffsäkert tänktförfattaren har inte någothebreiskevreden Den18:24
ff.lidanden, då Gud enligtstundernasde sista 11:26dödenefter utan

grekiskehans denglömda synder.vedergälla Av översät-kan sonson,
antydan helvetetsord ha uppfattatskan dock omsom entaren, samma

straff.

Syr18:24 7:36Syr18:21 5:7
SyrPred 18:25 11:25Mos18:225 23:21; 5:3
OrdsOrds 27:118:2618:23 20:25
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vishetSyraksJesus18:30

Bebärsening begäretav

Följ dina begär,inte
efter för dinainte lustar.ge

Om du låter din själ smak för begäret,
den dig till åtlöje bland dina fiender.gör

Ha dininte glädje lyx och överflödi -
sådana kan du bli tiggare.genom vanor

Gör dig utfattig festainte för lånadeattgenom pengar
du harinte din börs.inågotnär egen

En arbetare dricker blir rik,l 9 intesom
och den nöjd medinte det lilla det utför med.är gårsom

2Vin och kvinnor får kloka män avvägar,
och den till horor blir allt förhärdad.gårsom mer

3Förruttnelse och maskar hand honom:tar om
den förhärdade skall under.

Onda rykten

4Att vad hör tanklöst,ärgenast tro man
och synden drabbar den felande själv.

5Den gläds det onda skall dom,sinsom
men den avskyr skvaller undgår ettsom ont.
7För aldrig rykte vidare;ett
det förlorar du ingenting på.

Säg det gälla elleringenting, fiende,må vän
håll saken hemlig, detta inte synd.årom en

9Ty den hör dig blir sin vakt,som
och tidi sinom börjar han hata dig.

Har du hört rykte, det tillså din död.gömett
lugn, detVar dig inte.spränger

flestatill de rubriker, nutida bibelöversättaresI verk,18:30 ärmotsats som
återfinns den före grekiskahandskrifter.står i18:30 Någotsom genom

rubriksystemfört kan dock inte urskiljas där. rubrikernaAven vid-
har handskriftsstöd. fåtal23:7; 24:1; andra,30:1; 44:1; 51:1 Ett ärsom

intetsägandeeller har harstöd, här utelämnats.mer svagare

OrdsGal 19:3 7:2718:30 Pet5:16; 1 2:11
Ords19:5Syr18:31 6:4
OrdsOrds21:17 19:618:32 10:18
OrdsOrds 19:7 Syrf 25:919:1 42:130;8

Kung Ords19:2 1 11:4; 3113-5;Hos
Syr4:11; 9:6, 9
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Syraks vishet 19:25Jesus

ryktetDåren värkarfår av
barnet.kvinnanfödandedenliksom av

låretfastnatSom har ipil somen
bärdåren på.ryktetär som

kanske gjort,har ingentinghandinKräv besked vänav -
det.honomlåt inteså göraoch har han gjort något, om

har kanske ingentinghanKräv dinbesked nästa sagt,av -
det.honomlåt intesåoch har han något, upprepasagt

ofta förtal,detKräv din uppstårbesked vänav -
hör.allt duskalloch du inte tro

avsikt.Ett halkakanord utanmunnenur
medfelat sin tungahar inteVem

honomdu hotarinnanKräv besked din nästaav -
lag gälla.denlåt Högstes

vishetocbskarpsinneYtligt sann

frukta2°All innebär Herren,vishet att
lagen.lydahörall vishetoch till att

vishet,Kunnighet ondska intei är
klokhet.rådslag intesyndaresoch är

avsky,förtjänarskarpsinnighetDet finns som
föga vishet.människor medtanklösafinnsdetoch

fruktarförstånd HerrenDen klenthar mensom
begåvning.överlägsenmedlagbrytarebättre änär en

oråttfärdig,Det intelligensskarpfinns årsom
förestår.domslutförställer sigdefinns näroch det ettsom

kanske därtänkerFörfattaren Moslag gälla 19:17,den 3låt Högstes19:17
föregåendemed Dettillrättavisabättre ändet sägs att agg.attvara

dennaprincip.utläggningstycket kan avsessom en
tolk-ochGrundtexten oklardomslutförestår årförszáller sig när19:25 ett

osäker.ningen

Ordsl9z20job Ps 111:10;28:28;Mau18;1519:13
Syr15:33; 1:2719:16]ak 3:2

Vish Syr 15:719:22]es 1:4;47:10;Mos 19:1719:173
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Syraks vishetJesus19:26

En ondskefull kan nerböjd botdräktiman
hansmedan fullt svek.inre är av

Han slår blicken och låtsas döv,ner vara
och där han blir genomskådadinte överlistar han dig.

Om bristande krafter hindrar honom synda,att
skadar han dig ändå han får tillfälle.så snart

Mannen känns sittigen yttre
och den uppträdande.vise sitt

Mannens ochklädsel, hans skratt hans gång
låter dig hurdan han är.veta

dårsle-apVishet och ord och handlingi

En tillrättavisning kan otid,20 iges
och kantiga klokt.att vara

zMen bättre tillrättavisa medän agg,
3och den medger fel slipper råkasitt illasom ut.
En villsnöping lägra oskuldsom en -
sådan den vill skapa medrättvisa våld.är som

5Den tiger och vis,ene anses som
den andre väcker avsky med sitt prat.

Den därförtiger han haringet säga,attene att
den andre därförtiger han sin tid.att vet

7En människavis tiger tills tiden inne,är
skrytsam dumbom försitter sitt tillfälle.men en

Den för mycket avskydd,siggörpratarsom
och den blir hatad.sigtar tonsom

sådan den vill skapa medvåld han likarättvisa Dvs. vanmäk-20:4 är ärsom
förhållande till vadhanvilltig i uppnå.

försitter tillfälle möjlig talar för länge.sitt översättning:Annan20:7

Syr Pred19:30 21:20 20:6 3:7
Syr Ords20:1 19:17;22:6 Syr20:7 10:14;25:11; 32:4
Ords Syr Ords20:5 17:28; 9:18 20:8 10:19
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Syraks vishet 20:20jesus

olyckor,följerDet framgångarfinns avsom
till skada.blirlyckträffarfinnsoch det som

givaren,Det intefinns gåvor gagnarsom
dubbladet igen.finnsoch det gåvor gersom

skull,storhetsderasfördet illaSomliga går
ställningar.högatillstigitringhetfrånharandra

billigt prisförmycketSomliga köper
sjudubbelt.betala detsedanfårmen

medel,medomtyckt småDen sigvise gör
bortkastade.välgärningardårens ärmen

glädjefår du ingenDen dåraktiges gåva av -
blickar.med långadenföljerhan

skällsord många,Hans få, hansgåvor är
härold.ochhan står ensomropar

det.hankräver igenlån, ihandagI ett morgonger
olidlig.människasådan ärEn

harDåren ingen vän,Jagsäger:
goda jagför det görtackar migoch ingen -

illa mig.bröd talarmittde äter omsom
utskrattadHur han inteofta blir

medslintaBättre golvethalka än tungan;
fall.hastigtondadekommerså

tidordObegåvad i orättman, -
fostran.folkregel hosdet är utan

misslyckat,ordspråket2°I blirdårens mun
tillfälle.viddetanvänder intehan rättty

sårandefram sinabärold Kanske20:15 ryteratt mannenropar menasensom
jfrvälgörenhetmed Matt 6:2.kanske hanskryter sinord jfr 18:15, att

Ords20118Ords Syr 12:411:25; 19:17;20:10
Ords20:19 29:20Syr 10:1420:11
Ords20:20 26:7, 9Syr 18:1820:14
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Syraks vishet20:21 Jesus

Somliga hindras från synd fattigdomsinav
och slipper samvetskval de tillgårnär ro.

Somliga plågar ihjäl sig med skamkänslor -
de fördärvar sig falla undan för dårar.attgenom

Somliga löften för slippa skämmasvän attger en
och honom onödan till fiende.i singör

Lögnaktighet ful fläck människaår påen en
regel hos folk fostran.är utanmen

En tjuv bättre den lögnengjort till regel,är än som
bådas lott blir undergången.men

Lögnarens karaktär hansär vanära,
och skammen följer honom ständigt.

Den kan tala vist framsig livet,itarsom
och klok människa behagar de mäktiga.en

Den brukar jorden ökar förråd,sinasom
och den behagar de mäktiga får brott förlåtna.sinasom

Gästfrihet och förblindar degåvor visa
och deras kritik munkavle.tystar som en

3°Vishet döljs och skatt gömdärsom en som -
vad det för med sådantär nytta

Bättre döljer dårskapsinen man som
döljer vishet.sinän en som

Synden och dess följder

Mitt barn, har du syndat,21 aldrigså det,gör om
och be förlåtelse för vad du redan gjort.om

zFly för synden försom en orm:
kommer du den, biter den dig.nära

har tänder lejon,Den ettsom
tänder slut människoliv.görsom

330m svärd lagbrott:varjeärett tveeggat
för dess hugg finns ingen bot.

Syr20:22 4:21 20:30 Syr Luk41:14 11:33
Ords20:24 12:22;Syr 7:13 21:1 Syr 5:5; 17:25
Syr20:25 5:14 21:2 Mos1 Syr3:1; Pet12:13 1
Syr20:27 8:8 5:8
Ords20:28 12:11 Ords21:3 5;4

Ords20:29 2 Mos 23:8; 17:8; 18:16;
21:14
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Syraks vishet 21:15Jesus

rikedom,föröderövervåldFörtryck och
fram.förödelsenhushänsynslöses gårdenöver

det,hörSSå ber,fattige Herrendensnart
dom.hansoch hastigt kommer

syndarensDen tillrättavisning går väg,avskyrsom
uppriktigt.sigfruktar ångrarHerrenden sommen

håll,långtmärksorden7Den iär storsom
slinter.märker självden kloke när tunganmen

lånadeförAtt husbygga sitt pengar
till ruin.samla byggstenär enatt

blånor,hög med9De skaralaglösas år en
flammande eld.de slutar ioch

och fri frånSyndarnas jämnärväg stenar,
fångstgrop.dödsriketsfinnsdess slutvidmen

umgängeslivetdårskapochVisJet i

tankar,herre sinaDen följer lagen överärsom
vishet.tillleder framgudsfruktan

fostras,obegåvad kanDen inteårsom
som myckenvållarbegåvningfinnsdet sorg.men

flodvåg,väller framDen kunskapvises ensom
frisk källa.råd handeoch är ensomger

kruka:spruckenDårenä sinne är ensom
där.kunskapingen stannar

ord,150m kloke hör vistden ett
tillfogardet ochhanberömmer annat,ett

avsmakmeddethörnjutningslystnedenmen
axeln.detbortoch slänger över

fattigesböndom möjlighans översättning:Den nårAnnanSå21:5 snart. . . hastigt kommer domenhänsynslöse förgäves,honom dvs. den men
honom.över

fi.blir aldrig färdigt jfr Luk Textenbyggettill Dvs.min 14:2821:8 en -
ledning densyriska översättningen.medhar rekonstruerats av

Ps Ords21:10 1:1, 14:12;Syr21:5 4:6+
Matt 7:13Ords Syr15:32; 32:1721:6
Ords21:13]es1:31;Mal4:1 13:14;18:421:9
Ords21:15 1:5
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Syraks vishetJesus21 :16

Dårens bördan under vandringen,utläggningar är som
klokelyssna till den nöje.är ettattmen

När ord eftersökta,folket rådslår den visesär
begrundar vad hanoch säger.man noga

För visheten hus spillrordåren iär ettsom
0rd.och den klokes kunskap osammanhängande

För fötterna,enfaldige fostran bojor kringden är som
handen.handklove högrasom en om

2°Dårens högljutt,skratt är
insiktsfull ler bara stillsamt.manmen en

För smycke guld,fostranden vise är ettsom av
högrahansring arm.som en

Dåren rakt huset,in irusar
försynt.erfaren människa visar sigen

En människa kikar dörren,inutan vett genom
utanför.med hyfs väntaren man

Att vid dörren brist hyfsning;lyssna är
för den det outhärdlig skam.vise vore en

Andra och brett,vittpratar
ordde sinavisa våg.vägermen

Dårens tanke styrs tungan,av
tyglas tanken.den vises tunga av

När den gudlöse förbannar Satan,
han begär.förbannar sitt eget

Ryktesspridaren fläckar själv,signer
och han blir avskydd bland sina grannar.

Andra och brett Grundtextenvitt oklar. Författaren21:25 tycksärpratar
vilja anknyta till situationen i klargör inte vari anknytningen24v. men
ligger.

Eftersom den grekiskaSatan behållit:27 detta hebreiska21 översättaren 0rd,
bör han ha fattat det djävulen och denettsom namn menatatt som
frestashar själv skyllasig jfr Jak f.. för hebreiskeden1:13 Menatt
författaren bör ordet ha haft sin vardagligabetydelsemotståndaren,
och falli menadehan den gudlösesså obehärskadeutbrottatt mot en
fiende faller tillbaka honom själv.

21:17 Syr 15:5 Syr21:21 6:30
Ords21:18 14:1 Syr21:25 28:25
Pred21:20 7:7 Syr21:28 5214+
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22:12vishetSyraksJesus

avskyvärdDårskapen är

nersmordDen liknarlate22 sten;en
förnedring.hansvisslarmänniskoralla

spillning;zDen klumpliknarlate en
handen.torkardenden avtar uppsom

för fadern,skamsOhyfsade barn är en
till skada.blir honomoch sådan dotteren

rik,En sindotterförståndig gör man
farvållarskamlös sinden är sorg.sommen

far ochbåde5Den skämmerfräcka ut man,
föraktad.honbåda bliroch av

festmusik vidFörmaningar otidi är sorg,som
alltid klokt.medfostra riset ärattmen

krukskärvor,ihoplimmaAtt undervisa dåren är attsom
djupsovandeväcka sömn.uratt ensom

halvsovande;förmanaAtt förmana dåren är att ensom
han:färdig VaPsägerärnär man

skilts från ljuset,harGråt döde, handenöver ty
förnuft.skilts från sitthan hardåren,och gråt över ty

fåtthan hardödedenmindre bittertGråt över ro,-
döden.livdårens är värre änmen

dagar,Sorgen död sjuöver en varar
hans liv.helagudlöse dårendenöver vararsorgen

krukskärvorelleranvändeavträdetnersmord På attstenar22:1 manstenen
med.sigskrapa ren be-döttrarvållaruppfattningförfattarensEnligtdottersådan mera22:3 en ff.Jfrolägenheter 42:9och än söner.kymmer

ochJudit 16:24.sorgperiod i Mos 50:10lång nämns 1dagar En såsju22:12
kortare irekommenderar 38:17.självFörfattaren en

Ords Syr 30:125:20Ords 22:624z30-3422:1
Syr 38:16Ords 22:1125; 29:1522:3 17:21,

50:10;]udit 16:24Mos22:121Syr 42:9-1122:4
Ords22:5 12:4
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vishetSyraksJesus22:13

Slösa ord enfaldiginte många en man,
saknar förstånd.och uppsök deninte som

Akta dig för honom, slipper du obehagså
nersmutsad han till dig.och blir inte stöterom

fredför honom, får du isåGå vägen varaur
hans galenskap.och slipper tröttas av

Vad det blyär är äntyngresom
dårenVad har det för intenamn om

Sand salt och järnstyckenoch
lättare bära vettlös människa.är änatt en

Bjälklag stenhusbyggts in isom
vid jordskalv,faller inte isär ett

och hjärta har fäste klok eftertankeiett som
fäller modet stundeninte inne.ärnär

Ett förnuftigt tänkandehar stödhjärta avsom
poleradrelief stenvägg.är ensom en

Småsten ligger högen mursom
vinden blåser,kvarblir inte när

tänkandevilar dåraktigtoch fegt hjärtaett som
skrämmande.ståndhåller inte någotmot

Vänseapens krav

En vållari tårar,ögattagg
och hjärtati blottar dess sårbarhet.taggen

Den kastar fåglar skrämmer bort dem,stensom
och den skymfar slut vänskapen.vän görsom en

Har du dragit svärd vän,mot en
förtvivla det finns tillbaka.inte,så vägen

Har du talat hårt till vän,en
rädd,inte det finns försoningså var -

för skymfande ord, föraktfull överlägsenhet,utom
förrådd hemlighet och hugg ietten ryggen.

sådant varje till flykten.För väntar

bög Bilden har förklaratspå med ladeSmåsten.22:18 en mur att stenarman.. för ovälkomnavingårdsmurarna besökareskulle väcka uppmärk-att
samhet riva dem. Grundtexten osäkerbådehär och iärattgenom ner -
föregåenderad.

OrdsOrds Syr22:13 Syr 22:22 25:9 27:16-21;14:7; 8:17
Ords22:14 27:3;Syr 42:121:16
Matt22:16-l8 724-27
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Syraks vishetJesus 23:6

Vinn medan han fattig,din förtroende ärnästas
får dig han blir rik.du glädjaså när

hans han har detvid sida svårt,Stå när
hanfår du med och delaså ärver.närvara

Innan kommer och rök;det brinner os
likaså smädelser blod flyter.växlas innan

jag för skyddaskall skämmasinte vänatt en
och undan för honom.aldrig hålla mig

Om råkar för hans skull,jag illa ut
hörkommer alla det akta för honom.sigattsom

självbebárseningBön om

Vem vakt vid minsätter ut mun
förser läppar med sinnrikt sigill,och mina ett

fallde vållar mittså inteatt
fördärvetoch drarmin inte mig itunga

lHerre, fader och härskare liv,mittöver32
utlämna deras önskningar,mig inte åt

låtoch inte råka olycka dem.mig i genom
zMå piskan tankarsvingas minaöver

hjärtaoch tukta till vishet,mitt
skonas de felar,jag inteså näratt

deras synder upphör fullständigt.utan
3Annars felstegblir mina allt fler,
och synder antal,mina iväxer
tills faller motståndaresjag i mina åsyn
och väcker mina fienders Skadeglädje.

4Herre, fader och livs Gud,mitt
låt med lystna blickar,mig inte se

Shåll begäret borta från mig.
Ge kroppens behov och drifter maktinte mig,över
utlämna skamlösa lustar.mig inte åt

det brinner bryter uppenbarligen sammanhanget,ochInnan Versen22:24
räkna den kan ha hamnat fel plats.medmåste attman

personifierats fres-derasönskningar och har härLäpparna23:1 tungan som
del forskare dock radenegentligenhör hemmaefter denEn atttare. antar

skadegladafiendernaförsta radeni och syftar de i4v. v.

17.;Syr Ps Syr22:27 39:2; 141:3; 28:2422:23 37:5
JakSyr22:24 27:15;28:11 3:8

g Matt23:4 5:28

335



Syraks vishetJesus23:7

Talets tuet

7Hör taletsläran tukt, barn;minaom
följer den, fri förgårman man snaror.

sblirord syndaren fångad,sinaGenom
den övermodige smädaren kommer fall.och

Vånj viddin eder,inte mun
för den Heligesinte nämnata attvana namn.

Ty förhörliksom slav under långvarigtetten
kan undgå märken piskrappen,inte av

undgår heller syndainteså attman
ständigt vid Herrenssvärom man namn.

En ofta blir lagbrytare,svärman som storen
och gisslet kommer skonainte hans hus.att
Sviker han ed, ådrarsin han sig synd;

han eden, syndari han dubbelt,struntar
och hans ed ord, undgår han straff:intetommaom var
hans hem fylls olyckor.av

Det finns 0rd lika med dödenärsom -
förekommade aldrig det land från jakob.imå ärvt

Allt sådant fjärran från de fromma;är
kommer låta drasde synder.inte sig in iatt

eder framgår tänker författaren här förstaSom i hand löften23:9 11avv.
bekräftadesmed ed, sanningsförsäkringar jfrinte o.d. 18:22som

med not.
ord lika med döden hädelser.Jfr ff.Dvs.23:12 är Mos3 24:10som

Mos23:12 3 24:1523:9 Mos2 20:7; Mos Syr3 19:12;
5:34;]ak27:14; Matt 5:12
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Syraks vishet 23:18Jesus

lastbart tal,ochVänj viddininte grovtmun
syndiga.0rdsådana ärty

Tänk far och dindin mor
krets,du isitter stormänsnär

sällskapdig derasglömmer idu inteså att
tilldigdinoch låter göra narr;vana

tillblivitdu aldrigönskar dudå att
föddes.duden dagoch förbannar

oförskämt talvidEn människa vänjer sigsom
hon lever.fostran längeförblir såutan

Sexuella synder

Det finns syndare,slagtvå storaav
och tredje, drar Guds vrede sig:överett som

liderlig begär brinner elden man vars som
förrän förtärd,slocknar hanoch inte är

brukar kropp till otuktsinen man som
och inte upphör förrän elden honomsvett

17- för den otuktige smakar allt bröd likaty gott,
och han förräninte han dörtröttnar -

och lämnar äktasin sängen man som
och för själv:sigsäger Vem migser

döljermörkt omkring mig, mig,Det väggarnaär
vad har fruktaoch jagingen mig attser -

kommer synder.inte minnas minaDen Högste att

Tänk din far och din Föräldrarna har den hanspå23:14 gettmor unge
han skämmer jfrgrundläggandefostran och blir vanhedrade sigutom

den ovillkorligavanhedra dem sin syndi22:3. Att är mottur en
predikaslojalitetsplikt i 3:1-16.som

slag... tredje Tänkespråk räknar likartade fall ochtvå23:16 ett som upp
återkommer ff.;med deras antalbörjar i 25:1 7 26:5, 28;att ange

ff. Tonvikten det ledet.Ords ligger i regel sista dettaI50:25; 30:15
ledenlystna fantasieroch otukt, dvs.fall gällerde första utsvävningartvå

kvinnor bundna till andra tredje handlarmed inte Detmän. omsom var
vida allvarligare ff. Tolkningenäktenskapsbrott, ansågs v. 18som av

dock osäker.det mellerstaledet är

23:18]ob Jes22:13; 24:15; 29:15;
Syr16:17+
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Syraks vishetjesus23:19

Han bara människorsfruktar ögon,
känner han inte;Herrens Ögonmen

oändligt klarare solljuset,de änär
människorde varje tarstegser som

gömdaoch blickar iin vrår.
Allt före skapelsenför honomkäntvar

fullbordats.sedan detlika väl som
straff stadensEn fårsådan sitt gator,man

det.hanblir där minsthan gripen väntar

bedrarPå med kvinna sinsätt som manensamma
för hansbarn arvinge.och utger annansen

lag,Ty denförsta har hon brutitför det Högstesmot
hon svikitandra har sinför det man,

hortill otukt ochhar hon lånatför det tredje sig
barn gälla äkta.och låtit mans somen annan

folkförsamlingenä,Den införskall ställaskvinnan
dom.skall drabbasbarnoch hennes Herrensav

rotfäste,Hennes barn finner inget
frukt.bär aldrigoch hennes grenar

Det blir förbannat,hon efterlämnarminne
skam skall aldrig utplånas.och hennes

Och skallkvar jorden insede leversom
fruktabättre Herreningenting änär attatt

följa hans bud.ljuvligareoch ingenting än att

lovVishetens

lVisheten självprisar sig24
folk.kretsenoch talar stolt sitti av

placerade följer kansjälv centralt avsnittVisheten Detsigprisar24:1 somnu
inleder och avslutarmed de betraktelserjämföras 1:120som

inriktade tänkespråken. Bokens religiösade praktiskt42215-50121
här tydligt.grundtankar framträder

Vish3:16;4:3;SyrOrds Syr 23:25Ps23:19 1353:11 5:21; 40:15
Syr23:27 24:20;25:11;40:2615:18+

Syr1:1-10;4:11-19+24:1-22Ps23:20 139216
Ords24:1Mos 1:20; 8:120:1023:21 3
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Syraks vishetJesus 24:13

:Hon församlingtill orda deni Högstestar
hans här:stolt införoch talar

Jag utgick denden Högstesär mun;ursom
jorden.höljdedimma jagsom en

Jag slog läger höjden,den iär som
molnpelare.och stårmin tron en

5]ag himlens kretshar vandrat runtensam
avgrundens djup.och strövat genom

Over jorden,havets och helavågor över
bland folk makten.alla och jagstammar vann

7Bland sökte viloplatsdem alla jag en -
finna hemvistområde skulle minjagvems

befallning,Då skaparevärldens sinmiggav
varaktig boning.skapat lät mighan mig ensom

skall du slå läger,Ijakobs landsade:Han
dig.folk skall du bosättahos Israels

9Av skapad honom,begynnelsen,evighet, från jagär av
förgås.skall aldrig evighetoch ijag

inför honom;°I gjordetältet tjänstdet heliga jag
bofastblev Sion.sedan jag

I han också bo,älskar lät migden stad hansom
härskare.blevijerusalem jag

förhärligat,Jag folk hanrotade hos detmig
egendom.blevarvslott minHerrens

Som sköt höjden,Libanon jag icederen
berg.på Hermonscypresssom en

den församling. inför hans här Liksomi Högstes i ff.Ps24:2 82:1; 89:6..tänks Guds boning kungahov, där han himmelskaettsom omges av
varelser.Bland dem denpersonifieradeintar visheten särställning:honen
likställs meddet ord varmedGud skapadevärlden ochv. 3 påtronar en
molnpelare liksom han själv gjorde enligt Mos2 13:21.
det heliga tältet visheten manifesterade gudstjänsten,Dvs. sig i sådan24:10
den hölls först tälthelgedomen öknen ochi i sedan Salomosi tempel.

harmoniskaskönhet slutet bokenDess i huvudämnenaförutgör ettav av
författarens religiösabetraktelserjfr till 42:15.not

arvslott uttryck för folkdet ban förbärligat,Herrens Ett dvs.24:12 annat
folkGuds eller Israel.eget

Ords Vish Ords24:3 24:92:6; 7:25 8:22
Mos Ps24:4 2 13:21 24:10 132213

Ords24:5 24:12 5 Mos Syr8:27 7:6; 17:17
Ps24:8 Bar Hes147219 24:133:37 31:3-9
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vishetSyraksjesus24:14

En-GediSom jagpalm i växte upp,en
Jeriko,rosenbuskar isom

olivträd slätten,ståtligtettsom
platan.höjdensköt ijag som en
kameltörne,Som doftandekanel och

vällukt,spred jagutsökt myrrasom
och stakte,sjönagelochgalbanumsom

förbundets tält.rökelsemolnet isom
grenverket,det vidajag medterebintenär som

sköna.ochhärligaoch mina ärgrenar
blomningen,med den skönaJag vinrankanär som

härlig frukt.rik ochblommoroch mina ger

efterKom längtar mig,till nimig, som
har frambragt.vadmed jagoch mätta er

honung,Att ljuvaretänka mig änär
honungskakansförmermig sötma.änärägaatt

efterDe hungrarmigäter mer,som
efterfårdricker migoch de törst mer.som

skammen,Den slipperlyder migsom
synden.undgårbruk migde gör avsom

utläggareoch dessLagen

förbundsbok,Allt Guds, denfinnsdetta i Högstes,
lydabefalldeden lag Mose attosssom

församlingar.Jakobsoch igav arv
vishet,Den Pishonflödar över som av
tid.första grödansdenTigris isom

En-Gedi vid stranden Döda havet.En24:14 västraoas av
kanel... kamehöme... galbanum staereoch sjönagel och24:15 myrra. ..Doftämnen tillverkade bark, oljor, hartser och mollusker. Fleraav av
dem ingredienser denheligarökelsen.i iMosnämns 2 30:34som
terebinten används träd släktet särskilt frittNamnet Pistacia,24:16 om av om
stående, exemplar, kan påminna ekar.grovvuxna som om
ff. Pishon Eufrat. Gihon fyraDe floder enligtTigris.24:25 som. .. .. ..flöt från paradiseteller trädgården Medi Eden. PishonMos 2:111 ut
menadeskanske Indus, med Gihon Nilen, årliga översvämningvars

vinskörden bärgas.infaller under höstennär

24:21J0h 6:35Syr 39:1324:14
Mos Bar24:235 33:4; 4:1Ords Syr24:13Ps 119:103;24:20

Mos24225-271 2211-1423:27
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Syraks vishetJesus 25:2

Den klokhet,sväller Eufratsom av
vid skördetiden.Jordansom

Den lära flöda ljuset,låter sin som
vinskörden bärgas.Gihon närsom

Den fann visheten fullärd,förste inteärsom
har den utforskat henne.och lika litet siste

Ty får tillflöde från havet,hennes tanke sitt
från det djupet.klokhethennes stora

Själv frånkanal flod,gick jag ut som en en
park.vattenledning till ensom en

3] skall trädgårdsade: minjag vattnaag
land rikligt medoch mina vatten.ge

flod förkanalen blev till mig,Men en
till hav.och flod blevmin ett

Min skall ständigt lysa gryningsljuset,lära som
avlägsna länder.dess budskap tillskall spridajag

Min ständigt flöda profetiskt tal,undervisning skall som
efter tallösa släkten.skall lämna denjag mig

Betänk förhar arbetat blott självmigjag inteatt
för alla söker visheten.utan som

gládjeämnenbästaLivets

ITre fyller med välbehag,ting mig2 5
dem gläder både och människorna:Herrenatt se
mellan bröder, vänskap mellansämja grannar,

och och hustru lever väl tillsammans.att man
zTre fyllerslags människor med avsky,mig

vid deras levnadssätt:och jag vämjes
fattig högmodig, rik ljugerären som en som

och gubbe begår äktenskapsbrott.svagsinten som

skördetiden började skörda sädeni april, vid tiden för vårflodenMan i24:26
JfrjosJordan. Krön3:15; 1 12:15.

Själv gick kanal Bildspråket fårjag här ändradsyftning: det24:30 ut somen
bokensförfattare talar studier ochsina sin verksamhetär nu som om som

vishetslärare.jfr ff.; ff.; ff.33:16 50:27 51:13

24:26]os Ps3:15 25:1 133:1
OrdsSyr24:34 33:18 25:2 3021-23
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Syraks vishetJesus25:3

ungdomen,30m har idu inte sparat
gammalblirduskall du då någothur när

hår,tillOmdöme gråapassar
gamlaklokhetoch anstår män.förstånd

åldringar,försVishet prydnadär en
anseddaklokhet förocheftertanke män.

ärekrans,Erfarenhet åldringarsär
stolthet.derasgudsfruktanoch är

tanke,lyckliga i minhar prisat7Det finns jagnio som
tala:låta mintionde skall jagden tungamen om

barn,glädje sinafår avman somen
fall;fiendersupplevafår sinaen som

klok hustru,medlycklig leverden ensammansom
med sinaldrig slinterden tunga,som

herre;underlägsenslipper tjänaden ensom
insiktlycklig funnitden som

lyssnare;uppmärksammaförtalaroch den som
vishetenstor har funnitdenär som -

fruktarden Herren.förmerhan inte änär sommen
alltGudsfruktan överträffar annat.

jämföras medkan någon.den inteDen ägersom

och godaOnda kvinnor

hjärtafi;Vilket bara ihelst inte sårsår som -
från kvinna.helst bara inteelakhetvilken ensom -

hatardembaraVilken olycka helst inte somgenomsom -
mig;

fiender.helst bara minastraff intevilket genomsom -

tionde Jfr med tionde ledet, bildarden Detnio... 23:1625:7 not. som
fruktarhöjdpunkt, den deuppräkningens Herren Avv. 10.är som

rad insikt får dåleden skall tydligen ochövriga ett motvart svara en
form klokhet visbezen, demfattas ytligare änsom en av mensummanav

grekiska bara led fattas troligen bevaratblir den Det iåtta. ärtexten som
bihangdensyriskaöversättningen.Se B.

Ords25:8 31:10;Syr26:1Syr6:18 14:125:3
25:10 SyrVish 10:244:82514-6

SyrOrds 25:11 23z27+16:3125:6
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SyraksJesus vishet 25:26

Inget huvud farligareär än ormens,
och vrede kvinnans.ingen är värre än

Hellre har lejon eller drake husetjag iett en
kvinna.bor tillsammans med elakjagän en

En kvinnas elakhet förändrar hennes yttre
och hennes ilsken björns.gör uppsyn som en

När hennes slår hossig sinaman ner grannar,
kan han låta bli sucka bittert.inte att

All ondska obetydlig kvinnas ondskaär emot en -
syndarens lott bli hennesmå

Som för åldrings föttersandig backeen en
grälsjuk kvinna för stillsamär en man.en

Fall inte för kvinnas skönhet,en
henne för hennes skönhets skull.åtrå inte

nVredesutbrott, oförskämdhet och smälekstor
blir följden kvinna försörjer sinom en man.

Modlöst dystersinne, uppsyn
och vållar elak hustru.hjärtatisår en
Kraftlösa händer och knänmatta

lycklig.vållar den inte singörsom man
Från kvinna leder synden sitt ursprung,en

och för hennes skull alla dö.måste
Låt läckainte igenom,vatten

och låt elak hustruinte träta.en
Om vill efter dig,hon inte sigrätta

från din kropp.skär henne lossså

huvud den hebreiska här25:15 I inte bevarad,bör det haär ståtttexten, som
ord ocksåkan betydagift. hebreiskeDen författaren jämfördeett som

kanske ormgift med andra gifter. grekiskaDen tycks haöversättaren
det lilla ormhuvudet farligare rovdjursgap.är änmenatatt stora

för hennesskönhetsskull saknasOrden25:21 i grekisk läsart. Jfr ocksåen
bihang B.
skärhennelossfnin din kropp Uttrycket förutsätter25:26 degifta blivitatt en
kropp enligt InnebördenMos skilj dig från1 2:24. henne,är ävenom
det vållar smärta.

Ords25:16 21:9 Ords25:23 12:4
Syr42:13f.25:19 25:24 Mos1 3:e, Tim22; 1 2:14

25:215yr 42:12 Ords25:25 27:15 l
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Syraks vishetJesus26:1

god hustru,Lycklig harden26 ensom
lång.dubbeltlivstid blir såhans

glädje,zEn hustru sinduglig manger
dagar.frid alla sinaioch han njuter

dyrbar3En gåva;god hustru är en
gudfruktige.denden åtgåvan ges

glad tillRik blir sinnesfattigsom
alltid ljusoch har uppsyn.en

fruktan,5T medfyller migtingre
ansikte:skräckmålar i mittfjärdeoch ett
samlasfolkhopstaden,skvaller i somen

döden.dettaalltfalsk anklagelse är värre änoch en -
eländeochbetyder pinakvinnaMen svartsjuken

alla drabbas0rdsårandeoch av.som

vrenskande7En elak hustru är ett oxspann,som
skorpion.hålla isådanha är att enatt somen

förargelse,vållaraEn drickerkvinna storsom
skamlöshet.sinhon visar öppet

En lösaktighet visar sigkvinnas
ögonkast.blickar ochutmanandei

självsvåldig dotter,Vaka översträngt en
släpphånthet.dinhonutnyttjarannars

vakt,dinSer fräcka blickar,du så var
dig.honförvånadoch bli inte trotsarom

grekiskeanklagelsefalsk Denfolkbop. översättarenskvaller.26:5 enen ... . judarnaofta hotade iantisemitiskastämningartänkt dehär habör som
storstäder.antikens

allmänhet.användas kvinnor iocksåord kanGrundtextensdotter26:10 om
prostituerad.handlastycket stället Enhär, kan ifalletOm såär om en -

ocksåför kvinna kandär ordetfinnsotydlighet iliknande 8v.
hustru.betyda

Ords26:11. Ords 26:5 27:4Syr 25:8;31:10-12;
Ords 6:2526:936:24
Syr 7:24+Ords 26:1019:1418:22;26:3
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Som vandrare dricker medtörstig vidöppenen mun
det han först får på,vatten tagav

hon första bästa stakesigså sätter
föroch koger pilen.sittöppnar

En älsklig hustru glädje,sinär mans
hon förstår hålla honom frisk och stark.att

En fråntystlåten kvinna gåva Herren,år en
värdefullare tuktatingenting sinne.är än ett

Ljuvligheters ljuvlighet sedesam kvinna,är en
kysktkaningenting sinne.väga ettupp

Som uppgående solen höga himmelden Herrens
god kvinnas skönhet vålordnat hem.iär etten

Som lysande lampan helgedomens lampställden
skönt ansikte kraftig gestalt.är ett en

Som pelare guld fundament silverav av
välformade fötter.vackra benär

rättfårdigbetenH prövasur

Två bedrövad,ting miggör
och tredje väcker vrede:minett

soldat lever i armod och nöd,att en
kloka behandlas avskrådemänatt som

och rättfärdighet förnågon syndövergeratt -
för honom håller svärdet berett.Herren

första bästa stake Författarens patriarkaliska kvinnosyn26:12 och stränga
sexualmoralutesluter intet frispråkighet i sexuella Liksomsätt ting.
flera GT:s profeter kan hananvända mycket drastiskt bildspråk.av ett

tredjeTvå Jfr för26:28 ting. med de23:16 Gemensamt ledenärett not. tre. .här värdefulltnågot föraktas.att -

Hes26:28 18:24
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Syraks vishetjesus26:29

fela,undgålär knappastEn köpman att
synd.frånhålla sigkan inteaffärsman renen

syndat,skull harFör många27 pengars
ofta.blundarrikedomefterden strävarsom

mellanfogendrivs ispiken inzLiksom stenarna
och köp.försäljningmellansynden sig intränger

gudsfruktanvidfasthåller3Den intesom
lagt ruiner.hus isittplötsligtkommer att se

kvar,skräpetblirsålletskakarNär man
diskuterar.honmärksuselhetmänniskans näroch

kärl isKrukmakarens prövas ugnen,
diskussion.människaoch sätts genomproven

skött;blivitträdethurFrukten vittnar om
tänker.människanhurtaletvisarså

diskutera,honomdu hörtinnan7Beröm inte manen
människadet sättssåär prov.ty en

dendu nåkommerrättfärdigheten,efterSträvar du att
skrud.lysandedig denikläfåroch ensom

tillsammans,bobyggerslag9Fåglar sammaav
sannfärdig.till denkommer äroch sanningen som

byte,sittLejonet lurar
orättfärdig.densynden ärlikaså som

oföränderligt vist,Vad frommeden ärsäger
skiftar månen.oförnuftigeden sommen

folk,oförståndigthostidenSlösa bortinte
kloka.demhoslänge ärsomstannamen

väckerDårarnaü tal anstöt,
vällevnad.syndigasinskrattar ioch de

för rättrådighan blundarnogräknad;han inte såoftablundar Dvs. är27:1
från dem.hanför deoch görhetenskrav avsteg

flertydigt,uttryck poängenGrundtextensdiskuterar ärbon27:4 när men
motståndandra ochinförformulerastankar mötamåstetycks attvara

värde.för visasittfrån dem rättaatt
tankarna tilluttryck leder överstepräs-Grundtextenslysandeskrud27:8 en

praktdräkt.tens

Syr27:8 6:31Syr26:29 11:10
SyrTim 27:10 21:2Syr 31:5 6:927:1 1
Syr27:12 6:36Matt 1253-3727:6 ,
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Den får håret sig,ymnigtsvär att resasom
försådana grälar håller öronen.när man

De blodsutgjutelse,övermodigas gräl slutar i
smädelser vidriga höra.ständigaderas är att

Svee och falskvet
Den hemligheter förlorar allt förtroende,avslöjarsom

han får aldrig nära vän.en
Håll din och trofast honom,vån motvarav

hemligheter,du har avslöjat hansmen om
försök honom igen.inte nåså

Ty människa fiende,dödar sinså som en
dödat din vänskap,har duså nästas

och liksom du släpper fågel handen,en ur
och kan fånga honom.har du förlorat din inteså vån

201 efter honom; han redan långt borta,inte är
flytt gasellhan har som en ur snaran.

Ty förbindas, skymf kan förlåtas,kansårett en
hemligheter finns hopp.för den ingetröjtsommen

En harblinkar med i sinnet,ögonen ontman som
känner honom håller undan.och den sigsom

Når du med han len iär är mun
beundran för allt duoch visar säger,

efteråt anslår han tonmen en annan
ord låta anstötliga.och får dina att

Mycket honom,avskyr jag, ingenting såmen som
avsky.och skall också visa sinHerren

blinkar med Blinkningar i GT uttryck både för27:22 ögonen nämns som
Skadeglädjeoch för bakslug oärlighet, vilket meningenhär jfr Ordsär
6:13.

OrdsSyr23:9-11 6:12-1427:2227:14
f.; SyrOrds 26:24Syr Ps22:24 55:22;27:15 27:23

Ords 20:19 12116-1827:16
Syr 22:202217-2127:
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vishetSyraksJesus27:25

huvudet,får denrakt iDen kastar sten uppensom
angriparen.huggförsåtligt såraroch ett

själv däri,fallerDen gräver en gropsom
fångad.blirfällagillrardenoch ensom

själv sigfår detDen övernågotgör ontsom
kommer.detvarifrånförståattutan
övennodige,dendrabbarHån och ovett

lejon.honomstraffet luraroch ett.som
fall,frommasgläds dedemfångaSnaran skall som

vånda.förtärasskall dedördeoch innan av

fridsamförsonlig ochVar

avskyvårda,3°Vrede hätskhet ocksåoch år
fast vid dem.hållersyndarenmen

hämnd,Den drabbashämnas Herrens82 avsom
syndfullhet.framhärdarhan i sinmen

harzFörlåt han gjort,dendin orättnästa
du ber.synderdinautplånas närså egna

30m människa bär mot annan,agg enen
läkedomdå krävakan hon Herrenhur av

medmänniska,Hon nåd siningenvisar mot
till bönersyndat honsjälv harhonnär tarmen

dödlig5Hon självhonbär ärsomagg, -
synderför hennesförsoningskall då gevem

Tänk och hataslut intelivets mer;
fast vid buden.förgängelsen, hållochdödenminns

dinvredgas7Tänk buden och inte nästa;
fel.och glöm andrasmed denförbundet Högsteminns

sjukdomsyndenförfattarentroligentänkerläkedom Här en28:3 som
förlåtelse.alltsåoch menar

Ords Pred 28:3 MattPs 26:27; 5:23 18223-3427:26 7:16;57:7;
28:6 Mos Syr3 19:1710:8 7:36

SyrMos Rom 28:732:35; 12:19 10:628:1 5
KolMatt28:2-5 6:14 3:13
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Undvik du mindre,strid, syndarså
striden flammamänniska fårhetlevrad att upp.ty en

9En blandvållar splittringsyndare vänner
lever fred.förtal bland dem ioch sår ut som

°]u högre flammor,bränsle, dessmer
strid.dess hetaresinnen,styvare

häftigaredess raseri,starkareJu man,
vrede.dess våldsammarerikedom,större

Ett gräl vållar eld,hetsigt
strid slutar blod.hetsig ioch en

Blåser denglöden, flammardu upp,
slocknar den;du den,och spottar

dinverkbåda delarna är ett av mun.

farorFörtalets

Förbannelse lögnaren och baktalarenöver -
undergång.vållar fredliga människorshan många

Den har olyckaskvallrande imångastörtattungan
dem flykt från land till land.och drivit

befästahar förstört städerDen
och lagt hus i ruiner.stormäns

Den skvallrande har kört dugliga hustrur portentungan
frukten deras arbete.och berövat dem av

Lyssnar fridtill den, får ingenmanman
levaoch kan aldrig i ro.

Piskans blodiga märken,slag ger
knäcker ben.slagtungansmen

Många de fallit offer för svärdet,är som
offer.inte så många tunganssommen

skvallrande uttryck,Grundtextens ordagranttredjeDen28:14 tungan tung-
ursprungligen ha gällt där tredje medbör situationer sittan, parten

förtal väckte mellan eller makar. judiskamisstämning två Ivänner senare
skrifter användsdet normalt skvaller.om

Ords28:8 15:18 28:11Syf22;24
Ords28:10 26:21 Ords28:13 16:27
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Lycklig skydd förtalet,den funnit motsom
för dess raseri,inte utsattssom

dess 0kbehövt släpainte
dess bojor.aldrig fjättratsoch av

Ty dess ok järnär av
koppar.och dess bojor av

Ond död det vållar,denär
bättre lott.dödsriket självtoch enger

Förtalet makt med de fromma,skall aldrig
flammor.bli brända dessde skall inte av

Dess offer blir de Herren,övergersom
och aldrig slockna.skall det brinnakring dem
dem lejon,skall släppas lossDet mot ettsom

stycken.skall det slita demleopard isom en

ZWSDu med törnhäckaregendomdininhägnar -
förlås dintillockså sättaatt mun.se

guldsilver ochdittihopknyterDu om -
dina ord.fördig också våg vägagör atten

Akta får dig falldig, förtalet inteså att
din lurande fiende.förmitt ögonen

borgensförbindelserlån ochOm

Den låna;barmhärtig låter sin nästaär29 som
hand hålla buden.stödjanderäcka är attatt en

zLåt han behöver det,din lånanästa när
punktligt din skuld till honom.och betala igen

3Stå förtroende,ord och hansvid ditt vinn
vad du behöver.du alltidkommerså att

författaren tycks härSammanhanget oklart, återvändaAkta dig är28:26 men
efter inskotthuvudtema, hotet från andrasskvaller, det därtill avsnittets

varsamhetmed ord 17..tillhan v. 24uppmanat ensegna
uttryckligenlån till behövandeinskärpshålla buden Plikten i29:1 att att ge

ff.Mos 15:75

Jak Syr 21:2528:25828:21 3:6,
PsMos 37:2615:7Ps Syr :2-5 29:1 55128:22 31:21;

Ords Matt 5:42Syr 29:222:2713:3;28:24
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skattupphittadMånga lånet ensomser
hjälpare.förbesvär sintillställeroch

handde honomkysser5Innan fåttde har något
hansdämpadmedoch talar röst pengar.om

tiden;debetalas drarskallskuldenMen när ut
fraserbeklagandemedbetalar barade

tiderna.dåligadeskylleroch
hälften,möjligen igenfår hanAr hård,långivaren

frånskänkhandet fåroch ovan.ta ensom
hansförsnillar defallI pengarannat

fiende.till sinonödanhonom ioch gör
gengäld,fårhanallt ismädelserochFörbannelser är

medbetalas hanhedras vanära.förställeti att
lån:ondska många7På sådangrund vägrar geav

förluster.onödigaförräddade är

nöd,med den isMen tålamodha ärsom
din gåva.låt honom inte vänta

skull,budordetsförTa fattigedendig an
brist.han lidertomhänthonombortskicka närinte

broder ochdinGör vänmed pengarnaav
underbortdemoch låt inte sten.rosta en

befallt;harden HögsteAnvänd tillgångar sådina som
guldet.tillblir digdet ännyttamer

skattkammare;dinskall du låsa in iGoda gärningar
olyckor.allarädda digde kommer att ur

lanssköld ochstarkBättre än tungenen
fiende.dindigförsvaraskall de mot

förborgen sinEn människa igod nästa,går
honom.svikerskamkänslasaknarden sommen

följandeutreds detiRiskernaborgenmänniskagod igårEn29:14 som
skallrådetblir detallmännastarkt detOrdsbetonasi så motsatta:manatt

Ordsborgen. 22:26.alls i Seinte Lex.

5yr17:22;Matt6:19f.;Ps3721295 29:11f.
Syr3z30+29:8-13 19:21

Lukf.; Apg 10:4Ps 16:9;29:12 41:2
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Glöm tacksamhetsskuld till borgensman,aldrig din en
skull.liv spel för dinhan har sittsattty

Syndaren välstånd,föröder borgensmanssin
och otacksamme sviker räddare.den sin
Borgensförbindelsen välbärgadehar knäckt många män

med brottsjö havet;och sköljt dem sig ensom
har drivits från gård och grundmäktiga män

och fått omkring bland främmande folk.irra
Syndaren borgensförbindelserisigsom ger

införefter hamnarvinst rätta.är ute men
2°Ta du förmår,din långtdig sånästaan

med fördärvet.akta dig för dras iattmen

olyckabemlösesDen

kläderLivets nödtorft bröd ochär vatten,
börskyler det visas.och inteväggar somsom

Bättre skjul bräderfattigtleva i ett av
hus.överdådigt iän äta annansen

Var mycket,du har litet ellernöjd antingen
främling får höra.skymfordslipper du deså en

Att eländigt liv;hus husi är ettur
du talan.du främling har intedär någonär

tack,Du och dryckförståmåste utan attmat
sårande 0rd:får du höratill alltoch råga

2°Fram duka bordet,med dig, främling,
hardulåt smaka något.mig om -

för fint folk,27Ut främling,med dig, vägenur
och behöver huset.besökhar brorminjag

Det klok höra sådant,förär atttungt en man
skymfas långivare.utböling ochskällas föratt av

denhemlösesolycka tydligenUtläggningenskymfas långivare är29:28 avav
Jfrför ekonomiskt lättsinne.illustration till varningentänkt som en

21:8.18:33;

Ords Ps29:15 20:16 37:1629:22
Ords Fil11:15;22:2629:18 29:23 4:11
Syr Syr39:26 36:2829:21 29:24
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Barnuppfostran
honom ofta,Den älskar sinO3 son agarsom

honom.glädjehan till slutkommerdå att av
honomzDen fårfostrar sin nyttason avsom

bekanta.införöverhonom sinastoltoch kan vara
fiendens avundväcker3Den undervisar sin sonsom

införhonomfår glädjasoch vännerna.över
död,handet inteNär har dött,fadern är om varsom

avbild.hanskvarhan lämnar ärsomty en
anblicken,sMedan gläds hanhan lever åt

grämelse.känner han ingenhan döroch när
Åt hämnarehanfiender efterlämnarsina en

återgäldar deras godhet.och sina vänner somen
förbinder hans7Han och sårvård sintar sonom
skriker.hanoch känner gångoro var

En självsvåldig,rids blirhäst intesom
blir vildhjärna.tuktasoch inte enen son som

för dig;9Kela han blir skräckditt barn, ochmed en
han blir dinlek med honom, och sorg.

honom,får du lida medSkratta dåmed honom,inte ty
och gnisslar tänder.därslut duoch till sitter

hanLämna frihethonom ingen när är ung.
Ge han barn,stryk medanhonom är

olydnad.självsvåldig och digvisarblirhan inteså att
Fostra arbete,och honom idin sättson

fall.liv blir ditttygellösahansinteså att

hör till detflestauttolkarevård DesinHan30:7 atttar anser versenom son
bort plåstrarskämmer sinstycket och Denföljande översätter: som son

för skrik. Grundtextensoch blir minstahans skråmor sigutomom
tänks fullfölja detdock bättreordval sagtsversen som omompassar

värdefullhet.stolthet ochfaderns sonens
ordspråkGrundtexten anspelarkanskegnisslartänder Ger 31:29;30:10 ett

drabbar barntandvärk bild för lidandendär tillHes 18:2, görs somen
lida för barnens skull,skull. Föräldrar kan ocksåför föräldrarnas

fall.författaren i såmenar

OrdsOrds 22:1530:1 13:24; Syr 30:823:13 22:6;
Syr30:12 7:2342:5
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Hälsa och glädje

Bättre fattig frisk och starkmen
rik och plågad sjukdom.än av

Hälsa och välbefinnande all världens guldär värt änmer
och sund själ förmer omätlig rikedom.änen

Ingen förmögenhet värd kroppens hälsa,är änmer
och ingen lycka överträffar hjärtats glädje.

Döden bättre liv plågor;iär än ett
hellre evig vila lång sjukdom.än

Läckerheter slösas den kaninte ätasom som
frammatgåvor vidär sättssom som en grav.

Vad har avgud för offernyttaen av
kanDen ellerinte känna lukt.äta ens

På med densätt Herren:ansättssamma som av
2°han det bjuds och suckarser som

suckarsnöpingen han omfamnar flicka.närsom en

Ge dig håninte tankar,sorgsna
och plåga dig inte med dina bekymmer.

Fröjd hjärtati håller människan vid liv,
den lever glad får leva länge.som

Njut livet, lätt till sinnesav var
och håll avstånd.sorgen

och har blivitAtt sörja fördärv,mångas
och det ingen helstgör nytta.som

vidmatgåvor. Seden offra30:18 de döda allmän denien attgrav var..antika världen, för judarna den likvärdig med avgudadyrkanjfrmen var
brMos 26:14;]er5 26.v.

den den sjukeHerren Dvs. kan30:19 ansátts inte v.äta 18.som av som
Sjukdom betraktades straff för synder.ettsom

br30:18Jer 26 Syr30:23 38:18, 20;14:16v.
Mos Till30:195 Dan4:28; C:6 Kor2 7:10

Ords Pred30:22 17:22; 8:15
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Syraks vishet 31:9Jesus

Avund förkortar livet,och vrede
förtid.åldras ioch bekymmer gör att man

gladoch iDen har ljust sinne är matettsom
fårdet hanuppskattaförmår äta.att

frestelserochfarorRikedomens

Oro hälsan,rikedomför tär31
borta.hållerbekymmersådana sömnen

behöverzMen bekymmervid och sova;manoro
botassjukdom kan sömn.svår av

3Den samlaförrike sliter att pengar,
lyx.sinkan han njutahan vilarnär avmen

uppehälle,Den för knapptfattige sliter ett
nöden.kommerhan vilaroch när

bli rättfärdig,guld kan5Den älskar intesom
villovägar.försden jagar pengarsom

olyckahamnatFör iskull harguldets många
tillundergångoch sin mötes.gått

förhäxat,det har7En guldet för demfälla är
den.fångadeförstånd blir isaknaroch alla som

fläckfriLycklig rike sigden visatsom
till gud.guldet sinoch gjortinte

honom,gSäg skall prisadet såär,vem
bland folk.storverk sittutförthan harty

handskrifterföljer alla grekiska avsnittetEfter ord iförtid dessaåldrasi30:24
tidigkommit oordning ivilket bero imåstezl6-36zl3a,33 att texten en

hebreiska ochbevarat den isammanhanget ihandskrift. Rätta är texten
emellertid skapatförvir-Omflyttningen harlatinska översättningen.den

kan kraftigt mellanoch versräkningen, den varierakapitel- såring i att
olika utgåvor.

och be-vanligen:och bekymmer Orovid Versen översättsMen31:2 oro
fördriveroch sjukdomomöjligt svår sömnen.kymmer detgör att sova,

hebreiskan.och tolkning dåläsartValet styrs avav

1Tim6:9Pred 31:65:1131:1
Ps62:11Ords 28:20;Syr 31:827:131:5
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vishetSyraksJesus31:10

detta1°Vem fullkomlige beståttden provär som
huvudet högt.bärahanMå

kunde synda,från synd hanhar avstått närVem
dethan kundefrån göranärgöra ontatt

bestående,Den lycka blirmannens
frikostighet.skall hansfolkförsamlingen prisaoch

Regler vid festligt umgänge

Har rikt bord,dig viddu slagit ettner
du högt det;skall inte prata om

välförsettdet minsanninte: Härsåg var
Kom olycka.vållarihåg onda ögonatt

skapadondska blivitHar någon värre
också alltiddet gråter.Så ögatär som

Grip blickenefter det kastat på,inte en annan
vid skålen.med honominteträngs

Ge för förstå dinakt dig själv nästa,att
vad saken gäller.och tänk dig för, än

Ät dukats fram,människa detav somsom en
väcker motvilja.glufsa dig, duoch iinte så att

Var väluppfostrad,du digden förste slutar, visarsåsom
du väckeroch omättlig,inte så anstöt.attvar

Och sällskap,du sitter i ettom
för dig före de andra.inteså ta

onda Missunnsamheten, lätt blandar sig igråterögat...31:13 ögon. som..beundrande eller dem tänks här konkretv. 12,utrop utmanasav som
Författaren konkret sambandblickar jfr mellanogina 14:8. gärnaettser

straff jfr Vish alltså för honomsynd och 11:16. Ogats gråt är ett
straff för blickar.lämpligt missunnsammaögats

M3It192331110 Ords31:13 23:6-8
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vishetSyraks 31:30Jesus

med litetväluppfostradeHur dennöjd inteär
tillharhanandnöd gått sängs.ocksåslipper närHan

måttligt;Sund får ätitdensömn som
samlade.tankarnamedtidigthan stiger upp

plågasmänniskaomåttligMen en
kolik.ochillamåendesömnlöshet,av

illa,digOm bekommermaten
lindring.får dudåoch kastaså ut upp,

ringakta inte;och migHör barn,mig, mitt
0rdminafår du ärgång sanna.attseen

skicklighet,medallt duSköt gör
sjukdom.drabbasaldrigdukommerså att av

allahögtEn belevad prisasgäst av
finaför sinarykte manér.grundmuratoch får ett

staden,helaklandrasEn ohyfsad gäst av
dåligahansbitande manér.talarryktetoch om

vid bägaren,Försök spela karlinte
fördärvet.förthar många ivinetty
skärpaUgnen ståleggensprövar

gräl.övermodigasvid dehjärtatliksom vinet
människan,Vin förlivet självtär som

mängder.måttligadricks idetom
fattasför liv vinetVad har omman

människans glädje.tillskapatblevDet
Fröjd och glädje i sinnethjärtati

mängd.tid och lagomivin i rättger
dricksBitterhet i övermått,vini sinnet ger som

varandra.ochhetsarmedan utmanarman
förgårRuset vrede tills han sig,dårensstegrar

och vållarstyrkaminskar hans sår.det

Författaren tycks blanda ihopståleggensskärpa tvåUgnen prövar31:26
smältning ochädelmetall underbilder: prövaseggvapensomsom renas

hur stål härdasmedtänker hanEnligt tolkningunder strid. en annan
tycks gällaförmågan beva-ochvattenbad.Tillämpningenupphcttning att

hardensinnesjämvikteni hetsig situation: sätts närprov manenra
druckit.

Ords 31:631:28Syr 37:3031:20
EfOrds 5:1823:29-35;Ords 31:2920:1;]es 5:2231:25

Ps31:27 104115
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Syraks vishetJesus31:31

Klandra kamrat dricker tillsammans,din niinte när
upprymd.förakta honom hanoch inte ärnär

kränkande honom,tillingetSäg
honom med penningkrav.och besvära inte

Har till värd, bli högfärdig,valt dig inteså32 man
de andra dem.blandutan som en avvar

först för dem och sedan din plats.intaSörj
zLägg förrän du skall,till bords gjort vad dudig inte

deras glädjedu sedan glädja digkanså
för ditt goda värdskap.och ärekransenmotta

3Tala, gammal, det tillkommer dig,du är tysom
och förståndigt, musiken.tala klokt intestörmen

4Prata tillmedan lyssnarinte annat,man
din visdom otid.lägg fram ioch inte

5En guldsigillsten rubin ringi en avav -
vid festen.orkesterns spelså är

En smaragd infattning guldsigillsten i en avav -
och spel till vin.så sångär ett gott

7Tala, nödvändigt,du det ärärsom ung, om
du blir tillfrågad.och andra baragång omen

Fatta mycket med orddig kort, säg
kunnig ocksålik tiga.attvetman somen

9Ta blanddig inte stormän,ton
föroch gamlainte i mäns närvaro.pratsamvar

Före blixten,åskmullret ljungar
framför den försynte välviljan.och går

Bryt tid och kvar tillinte sist,i stannaupp
skynda diglättsinnigt hem.ingetgör utan

Där och följa dina infall;kan du digroa
synda med övermodiga ord.intemen

Därefter skall du honom skapat digprisa som
och dig med godasina gåvor.mättar

valt dig till värdHar övervaka hedersupp-32:1 serveringenAttman ettvar
drag, anförtroddes Jfrjoh ff.gästerna. 2:8som en av

Syr7:14Syr20:7 32:932:4
Job32:7 32:6-10
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Syraks vishetJesus 33:2

och allvarförsiktighetGudsfmetan,

Den låter undervisas,gudfruktige sig
vålbehag.med bön fårdagende börjar Herrensoch som

skall den,Den lagenfördjupar sig i mättas avsom
fälla.blir denför hycklaren enmen

De vadgudfruktiga år rått,ser som
ljuset.lagtolkningar lyseroch deras som

Syndaren skyr tillrättavisning
syften.eftertolkar lagen sinaoch

alltid för,En tänkerklok sigman
fördrarÖvermodig främling sig inte något,men en

lika tanklös.förblir hanoch efteråt
Gör eftertanke,ingenting utan

det duduslipper ångra gör.så
Gå oländiginte väg,en

slipper duså stenarna.snava
Känn heller säker jämndig inte väg,en

barn.utan och med för dinadig akt tillita
Lita vad dudig själv allti gör,

buden.hålladettaockså år attty

Den följer buden,lagenlitarsom
skada.lider aldrigförtröstaroch den Herrensom

lDen fruktar ingetHerren möter33 ontsom
han räddad prövningen.blirnej, gånggång ur-

avskyr lagen,intevisEn man
stormby.skepphycklaren iär ett ensommen

avgörandeskriftlärdes visdomderas lagtoleningar Den32:16 sattes prov
skriftensvardagsfrågormedledningjuridiskagällde döma idetnär avatt

ord.
taneläs Radensaknasenligt läsart.lika Inne-efteråt förblir hanoch32:18 en

börden osäker.år

Ords 19:23Syr Ps 91;2:16 32:24 84:13;32115
OrdsJob SyrOrds 12:21;5:19;32:16 13:9;28:5 33:1

Ords Syr9:7; 21:6 2:1-532:17
Syr 21:1032:21
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Syraks vishetJesus33:3

lagen,3Den förståndige litar
orakelsvar.pålitliglikaför honomlagen är ettsom

dig,Förbered lyssnarvad du skall såsäga, man
du dig.din kunskapbruk all närgör yttrarav

sDårens hjulethjärta år en vagn,som
axel.tankar löperhans runt som en

vasstungadEn liknarhingstbrunstig vän:en
rider den.den ängnäggar vem som

tillvaroniM otsatser

7Varför förmer den andra,dagenden änär ena
från solenfår ljusdagar sittalla åretsnär

I skillnad mellan demgjordevishetsin Herren
fester.högtider ochfastställde olikaoch

helgade han,9En upphöjde ochdemdel av
vanliga dagar.gjorde han tillandraoch

stoftetLikaså människor komnaallaär ur
skapades Adamjordav --

demskillnad mellanmen gjordeinsikt Herreni sin stora
för dem.olikastakadeoch vägarut

En välsignade och upphöjde han,demdel av
närhet.och ställdehelgade han i sindelen

förnedrade hanförbannade ochAndra
ända.störtade democh över

uttryck leder tankarna till de lottstenar,orakelsvar Grundtextens33:3
förvarade dräkt.och tummim, i sin MosSeurim översteprästen 2som

Sam Syr 45:10.#28130;1 28:6;
skillnad mellan dem markerar redan skapelseberät-gjorde GT iHerren33:8

kalendern gudomligtden religiösa harrelsen Mos 2:31 1:14; att ur-
sprung.

folk kallas rikedelhelgadeban Israels i ochMos 19:6 präster233:12 ett aven
heligt folk.ett

Mos Syr MosMos 28:30; 33:8 2:333:3 2 4 27:21; 1 1:14;
Mos33:101 2:745:10
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Syraks vishetJesus 33:22

handleranLiksom krukmakaren har i sin
vill,den hanoch formar så som

handmänniskorna sinihar skaparenså
beslutar.den lott handemoch ger

godaMot detondadet svarar
livet;dödenoch mot

syndaren.den frommeså motsvarar
verk:Så alla denbetraktaskall du Högstes

det andra.detoch två,två motsvararena

denSjälv arbetet siste,har ijag gått som
vingården,efterskörden ilik den görsom

ifatthunnitvälsignelse har jagmen Herrensgenom
fyllt vinpress.druvplockaren minoch likt

för självblottBetänk har arbetat migjag inteatt
fostran.sökerför allautan som

Så hövdingarfolketsnihör mig, -
lyssnaledare,folkförsamlingensni

busherre iVar eget

du lever,Låt dig längeherrebli såingen över
bror ellereller hustru,sig vän.sonvare

dina ägodelarheller någoninteLåt överta -
dem tillbaka.dig och tiggadu kanske måste ångra

Så och andasdu leverlänge
händer.självdig iskall du inte någonsge

digTy barndina tiggerbättredet är att av
från dinaeftersneglardu gåvor söner.ån att

författarenff. talar sinLiksomiarbetet i 24:30Själv barjag gått33:16 om
ödmjukheten blandasstycken, därvishetslärare.Dessaverksamhetsom

tyngd detsjälvmedvetenhet,vill kanskemed auktoritativ extra somge
viktigastehör fall till det iitillvarons såinnan. Läran motsatsersagts om

finnsGuds godhet och rättvisahanslivsåskådning:författarens tro
ff.ff.;ff.;uttryckt där. jfr Rom 9:1939:1216:1

Syr 24:34Vish 33:1815:7;jer 18:6;33:13jes 29:16;
Vish 6:133:19Rom 9:20

Syr 42:2433:15
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Behåll ditt oberoende allt vad dui gör,
låt ditt anseende fläckas.inte

Den dag den dina levnadsdagar,sistaärsom av
dödsstunden skallinne, du fördelanär är arvet.

,25Foder, och last åsnan,spö
slaven bröd, tukt och arbete.

Sätt arbete,tjänaren i slipper du bekymmer;så
har han föringet händer, vill han ha frihet.sin

Ok och piska böjer nacken,
och illasinnad slav skall ha prygel och pina.en

Håll honom i arbete och låt honom latainte sig;
av sysslolöshet lär mycket ont.man
3°Låt honom arbeta det vad han till för,är är-

och lyder han slå honominte, bojor.så i
för långtinte medMen någon,

och ingenting rättslig grund.gör utan

Har du bara slav, låt honom bli din like,såen
förvärvadedu honom blod.ty genom

du bara slav, behandla honomHar så broder,en som en
du behöver honom lika mycket ditt liv.ty egetsom

Om du behandlar honom illa hanså sig i väg,att ger
skall du då för leta honomrättvart att

förvärvade honom bloddu Vad oklart; den33:31 årgenom som menas gre-
kan ha missförståttkiske hebreiskt uttryck. Kanskeöversättaren ett

tänktehan den för litet hushåll kännbarakostnaden,kanske denett
enligt för all framtid knötceremoni slavtill familjMos2 21:6som en en

där hanville stanna.
bortomleta Enligt fick utlämnapå inte33:32 Mosrätt 5 23:15 man en

förrymd slav ägaren.

Ords Mos 25:46Mos 21:1-6; 333:31233:25 26:3
Mos33:32 23:15Syr 542:533:27

362



Syraks vishetJesus 34:16

verklighetensochlärdomarDrömmens

oförståndige,denbedrarTomma förhoppningar34
enfaldige.denhetsaroch drömmar upp

efter vindochskuggor jaga250m eftergripaatt
drömmar.vidfästa sigdetär att

verkligheten,efterhärmningDrömsynen är aven
för människor.ställetbilder iden visar

orenhet,Hur kommakan något rent ur
komma lögnkan sanninghur ur

meningslösa,5Spådomar, varsel och drömmar är
födande kvinnas ångest.för demskräcken är som en
från den60m uppenbarelser Högste,de inte är

dem hjärtat.läggaskall du inte
7Ty vilseförts drömmarharmånga av

skam.kommitförhoppningaroch ingetts som
sLagen bedrägeri,uppfyllasskall utan

fullbordan.visdomsord dessärligesoch den är

till mycket,känner,Den omkringhar restsom
sakkunskap.medtalaerfarne kanden

litet,erfarenhetDen samlatinte vetsom
insikt.alltmen förvärvarberesteden större

underMycket minahar jag sett resor,
ord.i minajag änvet rymsmer som

livsfaraMånga har ijaggånger svävar
detta.räddad tackblivit varemen

skall leva,De fruktar Herrensom
dem.kan räddaty till honomhoppderas står som

rädd för något,Den fruktar inteHerren ärsom
hans hopp.aldrig,mod sviktar Herren ärhans ty

haruppfattningen, ocksåden vanliga antikaenligtdrömmar34:1 somvar
källa till kunskap framtiden. GTbibeln, viktig Iispårmånga en omsatt

skeptiska uttalanden drömmaremellertid också jerfinns Lex.om
ord pålitligt, ochstället betonasdå Gudsfi; Sak är10:2. I23:25 att

exaktainnebörd dock oklar.härdetta ärv.poängenävenär vars

Pred Jes8:19Mos 34:834:2 13:1-5;5 1:14
Job Syr34:9 39:434:4 14:4

OrdsSak 19:2334:5 jer 34:1423:25-32; 10:2
job SyrJoelMos 34:15 2:634:6 12:6; 33:15-17;4

Ps27:1-334:162:28

363



Syraks vishetJesus34:17

Lycklig fruktarden Herren.man som
hans stödVem det han litar på Vem ärär

älskarHerrens honom,blick följer dem som
kraftfullt stöd,sköld ochmäktighan är etten

middagssolenoch skugga iskyddar hettanhan mot ger
snubbla och falla:frånbevarar democh att.Han och ljus,själen glädje ögonenger
välsignelse.läkedom, liv ochhan ger

de fattigaGud ochOffer rättvisa åtåt

felfritt offef,Det blirmed ingetvunnits orättsom
välbehag.de intelaglösas vinnergåvor Herrens

Vad fram behagar denbär intede gudlösa Högste,
offers skull.synder förförlåterhan inte många

fattigaAtt tillhör deoffer detframbära somav
inför fadernsdräpa ögon.är att en son

Det liv;brödet de fattigashoptiggda är
händerna.får bloddet,stjäl manman

mördar honom,Den frånlevebrödet sin nästatarsom
blod.och hans lön spillerarbetarenden vägrarsom

Om ochbygger river ner,en annanupp
mödorde dåvad änmervinner

Om förbannat,ber ochen en annan
lyssna tilldå Härskarenskallvem

offer offradesfick halyten ff.felfritt Djur inte Mosinget 3 22:2034:21 som
kravet förvandlashär till etiskt: den offranderituellaDet ett om pressat

hans ocksåvärdelös.fattiga människor, gåvasina ärpengarur
förbannar Orden anknyter tillber och deOm 24-27:34:29 en annan v.en

rikasförbannelserupphäververkan de böner och offer.nödställdas Jfrav
4:6.

OrdsPs34:17 112:1 Ps34:23 50:7-23; 15:8; 21:27;
VishPs Jes33:18-20; 91; Jes Am Syr34:19 4:6; 1:11-17; 5:21-24;

f.;Syr5:15 14:27 7:9
TobMos34:213 22:21 34:26 4:14+
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liket igen,Om efter liksvepningbadar rörmenman
då med sin reningvad vinner man

skullför syndersfastarSå sinahandlar den som
sakoch igen.sedan går gör sammamen
bön,sådantilllyssnarVem mansen

botgöringmedvad han sinoch vinner

offer;rikligtlAtt lagenhålla är35 ett
buden.följerzgemenskapsoffer frambärs när man

matoffer,frambära3Att medlöna ärgott attgott
tackoffer.detsammaoch välgörenhet är som

onda,undviker detsHerrens nåd får den som
orättfärdighet.skyrdenförsoning vinner som

införTräd tomhäntfram Herren;inte
påbjuds lagen.7alla dessa gåvor av

pryder altaret,Den offerrättfårdiges
fram till denvällukt Högste.dess når

nådigtEn rättfärdig gåva emot,tasmans
bortglömt.blirpåminnelseoffer intehans

tilldu1°Var Herrens ära,frikostig när ger
skänker.förstlingsoffer dumed desnåla inte

ansikte,med glattBär fram gåvor
tiondet.heligadetmed glädjeöverlämnaoch
dig,hanGe den såHögste gettsom

räcker.tillgångardinalångtfrikostig såvar
återgåldar;denTy Herren är som
sjufalt.digåtergäldaskallhan

död kropp vålladerituellberöring medVarjeefter liksvepningbadar34:30 en
orenhet°°.

speciellaoffertermerna dettaavsnittBeträffandede igemenskapsøfferff.35:2
Offerse

Mos35:8 1 8:20Mos 19:1134:30 4
Heb MosOrds 35:9 3 2:1Jes 1:15; 59:2;28:9;34:31

Kor35:10-13 2 9:6-1O10:26
Ords Mos35:102 22:29Sam 21:315:22;35:1 1

Tob35:11Heb 1:7+13:1635:4
TobMosOrds 35:12 5 16:17; 428-1135:5 16:6

Syr35:13 16:14Mos 23:1535:6 2
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Syraks vishetJesus35:14

Kom hanmed deminte intemutor, tar emot,
lita orättfärdiga offer.inte

den dömer,Ty Herren är som
finns mänskliginför honom storhet.ingen

Han den fattigeinte partitar mot
bön.lyssnar till den förorättadesutan

Han faderlösesdöv för den nödropsig integör
för oavlåtligt klagar.eller änkan som

Se hur änkans kinden,rinnertårar över
hör förbannelsehennes den vållat demöver som

2°Den villigt fullgör blirsin tjänst mottagen,som
och hans bön till molnen.når upp

Genom molnen den bönerop;stiger ringes
förrän mål,han detinte sittnårtröstas
förrän denhan inte griper in,Högstetystnar

tar rättfärdigas sak och skipardesig rättvisa.an
Och skall sannerligen dröja,inteHerren
han skall låta deras bli lång,inte väntan

de obarmhärtigahan knäckerinnan ryggen
och hedningarna straff,låter sitt rättvisa

han utplånar hela den fräcka hopeninnan
och bryter sönder de orättfärdigas spiror,

2innan derashan människorna löngärningarsger
och straffar dem efter handlingars syfte,deras

2Sinnan han folks saksig sitt rättvisatar an
och gläder dem med barmhärtighet.sin

Underbar barmhärtighethans nödens tid,iär
regnmoln torkan råder.närsom

MOS10217f.35114-175 Ords35:172 Mos 22:22 23:10
Vish Apg35:15 10:346:7; Luk18;1-7i 35:16Job Syr34:19; 4:6 Ords35:22 Syr22:22 16:13;21:5

35:24]ob Ps Syr34:11; 62:13; 16:12
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ingripandeGudsBön om

Gud,allashärskaredu ärFörbarma dig över63 somoss,
för digskräckmedhednafolkzhjälp allaslåoss,

främmande folkende3Lyft handdin mot
härskarmakt.dinoch låt dem se

helighetdindemtill visaanvändeLiksom du attoss
storhet.dinvisadem tillanvändadumå att oss

har gjort:liksom5Må detta,erfarade
du,gud Herre.det finns ingen änannan

hända,underlåtGör tecken, åternya
starkadinhand, arm7vinn din åtåtära

din harm,loppfrittsLåt vakna, åtvreden ge
fienden.utplånaoch9förinta motståndaren

beslutat,vad duminnsLåt kommadagen snart,
förkunnade.storverk blidinalåt
de flyende förtärasI eldvredesdin må

undergång.plågoandar sinfolksoch ditt möta
ledare,fiendernasKrossa huvudet

vi.finns ingen änDetde säger: annansom
Samla Jakobsalla stammar,

urgamla arvslott.derasdem nyttge

dethögtidlig avslutningföljande bönendig utgörFörbarma Den aven36:1
medidentifieras härfolkIsraelsförtryckta;ochfattigadesagtsomsom oförmedlatdärefterämnesområdekommertilldem. Overgången ett nytt

20.v.
visadeolyckorheligJet Israelsdindemtill visaanvändedu36:4 attoss straffartålhandvs. inte någothelig,Gudvärlden är ont utanattatt

syndar.folk detsitt näregett.o.m. ingripande sigGuds slutliga närmarkomma VäntandagenLåt36:10 snart
direkttyckshebreiskeförfattarenform. Denkonkretamessiastronshär

nämnd medutländskebefrias från sinskullelandetha regent,menat att
bihang B.till Seanknyter Mos 24:17.täcknamn 4ett som

2Mos 15:614:13f.;Hes 28:22; 36:74Mos36:4
79:6;]er 10:25Ps36:838:23

Mos 3:2836:13 519:19;]es 45:14Kung36:5 2
Mos 4:34536:6
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Förbarma dig, det folk fått dittHerre, över namn,som
Israel, du har liknat vid förstföddöver sonsom en

Var barmhärtig din tempelstad,mot
m0t]erusalem, den plats där du valt bo.att

Låt genljuda dinaSion lovgärningarsav
och ditt tempel fyllas din härlighet.av

Träd fram för demvittne du skapade begynnelsen,isom
och uppfyll de profetior uttalats dittisom namn.

Ge lön dem tåligt dig,väntarsom
och dina profetervisa trovärdiga.att var

till dina bön,Lyssna, Herre, tjänares
så välsignelseArons ditt folk uppfyllelseigåratt av

skall alla borDå jordensom se
du den Guden.evigeHerren,äratt

kloka giftermåletDet

Magen smälter vilken helst,mat som
somlig bättreär änmatmen annan.

Gommen känner smaken vilt,av
likaså känner klokt hjärta lögnen.igenett

Den bakslug vållar elände,ärsom
erfaren kan honom vad han förtjänar.men en man ge

Kvinnan får vilken helst,ta man som
den flickan bättre den andra.är änmen ena

En vacker hustru gladgör mannens uppsyn
och förmer allt kan begära.är än en man

250m hon mild och vänlig tal,i sittär
lycka mänskligagår mått.övermannens

du skapadedem begynnelsen rabbinskai Israels folk36:17 I nämnstexter
bland de eviga fannshos Gudting redaninnan världen skapades.som

bakslag. honom MaskulinformenDen dengrekiska36:22 av isom ge texten. .hänvisar till förhållandet mellan den hebreiske författarenmän, men
menadetroligen den vise bör kunna genomskådadåliga egenskaperatt
hos kokett flicka och välja bättre hustru ff.v. 23en en

Mos 28:10Mos 4:22; 536:142 M0536:162 40:34
JuditMos 9:836:152 15:17; Syr36:24 2621-4,13
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behöver:handet förstafårhustruDen sigtar ensom
stöd.tillpelarehjälpen,den rätta en

plundrad;gårdenblirFinns stängsel,inget
kval.rotlösesdenlidafårhustru,finns ingen man

landstrykare,tjuvaktigförtroende förTy har envem
stadtillstadomkring frånflackarsom

saknar hemdet denSå går som
kommer.helstoch in när nattentar somvar

rådgivareochVänner

ÄvenAlla dinjag vän,ärsäger:vänner37
bara 0rd.vänskapsomligas ärmen

zAr dödsända tilldet inte en sorg
till fiendeförvandlaskamratochnär vänen

30 varifrån har du inböjelse,du onda strömmat
med svekhela jordenför översvämmaatt

En glädjekamratskan dela sinvän
stund.nödensmotståndarebli hans imen

5En brödfödan,slitet fördelarvänannan
sköld.haninför striden griper sinoch

Ha alltid din minnet,ivän
du fåroch kom ihåg honom när pengar.

råd,7Alla rådgivare sinaprisar
till fördel.rådsomliga egengermen

Akta råd,villför dendig som ge
vad hans intresseförst redaoch ärta -

fördel.tillhan sin egenser
ditt ödelottkastahonom inteLåt om

goch dudig rätt vägärsäga att
händer.för vadsidansedan stiga att se sommen

enligtanspelar Septua-Grundtextenhjälpen Mosden 1 2:18-20rätta36:26
ginta.

beteckningvanligrabbinsk judendomUttrycketonda böjelse äridu37:3 en
tillskuggsida;för den mänskliga 15:14.notnaturens

Syr 12:86:10;Syr 40:23 37:42:18-20;Mos36:261
Syr 14:13;29:1037:6Syr 29:2436:28

Syr 6:837:1
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Rådgör med den dig,inte snettsom ser
dölj dina planer för dina avundsmän.

Rådgör med kvinna hennes rivalinte en om
feg krig,eller med en man om

affärmed säljareninte om en
försäljning,eller med köparen om en

med den ogineinte gengåvaom en
med den hårdhjärtade vänlighet,eller om en
med den maklige arbete slag,inte någotom av

verkets slutförandemed säsongarbetareen om
företag.eller med lat slav ett storten om

för råd.aldrig hos sådanaDröj att
uNej, håll den gudfruktige,dig till

du följer buden,den vetsom
har sinnelag dusomsom samma

råkar svårigheter.och lider med dig du isom om
Använd också ditt omdöme,eget

rådgivare.det dinärty trognaste
En hjärta stundom bättre beskedmänniskas ger

högt vakttorn.sju spejare iän ett
Men detta skall du be till den Högsteutöver

rakahan leder dig sanningens väg.att

frukterVisdomens

Varje med 0rd,handling börjar
med rådslag.företag inledsoch varje

Tecken föränderlighethjärtats
är därifrån:kommerfyra ting som

och liv och död,gott ont,
härskaren demden ständige över är tungan.men

del utläggarespejare författaren kanEn ha tänkt37:14 stjärnskå-antar att
dare, dvs. astrologer.
den ständigebärskaren dem baraDvs. de37:18 över är tungan genom utta-
ladeorden kommer de godaeller ondatankarna påverkayttervärlden.att
Jfr utläggningen taletsmakt ff.i 28:12av

OjrdsSyr 617 91537:12 28:14-18Syr37:18 13:21;
Ords 16:937:15
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förlärareEn skarpsinnig och mångakan envaraman
för själv.sigoch ändå till ingen nytta

bli avskydd.En talareskickligkan menvaraman
goda,allt livetsmistegårHan om

förmågan behaga;ty honom inteHerren attgav
vishet.saknar heltsådan manen

själv,En det gäller honomkan vis närman vara
godo.hans kropp tillbaraklokhet kommerhansmen

En fostrar folk,sittvis man
klokhet litahansoch frukten på.är attav

En välsignadñblir riktvis man
lycklig.honomhonom prisaroch alla som ser

En livstid,människa har sin utmätta
räknas.kanIsraels dagar intemen

folk,Den förtroende hos sittvinnervise
evighet.skall leva ioch hans namn

och dödsfallsjukdomRegler för hälsa,

Mitt länge du lever;dig frambam, såpröva
från det.skadligt ochvad avståreda på ärta som

Ty alla,förallting nyttigtinteär
allt.och alla tilltalas inte av

Sukta läckerheterefter allskönsinte
frosseri.och hänge dig inte

3°Ty sjukdom,leder tillätandeöverdrivet
ohälsan.tillomåttlighetenoch är granne

Omåttlighet död,blivithar mångas
förlänger liv.försiktige sittdenmen

Syr10137:23 Kor 6:1237:281
Syr37:24 11:1 Ords 23:2037:29
Syr 39:9; 44:1437:26 Syr 3146-2037:30
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hanVisa för denaktningläkaren gör38 nytta
skapadhan Herrenäräven av --

bota,förmåganzty kommerdenfrån Högste att
belönad.blir hankungaroch av

hög ställning,sLäkarens honomkunnighet enger
beundran.mäktigaoch han vinner mäns
läkemedel,Herren jorden alstrahar låtit

demförkastar inte.klokoch manen
drickbart,gjorde5Var trästyckedet inte vattnetett som

bli kändskullemaktför Herrensatt
Åt kunskaphanmänniskorna gav

underbaraför dessaprisad gåvor.för bliatt
plåga,den sjukes7Genom botatdem har han

medicin.tillav apotekaren sinblandardem
verka;aldrigupphörHerren att

jorden.hälsasprider sigfrån honom över

sjukdom,Mitt för lättbarn, inteta
frisk.han digskalltillbe så göraHerren,utan

handlandeUpphör ändra dittfela,att
all synd.frånditt hjärtaoch rena

påminnelseoffer mjöl,Offra ochrökelse av
råd till.mycket du hardinhäll olja gåva, såoch över

hellenis-framsteg dengjorde iLäkekonstenakmingläkarenVisa38:1 stora
förenaförfattaren sinföljande avsnittetdettiska världen. strävarI att

enligttraditionellt religiöstmedframsteg synsätt,för dessarespekt ett
med bön ochskulle bekämpassyndastraffsjukdomvilket ett somvar

botgöring.
underverketdricebart berättelsengjorde Iträstycke...38:5 vattnet omett

bekräftelseförfattaren religiösvid Mos 15:22-25Mara 2 attenser
medicinskaeffekter.hakannaturliga ämnen

hebreiskaföljer här denråa till Oversättningenmycket du harså38:11 tex-
obegriplig.grekiskaden ärten;

38:1-5;Iak 5:14JesSyr 38:934:2038:2
Syr38:10 18:21Mos 15:22-2538:5 2

Syr 35:8-10Vish Mos 2:138:11338:8 1:14
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Men läkarenlåt också sittgöra -
han skapad Herren.även är av

honom lämna dig, du behöver honom.inteLåt ty
Ibland lycklig läkarnasligger händer;iutgången
så ber de också hjälpHerrensom

lindring och bot leder till liv.att ge som

Den syndar skaparesinmotsom
hamna läkarens händer.imå

Mitt barn, låt flöda död,tårarna någonnär är
klagosång din förlust.svårastäm överupp

döde heder han harVisa den den till,rätt
och försumlig med hans begravning.intevar

Låt bitter och klagan högljudd;gråten vara
håll sorgehögtid honom värdig,ären som

förunder dag eller undgå förtal,två, atten
sedan fördigtröstamen sorgen.

Ty kan till död,ledasorg
hjärtat bryter din styrka.isorg

Där olyckan slår bor också sorgen,
liv fattigdom förbannelse föri hjärtat.årett en

Låt makt ditt hjärta,inte översorgen
skjut undan den, och tänk ditt slut.eget

Glöm finnsdetta, det tillbaka;inte ingen vägty
du hjälper den döde skadar diginte själv.men

Tänk hans öde skall bli ditt:ävenatt
idag du.jag,I går

Har den döde fått låt hans vila;så minnero,
förlustendig hans liv har flytt.såtrösta över snart

hamna läkarensma binderi Den traditionella38:15 sjukdomensynen
sig här förgrunden:i vad läkarentränger försöker förblir sjuk-än göra,

dom plågaoch straff. hebreiskläsartEn dock intryck.etten ettger annat
bihangSe B.
liv fattigdomi Detta överraskar38:19 i sammanhanget,ochämneett versen,

saknas hebreiskan,i kanske tillsats läsareär någon tänktsom en av som
vidare och olycka.över sorg

Mos38:15 5 28:15, 22 Ords38:18 15:13; Syr 30:23; Kor2
Syr22:1138:16 7:10

Sam38:17 2 12:20-23 Syr38:20 7:36
Job Vish38:21 7:9; 14:10-12; 2:5
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studierochKroppsarbete
fritid;rikligförutsättervishetDen lärdes
bli vis.då kansköta,litethar manattman

plogenInte bli vis överdenkan regerarsom
lans,oxpikenmedstoltseraroch som

arbetederasochkör sina upptas avoxarsom
kreatur.talakan änoch inte annatomsom

fåror,plöjaförEn leversådan attman
till kvigorna.fodretbekymmerhansoch är

hantverkare,och hansLikaså byggmästaren
ocharbetar dag natt,som

sigillringardeneller graverarsom
olikaformarouttröttligt mönster.och

lik,bildenförleversådan göraEn attman
färdigt.arbetetbekymmeroch hans är att

vid städerLikaså smeden sittersom
smide.akt sittoch noga ger

kropp,hansröken plågarhetaDen
från ässjan.hettanhårt ioch han sliter

hansbedövarHammarslagen öron,
för arbetet.modellenfästblickenimedan är

färdiga,föremålenförleversådanEn attman
slutputsen.dembekymmeroch hans är att ge

arbetevid sittLikaså krukmakaren sittersom
fötterna.meddrejskivanoch snurrar
ständighåller honom iarbeteHans oro,

bestämt.skallhanmyckethur ärgöra noga
händernamedHan leranformar

fötterna.medmjukdenoch trampar
färdig,glasyrenförleversådanEn attman

tömd.bekymmeroch hans är att ugnen

fritid egyptiska vishetstraditionen,förutsätter rikligvishet Den38:24 som
föraktfull kroppsarbete.hade Denstarka i GT,spår en synsatt

praktiska arbetethär insikten detnedlåtande mildras äratttonen av
judendomenrabbinskavälfärd f.. dennödvändigt för allas Inomv. 31

skriftlärd skulle kunna försörjaockså sigblev det krav attett en
hantverk.
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Alla händer,dessa litar sinapå
och dem kunnig område.och sittpåären avvar

Utan stad grundas,dem kan ingen
och de behöver flacka omkring bland främlingar.inte

till stadens råd blir de kallade,inteMen
och utmärker folkförsamlingenö.de inte isig

aldrig plats domarsätet,De tar
förstår deoch rättsordningen sig inte på.

kan varken undervisa eller döma,De
bemärkta med tänkespråk.och de sig integör

Nej, den skapade världens bestånd de säkrar,det är
och deras bön gäller deras hantverk.

för den lagdäremot leverDen Högstessom
tankar den,och sinaägnar

han fädernas vishetforskar allai3 9
vad profeternaoch studerar ivrigt sagt.

zHan samlar berömda ordmäns
och sinnrika tånkespråk.iintränger

3Han ordspråkens doldasöker mening
förtrogen med tänkespråkensoch gåtor.är

Stormän honom i sin tjänst,tar
följe blir han sedd.och härskaresi

kan främmande länder,iHan resa
blandhan har och människor.prövat gott ontty

5Han beflitar börja dagsinsig attom
inför skapare.i bön sinHerren,

åkallarvänder till den honomsig Högste,Han
för synder.och ber förlåtelse sinaom

60m den Väldiges, viljadet Herrens,är
ande°.fylls han vishetensav

fram ordvishet ilåter sinHan strömma
bön.och prisar iHerren

7En klokhet och insiktriktningsådan sinrättgerman
hemligheter.och tankarsina Herrensägnar

sHan läraundervisar sinom
förbunds lag.och har stolthet isin Herrens

PS38:34 1:2 syr 34:939:4
Vish 34:9;]es11:2;VishSyr39:2 8:8; 7:78:8 Mos39:e s
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klokhet,hansgMånga skall lovsjunga
utplånas.skall hansnågonsinaldrig namn

försvinna,skallhonom inteMinnet av
släktled.allaskall levaryktehans genom

vishet,tala hansskall°I länderfrämmande omman
lov.förkunna hansskallfolkförsamlingenoch

andras,hans minneLever länge, änhan äras tusenmer
honomdettahan,och dör är nog.

ändamålAllt har sitt

Ännu fram;läggahartankar jagfler att
dem.svällerfullmånen jag avsom

frommaLyssna till mig, mina söner,
bäcken.rosenbusken vidgrönskaskall niså som

rökelsenNi välluktskall sprida som
liljan.blomoch i som

lovsångvällukt,Sprid stäm erupper
verk.alla hansföroch prisa Herren

storhet,Förkunna hans namns
honomoch lovsjungtacka

harpspel.och medmed sånger
honom:skallord ni prisaMed dessa

underbart,skapatAllt harvad ärHerren
tid.befallt skerhar ivad hanoch allt rätt
det till förVaddettaIngen Vad ärmå ärsäga:

tiddess inne.efterfrågatblirAllt ärnär
damm;liksomhejdades i0rdhansGenom vattnet en

vattenförråden till.bud blevhans

drogord hejdades Enligt skapelseberättelsen Gudban:Genom39:17 vattnet
och land, ocksåmellan jordens hav ochmellangränsen vatten menupp

vattenförråden. ff. ochhimmelsk Se Mos Mos1:6 7:11;1 1ocean,en
tolkning syftar orden undret medJob Enligt38:22 en annan-

havet f..Röda Mos2 14:21

Vish Syr399f. 1:14;Syr3726;44:13-15 Mos 1:31;39:16]
Tim Ps33:9;Ps1:3;Jer 4:439:13 17:8 42:22; 1

Syr JuditHos 24:15; 50:8 9:539:14 14:6;
Job Ps38:8-11;Mos 1:639:171

33:7
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önskar,På sker allt vad hanbefallninghans
kraft.räddandeförsvaga hansoch kaningen

Han människas gärningar,allt varjevet om
för hans blickar.kaningenting gömmas

Från evighet han,evighet till ser
förundransvärt för honom.och ingenting är

det till förIngen Vad detta Vadmå ärärsäga:
ändamål.förAllt har skapats sitt

Hans flodvälsignelse flödar över som en
jorden medden sittdränker in vatten.torrasom

fördriva hedningarna,Men skall ocksåvredehans
till saltjord.vattenrik markförvandladeliksom hannär

Hans för de frommarakavägar är
laglösa.hinder för defullamen av

för de godaGoda begynnelsen skapatshar frånting
för syndarna.ondaockså tingmen

Det människans livnödvändiga förmest
och salt,och eld och järnär vatten

och honung,och mjölkmjöl
kläder.olja ochochvin

Allt de fromma tilldetta är nytta,
vänds det till skada.för syndarnamen

Det för straffaskapatsandarfinns attsom
vredesmod.piskslagen hagla ioch låter

styrka fritt lopp,deräkenskapens dag sinPå ger
stillad.skapares vredetills deras är

traktenvattenrik mare beskriver kring Sodom ochSå Mos1 13:1039:23
ff. förvandladestill ödemark.enligt MosGomorra, 19:231 ensom

andar Grundtextens ord kan också betyda vindar, författaren39:28 men
straffande änglar bakomsäkerligen döljer alla naturkata-sigattmenar

strofen

Ords VishPs Syr39:18 39:2513526 16:4; 16:24;
Ps139;Syr15:18;17:15; 33:1439:19

Syr39:26 29:2142:18
VishPS PS HSS3938-30 1451:8;39:22 65:10 7:15;

Syr39:23lMOS13:10;19:23-28 5117-22; 4028-10
Ords39:24 11:5
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Syraks vishetJesus39:29

hungersnödochEld hagel,och pest -
straffa,förskapatshardettaallt att

ochSkorpionervilddjurständer,liksom ormar
gudlöse.förgör denochstraffarsvärdetoch som

gläds debefallningNär hansde hör
jorden;beredda för tjänstsinoch siggör

ord.de hanslydertiden inneärnär

styrkt,blivitfrån börjanAv har jagdetta
det:skrivitochdetharjag övervägt nernu

skapatallt harvad ärHerren gott,
tid.behov ifyller varjehan rätt

där.dethärIngen Det änär sämremå säga:
tiddess inne.uppskattat ärallt blir närTy

ochhjärtamed bådeSå lovsångstäm mun,erupp
och prisa Herrens namn.

hårda lottMänniskans

människor,allahar skapatslEn mödaständig40
Adamslagtsok har sönertungtett

moderlivetlämnardag dedenalltifrån
allas moder:tillåtervänderdedagtill den

zbekymrade hjärtats ångest,tankar,
dödsdagen.för det väntar,somoro

prakt3Från iden sitter tronensom
och aska,stoftsjunkit itill den nersom

kronaochfrån bärden purpursom
linnetyg:klädd identill går grovtsom

ochförvirring5vrede avund,och oro,
och strid.förbittringdödsskräck,

nattvilan,tid fördetOch ärnär
föreställningar.sovandesdendrömmenförvränger

Heb 2:1540:2Mos 32:2439:305
Vish 7:540:3-5Ps 1482839:31

f.;]ob 7:13Mos 28:6640:5 5Job Ps90:10;7:1-4; 14:1;40:1
Pred2:23
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får hanmärkbar,stund, knapptEn liten ro,
dagen,han isedan plågas sömnen sommen
sigför det han inomfylldlika ångest serav

strid.flyttden enursomsom
hanvaknarögonblicketavgörandedet

frukta.finnsingetoch häpnar över attatt

djur,människorsåvälBland allt lever, somsom
syndarna,blandsjufalt värremen

svärd,ochstridblodsutgjutelse,härskar ochpest
lidande.ochförstörelseoch hunger,olyckor

skapats;allt dettaFör harlaglösade
floden.ocksåskull komför deras

jorden,tillvänderAllt jord återär avsom
till havet.tillbakagåroch det är vattenavsom

bestårVärden 50m

bort,All skallochkorruption orätt sopas
alltid bestå.skallredbarhetenmen

De bäcken torkarrikedom likorättfärdigas är ut,som
dör bortlik åskmullret i regnet.som

Den får leva glädje,frikostig iärsom
fullständigt.skall förintaslagbrytarenmen

skott,De skjuteravkomma integudlösas många
hårda klippan.finns baraför deras rötterorena

flodstränderVassen ochvid sjöarväxersom
andrarycks före alla gräsarter,upp

men grönskande trädgård,godheten är som en
alltid.fortlever föroch barmhärtigheten

materienstillbaka till havetdet levandegår Denår40:11 vattensom av
jämförs med kretslopp floder ochhav.till jorden iåtergång vattnets regn,

hebreiska talar stället människanskropp och andeiDen omversen
bihangPred B.sätt 12:7;som sesamma

40:81. OrdsSyr Syr 5:839:25,29 40:12 10:2; 15:27;
VishMos Syr40:10 1 6:5-7 40:15 4:3 23:25

Pred 40:16]0bMos40:11 3:19;1 1:7; 12:7 8:11
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vishetSyraksJesus40:18

Att eller ha arbete behagligt,sin ärettvara egen
båda finnabättre skatt.än är attmen en

Att barn och grunda stad eftermälet,att tryggaren
bättre båda oförvitlig hustru.änmen anses en

2°Vin och musik glädje hjärtatå,ger
bättre båda kärlek till visheten.än ärmen

Flöjt frambringaroch harpa sköna toner,
bättre älskvärdabåda ord.än ärmen

Skönhet och behag lust förär ögat,en
bättre båda spirande gröda.än ärmen

Vän och kamrat skyndar till det behövs,när
bättre båda hustrun vid sida.än ärmen mannens

Bröder hjälpsamhetoch nödens stund,igagnar
bättre båda skyddar din godhet.änmen egen

Silver och guld säkert fotfäste,ger
bättre båda klokhet.änmen anses

Pengar och makt självsäkerhet,ger
bättre båda gudsfruktan.ån ärmen

den gudfruktige finns ingen motgång,För
han behöver aldrig söka hjälp.

Gudsfruktan grönskande trädgårdär som en
och skyddar bättre jordisk härlighet.någonän

Fattigdom, död och vandra

Mitt barn, lev liv;inte tiggaresen
det bättre dö tigga.är änatt att

En snegla andras bordmåstesomman -
hans tillvaro kan kallas liv.inte

andras fläckar hans själ,Att äta mat
med förstånd och fostranoch akt.sig itaren man

3°I den skamlöses smakar gåvan sött,mun
hans bränner den eld.imen mage som

Syr Ords40:19 26:1+ 40:25 16:16
Vish Ords40:20 40:267:8-11 12:21
Ords Ords40:21 Syr12:25 40:27 11:28; 14:26 23:27
Syr Syr40:23 36:26 40:29 29:24
Syr40:24 29:12
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Syraks vishetJesus 41:13

digtankenIO intehur bitterdöd, år41
välstånd,ochlugnlever iför somen man

allthar framgång ibekymmerutan sommanen
måltid.godkan njutaoch ännu enavsom

sänderbud dudet20 lyckadöd, ären
orkeslös,ochfattigför ärsomen man

med allt,bekymmerhargubbeutlevad somen
hållerlängreochfinna intesigvägrar ut.som

bud3Frukta dödensförinte -
efter.kommeroch demföretänk dem gått somsom

lever,allabud för4Detta Herrensär som
beslutdenförkastadu Högsteshur kanoch

hundra ellerellerTio år tusen -
liv.sittklagadödsriket kan ingen överi

5Syndares vidriga barn,barn blir
sällskap.gudlösasdeivistassom

Syndares sittbarn mistegår om arv,
ständigleveravkomma ideras vanära.
klander från barnen,7En höragudlös far får

skull.för hansvanäradede blirty
sVe alla gudlösa,er

lagdenhar Högstesövergettsom
förbannelse,9När tillföds, föds nini

förbannelse lott.blirdör,och ninär er
till jorden;Allt jord vänder återkommer ursom
förintelse.förbannelse tillfrångudlösadeså gär

död,Människor kroppenssörjer över
hans ondautplånassyndaren namnför ävenmen

digdet följerVar ditträdd tynamn,om
guldskatter.tusentals väldigalängre än

tid,Det livet har singoda utmätta
alltid.förlever kvarett gott namnmen

Job 21:23 Syr41:7 3:11
job 3;20-23 Mos41:8 5 27:26
Ps Syr89:49; 38:22 Syr41:10 40:11

SyrMos 14:173:19;1 Ords41:11 10:7
Vish 3:12 PredOrds41:12 22:1; 7:2

VishOrds 13:22; 3:16
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Syraks vishetJesus41:14

Berättigad blygsel och oberdttigad

Följ lära, barn, och lev frid.min mina i
Vishet döljs och skatt gömdärsom en som w

förvad det med sådantär nytta
Bättre döljer dårskapsinen man som

döljer vishet.sinän en som
Låt alltså skamkänslan mina regler,styras av

kännerall blygsel brainteärty man
och allas uppriktigainte gillande.vinner

Blygs farinför din och otuktövermor
inför furste och härskareoch lögn,över

inför domare och ämbetsmän felstegöver
folkoch inför menighet och lagbrott,över

inför och kompanjon ohederlighetvän över
och inför folket där du bor stöldöver

och för glömma Gud och förbundetatt
Blygs för lägga armbågen iatt maten,
för förbanna den ber gåvaatt som om en

och för hälsninglämna obesvarad,att en
efter lösaktig kvinnaför att se en

och för vända släkting,att ryggen en
ifrånför hans andel,rättmätiganågonatt ta

för hustrutitta närgångetatt en annans
och för efter tjänsteflickanspringaatt -

korn närheten hennesinte i säng.av
Blygs för tala sårande till vänatt en

följas kränkande ordlåt inte gåvaen av --
lför föra rykte vidareatt ett

hemligheter.och för avslöjaatt
den blygselnduvisarDå rätta

och blir omtyckt alla människor.av

Syr9:841:14f. 41:21Syr20:30f.;Matt5:14-16
Syr 18:15f.;2o:22 41:22Syr4:2041:16

Ords19:15;Syr Mos19:7 342:1Syr41:17 7:13
24123Syr41:20 9:3
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vishetSyraks 42:11Jesus

följandeför tingskall blygasinteDu -
tillhänsynsynda inte att ta person:genom

förbundets lagzför ochden Högstes
gudlöse,frikänner dendukrav,föreller sårättens att

och reskamrat3för räkenskap kompanjonkrävaatt av
andra,delaeller för ettatt arv
och vikterför mednoggrannhet våg

ellersig små,för tillgångar,eller storavare
affärsverksamhetSför vinstgöraatt

fostranordentligbarneller för att ge
dålig slav.och pryglaatt upp en

plats,sigill sinHar dålig hustrudu är etten
skall du låsa.snokarhänderdär många

andra,anförtror7Räkna det duoch åtväg
fåroch in.allt duoch skriv utgerupp

dårenden vettlösesBlygs tillrättavisaförinte att
detävlar medgubbeutlevadeller unga.somen

fostraddu blivithar sätteträttaDå
människor.inför allaoch består provet

bekymmerKvinnor ger

9En bekymmer,fars hemligadotter sinär
för henne:sömnlösblirhan oroav

skall bliför honmedan hon över,är attung,
skall bli förskjuten,för hongift,hon blivitoch när att

olyckaskall råkamedan för hon iogift,hon är att
föräldrahemmet,med barnoch bli i

hon skallgift, förhonoch när är otrogenatt vara
barnlöst.skall bliäktenskapeteller för att
dotter,Vaka självsvåldigsträngt över en

åtlöje,fiendernasdigdrarhon inteså överatt
bland folketanklagelserstaden ochskvaller i

människor.inför alladigoch skämmer ut

gälldedåofta sällskap.reskamrat i Detkompanjon och Köpmän42:3 reste
behov.och andrautgifterna för vägvisningdelarättvist gemensammaatt

konkre-vikter hebreiskamed och Dennoggrannhet våg42:4 texten ger en
område; bihanghederlighet detta B.bild skrupulös setare av

hustrun skall övervakasBildliga uttryck försigill. låsa42:6 noga.ett att. .
Syr42:9-11 7:24Ords42:2 17:15

42:11SyrOrds 26:10Mos42:4 3 19:36; 11:1
Syr42:5 7:23;33:27
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Syraks vishetJesus42:12

Fäst hosvid skönhetdig inte någon,
sällskap med kvinnor.och inte isitt

Ty det malkläder kryperfrån ut
kvinnlig ondska.från kvinnaoch en

Hellre god kvinna,ondska än enen mans
kvinna kommerskamlösoch vanära.enav

skapelsenLovsång över

Nu verk,vill talajag Herrensom
har vill skildra.och det jagjag sett

ord fullbordades hans verk.Genom Herrens
Den blickar allt,strålande solen ner

skapelse full hans härlighet.och Herrens är av
Det möjligt för heligainte Herrensär

verk,skildra alla hans underbaraatt
fasta form allhärskarenäallt fick sin Herren,som av

härlighet blev hela världens grundval.hansså att
Avgrunden utforskar han såväl människans hjärta,som

planer.genomskådar hennes listigahan
kunskap;den allTy Högste äger

världensiakttar tecknenhan visar gång,som

grekiskansotvetydiga innebörd.godkvinna Detta Denär42:14 ursprung-en
kanske behagsjukaeller redan vänligt hosliga tanken sättatt ettvar en

farligare manlig därför det leder till frestelkvinna aggressivitet,är än att
ser.

Författaren färdigvill tala verk med sinaNu jag Herrens är42:15 mora-om
avslutandedel: betraktelseliska råd och till bokens Gudsövergår överen

framträder för honom skapelsen denstorhet. i iDen 42:15-43:33,
historien och tempelgudstjänstenbibliska i An-44:11-49:16 50:1-21.

har tidigare, avslutningenklargörtydningar ämnen getts menom samma
författarendetta religiösaperspektiv för det viktigaste.äratt

de har tillträdeheliga änglarna; inte till alla GudsDvs.Herrens42:17 ens
hemligheter.Jfr Pet1 1:12.

iakttar tecknen världens Händelserna jordenhan gångvisar42:18 som
sambandmed himlakropparna. stjärntydare kunde medi Enståantogs

mödaskaffa kunskap dessadolda sammanhang. Gud liggerdesig Förom
däremot helt öppna.

Syr9:842:12 42:17Ps40:6; Syr 18:1-4
Pred42:14 7z27-29 Job42:18 Ords26:6; 15:11Jer

42:15Ps Vish33:6, 9:1 17:9
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vishetSyraks 43:5Jesus

kommandeoch detförgångnahan detförkunnar
fördolda.till detoch tyder spåren

Ingen undgår honom,tanke
honom.hemligt förförblir0rdinte ett

verk;väldigaSkönt vishetsordnat sinhar han
och evighet.tidföre all iende,denhan är

ifrån,drastill ellerläggaskanInget
rådgivare.och han behöver ingen

verkHur alla hanshärliga inteär -
fröjd förgnistaockså den minsta ögat.år en

evighet;Allt och består idetta lever
lyder honom.och alltfyllt,behov blirvarje

det andra,Allt detbildar motena svararpar,
ofullständigt.skapathan haroch inget är
värde;Det det andrasförhöjerena
härlighethanskan sig mättsevem

himlavalvet,Praktfullt klaradethöjer sig43
strålandeanblickhimlens är syn.en

förkunnare:denzNär kommersolen visar sig, ensom
denverkunderbart ting, Högste.den är ettett av

marken,3På sveder denbanahöjden sinav
dess hetta.uthärdakanoch ingen

med bälg;Ugnen eldas hetverkstadi en
bergen.solentrefalt hetare bränner mot

andas denGlödande ångor ut
bländas.utstrålar ljus,och så ögonenatt

den;5Stor har skapatHerrenär som
färd.snabbadessord hanmed sina styr

harhandskrifterna. Textende grekiskaden ende ord saknasiDessa42:21
hebreiskan.rekonstrueratsefter

tankarna bl.a.uttryckssätt lederdet klara bimlavalvet Grundtextens43:1
till Mos2 24:10.

syr 16:2742:23Ps139:1-442:20
Syr 33:1542:24Pred SyrJes 18:6;40:13;42:21 3:14;

Ps 19:2-7;136:3-943:1-5Rom 11:34
Syr42:22 39:16
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Syraks vishetJesus43:6

Och bestämdaför han fram dagar,månen
skall tiden.tecken visaevigtett som

7Månen högtiden inne,visar ärnär
det fullhet.sinljus nåttdetta såavtar snartsom

Efter fåttden har månaden sitt namn.
förunderligtförändrasochDen sätt,växer ett

himlavalvetoch där den lyser
fälttecken.himmelska härarnasden deär

Rymden får skönhet glans,sin stjärnornasav
detta lysande smycke höga himmel.Herrens

°På den deHeliges ord ställer där han bestämt,sig
och de vakttjänst.skall aldrig sintröttna

Se regnbågen dess skapareoch prisa
Praktfull den glans,i sinär

när den välver strålande båge himlensin över -
den händer har den.Högstes spänt

Hans kommerpåbud plötsligt snön att yra
och låter straffdomens blixtar ljunga.

För den skull himlens förråd,öppnas
och moln flyger fåglar.ut som

Med väldiga kraft han molnen hårda,sin gör
och de brister sönder hagelstenar.i

mDånet kommerhans åska jorden våndas,attav
och han visar skälver bergen.signär

Och för han frammånen grekiska handskrifternasDe43:6 skadad,ärtext
detta förmodligen denavseddainnebörden.ärmen

högtider; Månkalendern låg till grund för43:7 de religiösa festernastidsbe-
stämning, falletså medpåskenockså desskristnaännu är i utformsom
ning.
de himmelska hiramas fälttecken43:8 Massan stjärnor uppfattadesav som

välordnadkrigshär; ochJes10 40:26.en v.

43:11f. Mos 9:131Mos1:14-16;Ps104:19 l43:6
Job 38:2243:13 37:6;Syr43:7 33:8

43:15]os 10:11Bar43:9 3:34
Ps 18:8Syr 43:1643:10]es 40:26; 16:27
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sunnanvinden,befallning blåserhansPå
virvelvinden.ochnordanstormen

svävande fåglar,hanSnöflingor strör ut som
slårgräshoppssvärmliknarsnöfalletoch ner.somen

skönhet,Ogat denna vitahäpnar över
fall.flingornashänförsoch hjärtat av

salt;jordenOch sprider hanrimfrost överut som
denblirfastnardär den törntaggar.som

blåser,När nordanvindenden kalla
lägger sig isen över vattnet;

vattensamling,varjebrederden sig överut
iför liksomsigoch ett pansar.vattnet

ödemarkenoch förbrännerDen skövlar bergen
eld.och sveder gräset som

dimman,Snart fuktigaallt denläkes av
hettan.efterlindringliksom daggen ger

han havsdjupetkraftMed betvangtankessin
det.och lät stigaöar upp ur

faror,sjömän havetsberättakan om
får höra.det våraoch häpnar öronöver

märkliga ting:otroliga ochDär han skapathar
havsmonster.världvarelser,sällsammaalla slags en av

framgång,hansGenom kraft tjänarenårHerrens
bestånd.alltingordhansoch ägergenom

detHur intemycket säger ärän nog,
allt.sagda:det Han ärdetta är summan avmen

vill honom,prisaVår räcker inteförmåga när
skapat.allt hanVäldige,denhan större änärty

Gudsyfta de fromma,Orden kanframgånghans tjänarenår43:26 som
ff., eller änglarna,jfr Vishhavetsfaroroskadda 14:3hjälper genom

skapelse.sinvilka han regerargenom filosoferstoiskalikhet med deöverraskandeharall: OrdenHan är43:27 en
författarensak. Troligen harvärldenGud ochlära är sammaattnas

Gudför del baravilluttryckssätt sägahört derasomvägar attegenmen
fullkomlighet.tänkbaralläger

Ps43:25 1014:25Ps 1417:1643:19
]es 44:2643:26Job 38:2943:20

RomApg 11:3643:27 17:28;Mos43:22 2:61
SyrPs 106:2; 18:4-743:28Mos43:23 1:91

Ps43:24 107223-30
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Fruktansvärd och överväldigandeHerrenär stor,
och underbar hans härskarmakt.är

3°Prisa och sjung hansHerren lov
hela förmåga; han alltid höjd den.är överav er

honomLovsjung all kraftav er
och detinte; blir aldrigtröttna nog.

Vem har honom och kan beskriva honom,sett
kan skildra hans storhet sådan den ärvem

Mycket fördolt för dessaär är ting,större änsom oss
hans verk har bara liten del.ty settav en

Allting skapatär Herren,av
och de fromma har han skänkt visheten

LOVSÅNG ÖVER FÄDERNAkap. 44-49

Nu vill lovsjunga44 jag ärorika män,
fädervåra och vårt ursprung.

zStor den härlighetär har skapat,Herrensom
hans evigaär majestät:stort

3härskare kungarikenstyrtsom
och vunnit ryktbarhetmän sin makt,som genom
kloka kunnat rådmän som ge
och profeter framfört sina budskap,som

män lett folket med kloka planersom
och med kunskapsin folketsi skrifter

visa ord finns derasi lära- -
5 skapat musikmän och sångersom
eller gjort sina ord kända skrift,isom

förmögna och inflytelserika män
fört fredligt liv i hem.sinaettsom

7Alla dessa berömmelse bland sina samtidavann
och ärades i livstid.sin

Någras har till eftervärlden,gåttnamn
så talar dem och prisar dem,att man om

hans44:2 evigaär majestät grekiskaDen oklar,stort är troligentexten men
Guds storhet förkroppsligas i de storslagnamänniskor hanmenasatt

skapat.

Ps Syr43:29 96:4; 1:8 Mack44-49 1 2:51-60+
Syr43:32 16:21
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borta,glömda och9andra blivithar är
funnits,hadealdrigdeomsom

aldrig varitdede är omsom -
barn.derasocksåliksomde själva

nådGudsfått delMen dessa män avsomvar
glömda.blivitverkrättfärdiga inteoch vilkas

kvar,nådenblirHos ättlingarderas
efterkommande arvderas är gottett

består ättlingar,derasförbundenTack vare
förtjänst.derasfår levabarnen äratt

fortleva,ättlingarskall derasFör framtidall
förblekna.aldrigkommeroch deras ära att

frid,begravts iDeras harkroppar
släktled.allaskall levaoch deras namn genom

vishet,derasAlla talafolk skall om
deras lov.förkunnaskallfolkförsamlingenoch

patriarkemaochUrtiden

härifrån,Henok ochbehagade Herren togs
kommande släkten.omvändelse förtillmaningen

rättfärdigNoa fullkomlig ochbefanns
vreden bröträddningvärldensoch blev när ut:
kvar,lämnadesför skullhans resten

jorden.floden kom övernär
för evärdlig tidMed förbundslötshonom

levande.utplåna detflod skulleingenatt merom

goda egenskaperfolk medIsraels sinaTroligen44:11 attgottett menasan
harhebreiskamedstorhet; Denfädernas 11:28vittnar textennot.om

bihangtankegång; B.seen annan
hemlighetsfullabortgångomvändelse HenokstillHenok. maning44:16 en. . människansymbol för huruppfattades5:24Mos1 genomensom

synder bortför hur hennesGud ellersigomvändelsennärmar tas av
handskriften ochhebreiskaden äldstasaknasi århonom. Versen-

Jfr medtillägg.kanske 49:14 not.ett

Vish 10:4;6:5-8:22;MosPred 44:17144:9 2:16
Heb Pet 2:511:7; 2Rom 9:444:11

Mos 9:8-17Syr 39:9 44218144113-15 37:26;
Vish 4:10+Mos 5:24;44:161
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Abraham blev den fadern för folk,mångastore
fanns fläck.och hans ingenåra

2°Han följde den lagHögstes
ingick förbund med honom.och

bekräftadekropp han förbundet,sinPå
prövad befannsoch han blev hannär trogen.

Därför lovade honom med edHerren
folken skulle välsignas hans avkomma,att genom
den skulle bli talrik sandkornen markenatt som

och högtstiga stjärnornaså som
och hans ättlingar skulle landet besittningiatt ta
från från flodenhav till hav, till jordens ände.

För far Abrahams skullsin
fick också Isak löftesamma

välsignelse alla människor.överom
överfördeFörbundet sedan Jakob.Herren

erkände honom välsignelsersinaHan genom
honomoch och egendom.gav arv

drog för hans arvslotterHan gränsernaupp
och fördelade dem tolvpå stammar.

och hans samtidaMose

Och han lät ättling till Jakob del nåden,en av
behagade alla honomsågsomen som

och blev älskad både Gud och människor:45 som av
välsignat hans minne.Mose, vare

kropp... ban blevPå sin prövad förstaDen anspelningengäller44:20 när
omskärelsen ff., den andra befallningen offra1 Mos Isak17:23 att

Mos1 22.
från hav till bay... till jordens ände Traditionella uttryck för den44:21
israelitiskekungensidealamaktområde Sak förhål-Ps Deras72:8; 9:10.
lande till den kända geografin oklart; kanske de hämtadefrånär är en

världsbilds föreställningaräldre mytiska havoch floder.om

Heb44zl9-2l Mos 26:2-511:8-12 44:22 1
35:10-13;]0s28:13-15;44:19 Mos Rom Mos1 12:2; 17:4; 4:17 44:231

Mos44:20 1722:1-18;1 14-19
Vish 10:5 Mos 7-1245:1-3 2
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Han härlighetgjorde honom lik heligasina i
triumfera skräckslagna fiender.och lät honom över

iHan hans ord,underverken följa medlät ens
inför det kungliga hovet.förhärligade honomhan

befallningar folkhonom sittHan omgav
härlighet.visade honom glimtoch sinen av

Han skullför trohets och mildhetshelgade honom hans
människor.bland allaoch utvalde honom

5Han honom höralät sin röst,
töcknethan förde honom in i

överlämnade själv buden till honom,och
vishetens lag,livets och

undervisas förbundetför Jakobs skulleättatt om
stadgar.och Israel hansom

Till upphöjde hanhelighet Aron,samma
bror, LevisMoses stam.av

7Han frånordning honom:lät evig utgåen
för folket.ämbetethan honom prästsomgav

ärade han honomMed rik klädselen
lysande skrud.och iförde honom en

Han ståtligaste dräkthonom denklädde i
kraft.med fullaoch krönte honom ting av

honom.och efod hanBenkläder, kåpa gav

med Gud ansikteLiksom de fick talaheliga änglarna.Dvs. Mosesina45:2
fast han enligtansikte MosMos 34:10,Mos 12:7 52 33:11; 4mot

härlighet,glimtfick honom sinbara enMos 33:232 avse ryggen
3.v.

följer därprästdräktenkraft Beskrivningen Mosfulla 28,2ting45:8 avav
med Gudsguldblomma ingraverat.handlar turbanens36 namnomv.

knuten till dettakraftladdadTanken dräkten 12är namn; v.att var
Vishnedanoch 18:24

2Mos 4:1445:6Mos2 33:18-34:28
2Mos 28;39:1-3145:7-13Mos Syr12:3-8;4 33:12

Mos 31:182 19-20;24:12-18;
Syr17:11+

391



Syraks vishetJesus45:9

gRunt han granatäpplendräkten fästeom
mängd guldbjällror, krans;och i enen

skulle klinga vid hansde steg,
templetljudet hördes iså att

folk.påminnelse för alla hansisom en
Det guld och violetthelig dräkt ivar en

konstvävares verk.och purpurrött, en
med lotterna för domsutslag,hörde bröstväskan,Dit

av verk,konstnärskarmosinrött garn, en
sigilloch ädelstenarna, graverade som

guld, juvelerares verk;och infattade i en
inskriptioner skulle påminnelse:deras vara en
lika Israelsde många stammar.somvar

På krona guldturbanen satt en av
helighet,inskrift till bekräftelse hansmed aven

fullt kraft.tecken och upphöjdhet,äraett av
för konstfärdigt och skönt;Allt lust ögat,var en

före funnits.tid hade liknandeingentingArons
släkt fått klä detta,har någonsin sig iIngen av annan

hans ättlingar tiderna.bara hans söner, genom

Hans brännoffer skall bäras fram
dag, för all framtid.varjetvå gånger

Mose offergåvorlade hans händeri
smorde honom med helig olja.och

blev det ordning för honomevigSå en
för länge himlenoch hans ättlingar, består,så

ochtjänareHerrens prästeratt vara
hans folk medoch välsigna Namnet

påminnelse Författaren uppfattar tydligen bjällerklangen45:9 en som en
signal till folket utanför gudstjänsten tempelhuset.pågår inne iattom

tolkasDen i Mossätt 2 28:35.annat
för[orterna domsutsag Jfr med45:10 33:3 not.

lade offergåvor banshänder liksomi Detta45:15 smörjningenmed olja.var,
led i prästvigningsritualet; Mos2 29:7, 24.ett se

välsignahansfolk med jfrNamnet med45:15 50:20 not.

Vish Mos45:12 45:152 29:1-37; Mos 818:24 3
Mos45:13 Mos Syr2 29:29 4 612227; 50:20

Mos45:14 2 29238-46; Mos4
28:1-8
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alla människorHerren blandutvalde honom
eldoffer,medinförkomma sigtill att
påminnelseoffervälluktrökelse ochmed som

folket.försoningutverkaoch till att
rättsskipningen,maktMed honombud hansina övergav

förbundstecknetkännaskulle läraJakobsför ättatt
lag.bli upplystoch Israel Herrensav

Män avundsläkt avgrepsannanav
öknen,honom ioch sig motreste

och vrede:fulla raseriav
och Aviramkring Datanmännen

med anhang.sittliksom Kora
väcktes,Herren misshagoch hansdet,såg

vrederasandekrossades hansde av
dem,sällsamt drabbalät någotHan

flammande eld.medförintade dem sinhan
2°Men ärade hanAron ännu mer,

rättigheter:ärftligahonomhan gav
hans andel.första grödan blevdenoffren från

med.brödoch främst sighan förstfick mättaSå att
Prästerna offren,skall leva av

ättlingar.och hanshonomHerren gavsom

liksom kalladTolkningen lagen, här irättsseijzningen Mos2 31:1845:17 av
skriftlärda,efter hand särskilt utbildadeförbundszecknet,anförtroddes

uppgift.denenligt Mos prästernas33:105 varmen
tolkar författarenMed stödsläkt Mos 16:3, 10, 40Män 445:18 avav annan

bara tillkomprivilegierintrång ide männens ett somtre uppror som
understryks fortsättningenTolkningen ioch hansättlingar.Aron attav

och rättigheterhandlarkap. Arons prästernasMos, 17-18,4 stavom
äradeban 20.Aron ännu mer, v.

grekiskanochfrämst bröd Uttryckssättet ifick ban först ärSa45:20 egen-
rad skadad den andraMotsvarandehebreiska idomligt. stårär men som

ff.skådebrödenoch handlar troligen 3 Mos 24:521 omv.

Ps 106:16-18Mos45:16 Mos Mos 16;2 30234-38;3 45:18 4
Mos 181-7; 16 45:20 4

MalMos Mos45:17 3 10:11; 5 33:10;
2:7
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Men folkets jord får ingen arvslottå,prästenav
och han har andel folketsingen egendom:i

själv din egendom och arvslott.Herren är

zaPinhas, Elasars den tredje iär ära:son,
han visade helig gudsfruktan,iver i sin
och folket avföll stod han fastnär

modmed och handlingskraftsitt sin
och försoning Israel.vann

Därför fredsförbundslöts med honom:ett
han skulle förestå templet och folk,sitt

han och hans ättlingar för all framtidså att
skulle översteprästämbetets värdighet.äga

Aven med David slöts förbundñett
med Ishais Juda stam;son av

kungens makt frånendast tillärvsmen son son,
medan tillfaller alla hans ättlingar.Arons arv

Må fylla hjärtan med vishetHerren era
och låta hans folk med rättfärdighet,styraer

inte dess välstånd intet.så gåratt om
dess bestå till kommande släkten.Må ära

Övergångensjälv din egendom till tilltalsformHerren beror45:22 är att
författaren citerar vänderhanMos i direkt18:20, sig till4 även 26men v.
prästerna.
dentredje efter ochiära Dvs. BeträffandeMose Aron45:23 v. v. 6.1 -
Pinhas och MackMos 254 1 2:26, 54.se
kungensmakt Jämförelsen oklar, bakgrundenArons bör45:25 ärarv men. . .sökas kungadömet författarensi tid hadefallit, medanöverstepräs-att

ämbetefortlevde. Författaren tycks vilja kungensbetydelsetens tona ner
kanskeoch kunde spelaansåg dennes roll. Jfr bi-översteprästenatt

hangB.

45:22 PS4 Mos Sam18:20; 45:252 8914 204855 Mos 18:1
45:23 Mos jer4 25:6-13; Ps 33:17

f.; Mack106:3O 1 2:26, 54
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Syraks vishetJesus 46:7

domartidensochInvandringens stormän

lEn hjälte stridi NunsJosua,46 son,var
profet.efterträdareMoses som

betyder,vad hansblevHan namn
utvalda,förräddare Herrensstoren

de gick tillfiendernaoch straffade när angrepp,
besittning.kunde landet iIsraelså taatt

zVilken hanhan inte närära grepvann
städernasvärdvändeoch sitt mot

han3Vem starkhadeföre honom såstått som
förde.krig handet också HerrensSå var

vända4]a, fick solendet han att om,somvar
dag blev lång två.så att somen

5Han härskarenhögsteåkallade den
håll,anföll från allafiendernär
bönhörde honomVäldige,och denHerren,

hagelstenar.skurmed våldsam aven
fiendefolketDen vräkte överner

sluttningen,motståndarnaförintadeoch
känd för hedningarna;skulle blivapenmakthansför att

krigderas krig Herren,motettty var
Härskarenå.följdeJosuamen

välgärninggjorde han7Medan levdeMose en
Jefunnesmed Kalev,tillsammans son,

menigheten,motståndgöra motattgenom
syndfrånhindradesfolketså att
tystades.knotandetdet ondsintaoch

räddare betyder räddningen. grekisk-Josua Herren jesusär är46:1 en
latinsk form Matt 1:21.avsammanamn;

till därmedtill berättel-krig Uttrycket anknyter ochJosHerrens 10:1446:3
förintade fienderna vidhagelskuren sluttningen Bet-sen om som

och stannade har härsolen uppmaning. DenJosuasHoron om som
därjesaja låterblandats med liknande motiv i Kung2 20:11,ettsamman

och tillbaka.solenvända skugganom
Kalev och Kalevs fasta hållning det kno-Berättelsen Josuas motom
tandefolket BeträffandeKalevsbelöningi Josstår Mos 14.4 14. se

]os14:8f.Mos1:38;34:9;]os1:1-946:1 s 46:6
jos46:2 Mos10:2811:23 46:7 4 14:1-38

Ios10:6-1446:3-6
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Bara dessa överlevdetvå
här sexhundra tusenav en man,

folketoch de ledde till dess arvslott°,
till landet flödar mjölk och honung.som av

9Herren krafterKalevgav
han fick behålla till ålderdomen,som
han nådde fram till bergen i landetså att

och hans fick arvslott där.sinätt
Därigenom skulle hela förståIsrael

vilken fördel det lyda Herren.är att

Så handlade också och raden domare.ivar en av
hade tanke trolöshet,De ingen på

de avföll fråninte Herren.
deras välsignatminneMå vara

och deras skjutaben skott gravenur
deras och rykte iMå namn arv

till de ärorika avkomlingarmännens

första eungatidenDen

13Samuel älskad Herren,var av
profet grundade kungadömetHerrens somen

och smorde furstar hans folk.över

sexbundra Jfr med46:8 16:10tusen not.man
bade tanke.. de avföllDe ingen Författaren anknyterinte med detta46:11 .positiva omdömetill ff. EnligtDom tolkning handock2:16 görenannan

medreservation tanke det Gideon i Domsågs 8:27: varen som om
och tänkteinte och avföll.inte.en som. . . . .derasben skjuta skott önskanMå. En slag46:11 mänattom av samma. .framträdaskall igen.

Efter inledningen Samuelsverksamhetjfr be-Samuel Sam8-10146:13 om
filisteerna1 ff,handlarförfattaren episoder:hans Samöver 7:7tre seger

och hans uppenbarelseförhans avskedstal SaulSam1 12 genom en
andeskåderska ff. Slutorden hans kamp folketsSam1 28:3 motom

episoden kan inspireradelaglöshet dåligt till den sistapassar men vara av
föregående.den

SYR46319Mos46:8 2 Mos 2322712:37; Syr4 26:65;
Dom46:11 2:16-1816:10
Syr49:10f.; 46:1246:9 Jos Mack14:13 21:12; 1

Sam46:132:56 1 8-10
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Syraksl vishetjesus 47:2

Han efter lag,bland folketskipade Herrensrätt
ättlingar till hjälp.Jakobsoch kornHerren

Genom profetå,tillförlitlighet blev han berömdsin som
bevisade hanshans ord att sanna.syner var

Når anföll från alla håll,hans fiender
härskaren,åkallade han Herren,

och offrade dilamm honom.åtett
Då från himlenlät åskan dånaHerren

ljuda mullret;och lät isin röst
han fråntillintetgjorde furstarna Tyros

hövdingar.och alla filisteernas

Innan gick till den vilanhan eviga
smorde:han inför och hansbedyrade Herren

skormycketsåInte ettsom par
människa.har frånjag tagit någon

kunde anklaga honom förQch ingen något.
2°Aven profeteradeefter bortgång hansin

han skulle dö.och röjde för kungen när
hörasjorden lät han sinUr röst

folketsmed profetia hejda laglöshet.för sinatt

Efter framträddehonom Natan4 7
profet Davids tid.som

zLiksom gemenskapsoffretfettet frånskiljs ut
bland israeliterna.blev David utvald

fettet skiljs skulle tillhöra ochLiksom Fettet Herren Mos 3:16347:2 ut var
viktigaste delen offret.alltsåden av

SamSam 12; 28:3-197:15-17 46:19 146:14 1
Sam Sam47:1 2 7:1-17;12:1-15, 2546:15 1 3:19

MosSam 323-5,14-1646:16-18 7:7-14 47:2 31
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3Han med lejon med killingarlekte som
med fårens lamm.och med björnar som

Det ungdom dödadehan jätteni sinsomvar
utplånade folkets skam.och
svingade med slungstenen,Han armen

skrävlande Goljat fälldes till marken.denoch
sTy ropade till denhan Herren, Högste,

hand styrkaoch hansHerren gav
fälla väldige krigarendenatt

makt folk.och sittvinna
Därför ärad tiotusenden,blev han översegraresom

välsignat honom,blev prisad förhan Herrenatt
den ärofulla kronan.och han erbjöds

7Ty omkringkrossade motståndarnahan runt
filisteerna;förintade fienderoch sina

makt bruten.ända tills har deras varitnu

I hanhan gjorde tackadeallt Herren
hyllade den Helige ochoch Högste.

han skapares lovallt hjärta sinsjöngAv
betygade kärlek.och honom sin

Han för altartjänsten,utsåg sångare
melodier.skulle klinga skönavilkas iröster

Han storslaget högtidsfirandeinförde ett
utformade för all framtid de festeroch

heliga skalldå det prisasnamnet
från tidigoch ljuda templetisången morgon.

Herren hans synderborttog
befäste hans makt föroch evigt;

förbund med honom kungadömethan slöt ett om
ärofulla Israel.och den itronen

med lejon.lekte dödade ämdHan jätten47:3-6 Anspel-somsegrare. . . . . . . .gällerhändelserningarna återgesi Sam1 17-18.som
ban skapare:107.1Författaren kansjöng sin ha tänkt47:8 på Sam2 22:1-23:7.
följer sedan traditionHan där redan DavidKrön1 16, sägssamma som

ha gudstjänstenorganiserat i templet.
ettfärbund. kungadömet ocksåSe Sam med47:11 2 Syr 45:25om not. .beträffandeförfattarens detta ämne.syn
1Sam17:34-3647:3 ZSam47:8 22;23:1-7

47:41. Sam1 17 47:91:. Krön Neh1 25;16; 12:24
Sam47:6 1 18:72 Sam5:1-5 Sam47:112 Mack12:13 1 Syr2:57;
Sam47:7 2 5:17-25; 8:1-8; 45;25+

21:15-22
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Salomo

Efter honom följde hans vise son,
tack fadern fick liv i trygghet.ettsom vare

Under Salomos regering rådde fred,
Gud skapade lugn vid gränserna,ty

han kunde tempel hansså namnatt ettresa
och bygga helgedomen består evighet.isom

Hur vis du din ungdominte ivar
svällde flodDu klokhet,som en av

ditt förstånd flödade jorden,över
och du spred dina sinnrika tänkespråk den.över

Ditt rykte nådde avlägsna öar,
du blev älskad för freden under ditt styre.

För dina dina ordspråk och visdomsordsånger,
och för din tydningskonst blev du beundrad världen.över

I GudsHerren namn
han kallas Israels Gudsom- -

samlade du guld det tennsom om var
och hopade silver det bly.som om var

Men du dig hän kvinnorgav
och lät dem makt dig.över

2°Du fläckade ditt rykte
och besudlade dina ättlingar,

Författaren följer härhans dispositionvise Kung.47:12 1samma somson
Salomos vishet och hans lyckosammabetonas regeringstidFörst

sedanskildras hans ochsyndKung 3-10,v. 12-18; 1 motsatssom
desskonsekvenser Kung 11.v. 19-21; 1

Guds hebreiska klarare: där anspelasDenI Herren47:18 ärtextennamn
Herrensfickuppgiften i Salomo Jedidja, älska-Sam2 12:25att namnet

bihangde. Se B.

47:121 Kung 47:161 Kung2:12; 4:20-25 5:7; 10:1-9,24
Kung 47:181 Kung472131 5:4 6-8 l0:l4-22, 27;

Kung Pred Krön47:14 1 4z29-34; 2 1:151:16;
Vish 8:10-13 47191K11ng111-13;Ords 31:3
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dina barndrog vredenduså överatt
dårskap.fick dinbittertoch ångra

Våldet delades i två,
rike.upprorisktEfraim uppstod ettur

Men med godhet,upphör aldrig sinHerren
skall besannas.ord han talatvarje

skall han utplåna,utvaldes ättlingar inteSin
förgör hanälskat honom inte.till denavkomman som

överleva,Jakobs släkt lät hanEn rest av
från Davidsskottläthan växa rot.ett upp

riketdeladeDet

När vila hos fäderna,gick tillSalomo
lämnade han efter sinsig son,

förstånd:folk, heltblanddåre sitt utanen
folket tillbeslut drevRehabeam, uppror.vars
fick Israel synda;Och Jerobeam, Nevats attson,

syndensEfraimhan ledde in väg.
Deras synder blev omåttligt stora,

från land.de tvingades bort sitttills
Allt ville deslags ondska på,pröva

straffet drabbade dem.ända tills

sammanfattandebenämning de nordligaEfraim tioEn47:21 stammarsom
bröt hans rike, då hans Rehabeamdrevefter Salomosdöd sig sonur

folket till Kung 12.v. 23; 1uppror
dåre bland fale Rehabeamtycks ha uppfattatssitt Namnet47:23 somen

folk,ord för storhet och för med innebördenett ettsammansattav
ordlek,bland folk e.d. Författaren byggd förvräng-sittstor gör en

utformad hebreiskaförsta ledet. annorlunda i denning Den år texten.av
bihangSe B.

jerobeam får den gammaltestamentligahistorieskrivningen medi sin47:23
avgudadyrkanbära huvudansvaretför det nordisraelitiska riket gickatt

ff.: ff.under. Se Kung Kung1 12:25 2 17:21t.ex.

Kung 121-1947:21 1 Kung47:23 11:43; 121
Sam Kung7:14-16; 147:222 Kung17;2o-2347:242

Ps8951-361134-36;
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Sedan framträdde Elia, den glödande profeten,;48
flammade0rd fackla.vars som en

zHan hungersnödsände folketöver
och blev heligasin iver död.mångasgenom

3Med ord höll han himlen stängd,Herrens
och kallade han eld därifrån.gångertre ner

Hur ärad blev du förElia, dina underverkinte,
kan berömma sig din likeVem attav vara

5Du väckte den döde till liv med den ord,Högstes
från dödsriket räddade du honom.

°Du störtade kungar fördärveti
och lät dö sjukbädden.stormän

7På fickSinai du höra bestraffningen,om
Horeb domen och vedergällningen.på om

8Du smorde kungar till hämnare
och profeter till efterträdare dig.

9Du fördes till himlen flammandei stormby,en
i dragen eldhåstar.en vagn av

Du bestämd för den tiden, det skrivet,stårär
då du skall mildra vreden den blossarinnan upp
och vända faderns hjärta till hans son
och Jakobsåterupprätta stammar.

Saliga de fåtthar digsom se
också de har kärlek,isomnatmen som

skall leva.äventy

Elia Anspelningarna Elias underverk och hans himmelsfärd48:1 v. 9
i huvudsak Kung JfrKung också1 17-18; 2 1-2. Krön2motsvarar

ff.21:12
HorebSinai... bådaDe betecknar48:7 berg, och förfat-namnen samma

tänker troligen domsorden i uttaladeKung i samband1 19:17,taren
med de händelser anspelar8 på.som v.

bestämd den tidenDu Enligt Mal48:10 âr det följande4:5 citatetsom
hämtatfrån, skallElia återvändatill jordenär innan Gud låter denslutliga

straffdomenkomma.Jfr medMatt 11:14 par.
Saligade har fått dig de fårDvs. uppleva48:11 Elias återkomst.som se som

dem dör dessförinnanFör hoppastydligen dengrekiskeöversättarensom
uppståndelsefrån de döda. farfars, den hebreiskeHans författa-en
version bör ha varit annorlunda denna punkt kan interens, men

rekonstruerasmedsäkerhet.

LukKung48:1-3 1 17-18; 4:25; 48:71.. Kung19:15-18l
Jak 5:17 48:9 Kung Mack2 2:11; 1 2:58

Kung48:5 1 17:17-24 Mal Luk48:10 4:6; 1:17
48:6 Kung1 21:17-24; Kung2 1:2-

Krön17; 2 21:12-20

401



vishetSyraksJesus48:12

stormbyn,När höljdesElia i
ande.hansElishafylldes av

furste,föraldrigvek hanlivstidUnder sin en
honom.till herregjorde sigoch överingen

förhonomIngen uppgift svår,var
hans kropp.profeteradebortgångefter hansoch

sällsammahan ting,gjordeMedan levdehan
förunderliga.hans gärningardödenefteroch även var

folketomvände inteTrots sigallt detta
syndermedupphörde sinaoch inte

landfrånkrigsbyte sittsläpadesförrän de som
världen,helaskingradesoch över

folket,kvarblevbara ringaså rest avatt en
Davidsfurstedembland ätt.aven

behagargjorde det Herren,Några dem somav
synder.ständigt flerabegickandra

ijuda rikeprofeterochKungen

Hiskia stadbefäste sin
Gihonkällan den;ileddeoch in

medklippanhögghan sig yxagenom
förbyggde dammaroch vattnet.

Elishasoch beträffande oräddaandeElisba hans Sefylldes Kung248:12 av
f.; ff.makthavarekungar och Or-uppträdandeinför Kung 6:302 3:13

kanske berättelsenprofeterade gäller ikropphans 13den v.attom
återfick han kastadesdöd livet ienligt vilken närKung 13:21,2 manen

Elishasöppna grav.
Författaren syftar Juda rike, bestodochblev kvarringa48:15 rest somen

nordriketsDavid under hela århundradet efterregerades ättlingar tillav
skingrades nordisraeli-f.Kr. folket deundergång Medår 721 som menas

tiska stammarna.
beträffandeHiskias befästningsarbetenochHiskia Se Krön 32:5, 30248:17

vattenledning, ochbevaradehans delvis Kung Jes2 18-19 36-37ännu
Sanheribsmisslyckadeförsök Jerusalem.beträffande erövraatt

Syr49:448:1648:122Kung2:9-14;3:13
Kung Krön48:172 20:20; 26:8-23

32:2-5, 30Kung 13:21248:13
Syr 47:2448:15
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Under hans gick Sanherib tillregering angrepp
och sände Rab-Sake Hiskia.mot
Rab-Sake lyfte handsin Sionmot
och talade övermodigt 0rd.stora

Då bävade de, och deras händer darrade;
de våndades födande kvinnor.som

2°Men de åkallade den Barmhärtige,Herren,
och sträckte händer honom.sina mot

Helige hörde dem himmelDen i singenast
och sände dem räddning Jesaja;genom

han krossade här,assyriernas
hans ängel tillintetgjorde den.

Ty Hiskia gjorde det behagar Herrensom
och följde orubbligt stamfarsin Davids väg.

ledde honomDen Jesaja,som var
den profeten, osviklig i sinastore syner.

På hans tid vände solen om,
och han förlängde kungens liv.

Med andes kraftsin han vad slutet skall blisåg
och tröstade dem sörjde i Sion.som

Han förutsade allt skall framtidenske isom
och avslöjade det fördolda det inträffat.innan

Minnet rökelse,Josia49 är som enav
blandad skicklig parfymberedare.enav

honung för varjeDet är sött som mun,
festen.det och spel vidsångär som

Rab-Sake den assyriskestabschefens48:18 titel. följsHäransesnumeravara
språkbruket i Septuagintsü,där ordet tolkas som egennamn.
vände solen Jfr till48:23 46:3.notom
:röstadedem sörjde Författaren tänker Kapitlen48:24 Jes40:1. 40-66som
har alltså redan hanstid räknatstill Jesajasbok, fastdet numeraanses
säkert de härrör fråninte den levdeJesaja Hiskias tid.att som

Kung Tob48:18-21 Kung2 18-19; 2 20:16-18;48:24
Jes1:18+ 35:10;40:1

48z19Jes13:8 Kung 22:1-23:28;49:1-S 2
48:23Jes Krön3821-8 34-352
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Syraks vishetjesus49:2

ZHan handlade han omvände folketrätt när
brottsliga skändligheterna.och utplånade de

3Han hade alltid tankarna,iHerren
gudsfruktan.laglös tid stärkte hani en

Förutom David, Hiskia och josia,
gjorde alla skyldiga till brott.sig

lag de,Den Högstes övergav
kungarna gick under.och judai

5T de skänkte bort makt till andrasiny
främmande folk,och tillsin ära ett

som brände hans utvalda tempelstad
till ödemark.och gjorde dess gator

7 han förföljd,skedde blevjeremia,Det tygenom
han moderlivet helgats till profet,isom
till rycka förgöra och förstöraatt upp,

också till bygga och plantera.att uppmen

Fångenskapen och jerusalems återuppráttande

sHesekiel fick härlighet;i Herrensen syn se
visade för honom kerubvagnen.den sig

9Han hotade fienderna med slagregn
lovade välgång dem levt rättfärdigt.men som

främmandebrottsliga skändlighetema gjorde slututplånadede josia49:2
utanförjerusalem.och förstörde kultplatserinslag kulten Se Kungi 2 23.

tycks direkt bidrogFörfattaren jeremia tilljeremia49:6 attmenagenom
profetior, också drog de härskandesfalljerusalems sinagenom som

Gudsord uttalas, förverkligashonom detovilja jerse 26: näröver t.ex.
Beträffandeprofetenskallelseochde handlar citatet i 7om. v. sesom -

jer
särprägladekallelsevisionkeruhvag-härHesekiel sin49:8 representeras av
profetioroch sådana Deni Hes 13:13;33:11.Hes 1 9 av somse v.nen,

stället till ochförfattaren anknyter i ihebreiske Hes9 14:14 nämnerv.
med bibliska gestalter möjligt.troligen förjob, så många Seatt som

bihang B.

jerKung 49:7 20:1 37:11-38:13 1:549:4 2 16:1-4; 21; 23:32, 37;
jer24:3 19 1:10

Kung HesKrön 49:8 1049:6 2 25:1-12; 2 36:11-
Hes13:11-13;38:2221;jer25:1-11 49:9
18:21-23;33:11
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SyraksJesus vishet 49:16

De tolv profeternas ben skjuta skottmå gravenur
de JakobTy ingav modnytt

och fast hopp blev folkets räddning.ett som

Hur skall kunnajag prisa Serubbabel,nog
liknats vid signetring högra handensom en

Sådan också Jeshua, Josadaksvar son.
de byggdeDet sin tid templet;var som

de helgedom Herrenreste en
skall bestå för härlighet.evigt i sinsom

Nehemjas skallminne också leva länge.
han fallnaDet vårarestevar som murar;

han lät och bommargöra portar
och byggde där hus hadevåra stått.nytt

Andra märeesmân

Ingen har skapats jorden lik Henok;
blev han också härifrån.så tagen

Inte heller har det fötts Josef;en man som
han blev brödernas herre och folkets stöd,
och hans ben blev väl Omhändertagna.

Sem och har blivit ärade blandSet människor,
allt levande i skapelsen Adam.över stårmen

tolv profetemas benDe s.k.49:10 De mindre profeternas skrifter Hosea,
Joel, har traditionelltAmos räknatsosv. enhet, tolvprofetbo-som en
ken. det äldstakändaVersen beläggetförär desammanförts dettaatt

Beträffandevis. uttrycket skjuta skott med46:11 not.-
Bilden förekommersignetring i slutet49:11 Hagg i avsnitt de2:24, ettav om
leddetempletstvå återuppbyggnadmän efter denbabyloniskafång-som

enskapensslut. f.ö. NehSe beträffandeEsr arbetena2-6; iJerusalem2-6
under dennaperiod.
Henok Jfr med tycks49:14 44:16 V. komplettering14-16not. vara en av- Återblickenden föregåendeframställningenmed saknasdär.namn som

bibelns inledandeskapelseberättelsepå kan ocksåuppfattassom en mar-
kering det historiska avsnittet slut. Kap.är sig inom50 rörattav
författarens livstid.

Syr49:10 46:12 49:1S1 Mos 37:2-11; 45:4-8; 47:11;
VishHagg49:11 2:24 Mos10:13 50:251

Esr49:12 3:2 Hagg MOS1311951085:1 21:1-14 24332
Neh49:13 2:11-3:32; Mos49:165:16; 7:1 1 4:25; 5:32; 9:26

Vish49:141 Mos 5:24; 4110+
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vishetSyraksJesus50: 1

Översteprästen Simon

Översteprästen OniasSimon,50 son,
helgedomentidlät sin reparera

stånd.templet ioch sätta
höjd,dubbelmurverktillgrundenladeszAv honom av

templets ringmur.förfundamenthögtett
grävdes3På tidhans reservoar,en

omkrets.ilika Havetdamm stor somen
olyckafolkskydda sittHan mån motattomvar

belågringar.försvarstadensstärkteoch mot

folk,sittkretsenihan inte5Hur skön avatt sevar
förhänget;bakomträddehannär rummetut ur

molnen,blandmorgonstjärnanhan var som
festdagama,fullmånensom

tempel,denlyser Högstesden750m solen när
moln,glänsandeblandden skimrarregnbågen närsom

tid,blommande i vårenssom rosor
fram,bryterkällsprångdärliljorsom

sommardag,Libanonskogarna ensom
fyrfatet,rökelse950m brinnande

guldgedigethamratkärl, avettsom
ädlaalla slagsmedoch stenar,prytt

frukt,dignandeolivträd,som avett
molnen.blandändanåroch uppsomcypressensom

200-taletochdelenunderverkadelevdeochOniasSimon,50:1 senare avson
Jerusalembyggnadsarbetenileddehan100-talet Attbit Kr.en grundtextensbe-okända, ochdetaljernaJosefuså,bekräftas ärmenav

oklar.skrivning i 2 ärv.
ff..tempelSalomosbronskaret Kung 7:23väldiga i 1detDvs.Havet50:3

jämförelseöverdrivendock det sigforskare rördelEn att om enanser
hav eller sjö.med ett en

medmöjlig översättning:förvinge: rummetbakom Annan50:5 rummet
ochframförförhänge ingångenhadeTempelhusetförhänget. ettett

detoch detrökelsealtaret innerstamellanoftare omtalat, rummet,annat,
komtroligenFörfattaren översteprästenheligaste.allra utatt urmenar

Enligt äldrerökelseoffretdet dagliga Mos 30:7.efter 2tempelhuset en
endadagdenförsoningsdagen Mos 16,skildring 3gäller hanstolkning

allra heligaste.beträddedetdååret översteprästenpå

Syr 39:1350:8Kung 7:23-261
Luk 211:10,Mos 30:1-8;2

1622-28Mos3



Jesus Syraks vishet 50:19

När han den lysandesig skrudenpåtogl
och klädde fullasig i sin ståt
och sedan det heliga altaret,steg upp
spred han glans hela tempelgården.över

Och räckte honom köttstyckenanär prästerna
medan han själv stod vid altarhärden,
stod hans bröder i ring honom;runten
de cederskog Libanon,var som en

dadelpalmer honom.desom omgav
Alla stod därArons i glanssinsöner

med offergåvorna till i sina händerHerren
inför hela Israels menighet.

Som avslutning altartjänstenav
fulländade han offret till allhärskarenö, den Högste:

han sträckte handen efter offerskålenut
och lät druvans blod rinna ut.

hällde det altarets fundamentHan över
till vällukt den konungenHögste, allt.över

Då bröt Arons tystnaden:söner
de blåste silvertrumpeternai
och lät dem ljuda med mäktig klang,
för den skulleHögste folket.minnasatt

I ögonblick föll de allesammanssamma
med ansiktetgång markenen ner mot

för tillbe herre,sinatt
allhärskaren, den högste Guden.

Kören stämde lovsång,sinupp
den sköna musiken ljöd med full styrka,

och den folkHerrens, lågHögstes, försänkt
böni inför den Barmhärtige,

tills den heliga ceremonin fullbordadvar
och de hade avslutat gudstjänsten.

det heliga altaret50:11 på Brånnofferaltaret, hade kvadratisksteg upp somgrundplan, hög konstruktion flerai På långsamtvar en avsatser. ensluttande till den egentligaprästerna offerhärden.stegramp upp
druvans blod Enligt50:15 hördeMos dryckesoffer4 28-29 tillvin bådedeavdagligaoffren och högtidsdagarnasoffer.

50:11Syr45:7-13+ M0550:16-19 10:8,4 10;
50:12f. Mos3 9:12 SyrKrön2 29226-30; 47:9

Mos50:15 28:7; 29:64
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vishetSyraksJesus50:20

händerlyfte sinaochDå översteprästen nersteg
menighethelaisraeliternasöver
välsignelseutdela Herrensför att

uttala hansstolthetmedoch namn.
folketföllOch gångännu neren

från den Högste.välsignelsenför emotatt ta

slutordFörfattarens
Gud,världenshelaOch prisanimånu

storverk,Överallthan görsom
födelsenfrånändaleva ilåter äraosssom

barmhärtighet.alltid visaroch oss
hjärtatglädje iMå han ossge

dagar,fredIsrael i våraskänkaoch
sedan.längefördetså varsom

aldrigbarmhärtighetMå övergehans oss,
tidhans inne.befrielsen ärsända närhanoch må oss

vämjelse,medTvå fyller migfolk
folk:tredje någotinteoch det år ens
filisteernabergstrakter,de Seirsbor isom
Shekem.människorna idåraktigaoch de

till deningår igudsnamnet,heligaDetuttala hans texten50:20 somnamn templet ifick bara uttalas ivälsignelsen 624-26,Mosprästerliga 4
ocksådärundvekhand utsägaEftermed gudstjänsten.samband attman

ovisst.slog igenomförändring ärdennadet, närmen israeli-idumeerna,elleredomiternabergstrakter Dvs.bor Seirsde i50:26 som vid medel-med filisteernasammanställdasöder, härarvfiender iternas Shekem Lång-ihuvudortkring dessasoch samariernahavskusten norr.
freds-författarensbakgrunden tillkonflikteroch bittra utgörvariga att

tonfallLiknandegrannfolken.klagandennaiövergår överönskan 23v.
ff.;iförekommer Ps 125:4120:5t.ex.

f.; Sam4:1;Mos 36:8 1Syr 50:26 IMos 6z22-27;4Mos 9:22;50:20 3
17:24-41Kung245:15
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Syraks vishetJesus 51:5

En förståndlära och kunskapsom ger
har skrivits denna bokiner

Syrak Elasars från Jerusalem,Jesus,av son,
vishetlåt hjärtasittströmmasom ur

Lycklig den studerar detta,som
det till hjärta och blirsitt vis.tarsom

Ty den lever efter det får kraft till allt:som
det gudsfruktans han följer.är väg

bön Symesjesus,En av son

Jag vill tacka dig, herre och konung,5 1
Gud,och lovsjunga dig, räddare.min

dittvill prisaJag namnå,
zty du blev beskyddare och hjålpare,min

från undergången,du räddade mig
från fällan förtalaren gillrade,som
från läpparna spred lögner.utsom
Inför fiendersmina angrepp

Jochkom du till hjälp, du räddademin mig,
rik du barmhärtighet ochär ära,som
från käftar beredda sluka mig,attsom var
från händer ville liv,mitttasom
från de faror råkatalla jag

från kvävande eld mig,omgavsom
lågor hadejag inte tänt,ut ur som

sur djupet dödsrikets innandömen,av
från och lögnaktigt tal.tungororena

Syrak Elasars den hebreiskajesus, kallasförfattaren50:27 I Simonson texten
bihang kan berose B. Det avskrivareblandatnågonatt samman

honom med Simonöversteprästen v. 1.
vill :dcaadigjag i bihangtill boken,Bönen51:1 1-12är egentligaettv. vars

slutord kan mycket väl författadutgörs av.50:27-29,men vara av samme
den. Overskriften med hans flertalet grekiskastår iman som namn

handskrifter.

Syr5°27 2450-34 Ps Syr51:2 52:44; 1247;
$yr1:14+;34:14-2050:29 23:19-22

Ps51:1-12 18; 116
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Syraks vishetJesus51:6

förtalad,jag brottsligtblevInför kungen
hotade mig,faradödligen

dödsriket.ioch jag väg nervar
hållallafrånkringrände mig7De

räddning;till minkomoch ingen
fann ingen.hjälpmänskligefterjag såg men

barmhärtighet, Herre,dinihågsDå korn jag
evighet:idu visatgodhetoch den

digtåligtdem väntarbefriardu som
våld.fiendernasräddar demduoch ur
jordenfrånbönerophöjde mitt9Och jag

döden,frånräddningbadoch om
fader:minjag åkallade Herren,

tid,nödensiintemigOverge
övermodet,hjälplösjag stårnär mot

dittprisaså skall intejag tröttna namn;att
dig.tackaochlovsjungaskalljag

hörd,blevbönOch min
undergångenfråndu räddade mig

stund.faransbefriade mig ioch
digoch prisatackavillDärför jag

välsigna Herrensoch namn.

iJfr vadförtalad 9:13;brottsligtblev jagInför kungen sagtssom51:6
radensnärhet. Omde mäktigaslevamed iriskernaff. text13:9 att -om föregåendeavslutadenkommerhebreiskan,efterrekonstrueras me-att

förtalets pil.brottsligadetoch frånkanoch översättas:ning
troligenfader,herresminhandskrifternastårgrekiskadefader Imin51:10

jfrtankegångar NTipåverkatsavskrivarekristnaexempel avattett
ff..Matt 22:41

uppmaningdennaharhebreiskadenIvälsigna Herrens texten51:12 namn
bihang B.Sepåminner Ps 136.lovsångkonkretiseratsi omsomen

Ps25:651:8f.;Mack Syr 9:13;4:1251:6
Ps89:2751:10139-13
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Syraks vishetJesus 51 :22

dikt tillvägen vishetEn om

När jag före minaännu var ung, resor,
sökte jag visheten bön.i minöppet

Framför templet stod då ochjag bad den,om
och till min stundsista den förmålet minär strävan.

Från blomningen till druvans mognad
beredde den glädje.mig

höll rakamigJag vägar,
ända från ungdomen följde dessjag spår.

En kort tid lyssnade jag och tog emot,
och den lärdom jagstor var vann.

Det gick mig väl tack vishetenvare
honom mig den vill jag ärasom gav- -

ty föresattejag mig leva efter den;att
strävadejag lidelsefullt efter det goda,

och skalljag aldrig med skam.stå
Jag kämpade hårt för dess skull,

jag alltid med lyda lagen.attvar noga
sträckteJag mina händer höjdenmot

i felatjag visheten.över attsorg mot
Jag riktade in mitt den,sinne mot

och tack renhet fannmin jag den.vare
Med fickden jag förstånd,genast ett gott
och därför blir aldrigjag övergiven.

Mitt innersta brann min efter den;strävanav
gjorde ocksåså jag förvärv.ett gott

Herren lönade medmig talets gåva,
och med den vill jag honom.prisa

Närjag51:13 diktännu Den inledsmeddessa0rd liksom denärvar ung som
föregåendebönen tillägg. del desshebreiskaEn har påträffatsiett av text

gammalsamling psalmer, i övrigt saknarsambandmed Syr.en av som
Den hebreiskalydelsenavviker bl.a. bilden vishetenattgenom av somkvinna, älskad den vise, tydligt genomförd. bihangär Se B.en av

Syr4:11-19+51:13-30 Ps51:18 11921-8
Syr51:16 6:32 Jes51:22 50:4

41114-16-4296



vishetSyraksJesus:2351

olårda,Kom hit till mig,
lärdomens hus.och bli igäster

detta,Varför bristlider ännu
själar såvarför låter törstaera

talat;Jag orda ochtillhar tagit
kostnad.förse utaner nu

Böj under oket,nacken
lärdom;själarskallså era

håll.finnakanden nära
ansträngde mig,Se tid jagkortmig: en
frid.har vunnitoch jag stor

för lärdomen;silverGe gärna stor summaen
mycket guld.skaffakanmed den ni er

barmhärtighetMå glädjakunna Herrensni er
honom.för prisatmed skam nialdrigoch stå att

Utför uppgift tiden gåttinnan ut,er
hans tid inne.lönenhan ärså närerger

vanligarabbinsk judendom denlärohuset ibus ellerlärdomens är51:23
undervisade.ochstuderadedeskriftlärdalokaler därför debeteckningen

MattVish 7:11;Ords 16:16;51:28Ords r24:1951:23
13:44-46Ies 55:151:24 . Syr 2:851:30MosMattSyr 11:29 551:26 6:24;

3011-14
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till Syraks vishetBihang A Jesus

till grekiskaTillägg den texten

handskriftergrekiska till finns mängd rader de äldstaSyrI sena en som
handskrifterna saknar. Innehållet demi olika slag. Ibland detär rörav

alldeles tydligt klumpiga tillägg, brytersig t.o.m.om som samman-
harhanget. Andra rader ungefär karaktär den omgivandesamma som

och dess uppbyggnad.i sådana fall detvissaI ärtexten passar
tänkbart raderna ochursprungliga bortmisstag deiäratt tappatsav

för kända handskrifternaäldsta eller deras förlagor. sådan rad,Enoss
den första har medtagits dennai i huvudtext.översättnings3:7,

Alla de övertaliga raderna föreställning bokens använd-ger en om
och utveckling i gammal tid. de allmäntning rensades bortFastän i

frånöversättningar 1900-talets förra del, har därfördet blivitnytt
vanligt redovisa dem, bihang till den översattaatt men nu som texten.

sker också här nedan. marginalen förSå varje tillägg denI anges vers
eller versrad det omfattar eller börjar med.a, etc.c som

fall har den hebreiska eller mindreI några direktatexten mer mot-
svarigheter till de övertaliga raderna. Nedan har dessa ställen marke-

med det hebreiska stödetFast i viss ökar deras anspråkH. månrats
plats bevisar det dei Syr, inte ursprungliga, eftersom ocksåäratten

hebreiska harden utökats med tillägg.texten
Liksom huvudtexten finns detta bihangi i fall där radernasmånga

grekiska lydelse eller svenska tolkning osäker. Speciella uppgifterär
sådana fall kan utrymmesskäl lämnasinte här.om av

Vishetens källa Guds ord höjden,i1:5 är
och de den visar de buden.evigavägar är

har vishetens tankekraft blivit uppenbaradFör1:7 vem
förstår dess mångfaldiga kunskaperVem

kärlek den ärorika visheten,En gåva Herrens1:10c ärav
han den dem han uppenbarar för,sigger

de får honom.så att se
Gudsfruktan frångåva Herren,1:120 är en

kärlek han människornasi vägar.ty styr
båda delarna Gud fred;Men gåvor1:18c är av som ger

berömmelse får de älskar honom.stor som
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Syraks vishetBihang JesusA

synder;för avvärjerFruktan Herren1:21
vrede.den allstillardär den stannar

och nöd.sjukdomhonom iFörtrösta2:5c
och glädjerik.lön han evigdenTy är2:9c ger

berömmelse,ochhar maktMånga3:19
ödmjuka.för dehemligheter Havslöjar sinahanmen

saknar du ljus,pupillerdu ingaHar3:25
lova hjälp.kunskap skall du inte Hoch duär utan

verka belevad.fördin vishet Hoch dölj4:23b inte att
omoralisk den girige,änIngen är10:8c mer

själ.och med sinsäljer tillhan egenty
du bliVill Herren,10:21 mottagen av

frukta honom.medbörjaså att
bortstött,Vill du bli

övermod.ochförhärdelsemedbörjaså
frånkommerkunskap lagenoch Herren,klokhetVishet,11:15 om

godakärlek och liv gärningar.ihonom kommerfrån ett
syndarna,från födelsen hosFörvillelse finnsoch mörker

skryter med den.hos demlivetondskanoch ut somvarar
straffet kommer.den dag dådem tillhan skonarMen12:6c

dig din0rd idessa sömnYakna nårnär13:14
ditt liv,helaAlska Herren

räddad.du bliråkalla honom,och så att
suckar,med ochdemsörja gråtkommerDu16:3c att
död.förtidigaderasplötsligt får höradunär om

hednafolkenförhärdademed degjorde handettaAllt16:9c
heliga.tankenbevekas sina mångaattutan av
medlidande,ellerpiskan vinahan lätsigVare16:10c greps av

botade,ellerhan slogsigvare
fostran.barmhärtigadem sinbevarade Herren genom

för honomoch doldeförhärdade farao sigHerren16:15
jorden.storverk kända överalltför sinagöraatt

barmhärtighet uppenbar,För hansallt skapat är
Adam.hanmörkret, Hliksomoch ljus,sitt gav

hans vilja.bliroch tillvärlden blevHela16:18e genom
granskas.alltingslut kommerVid världens16:22c att

frånfem krafternabruket de Herren.fickDe17:5 av
tanken;demhan tilldeladesjätte gåvanDen var

krafter.hansförnuftet, tolkarsjundeden somvar
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Jesus Syraks vishet Bihang A

lät dem förl7z8c Han alltid ha sin stolthet hansi under.
för de skulle besinna17:11c de dödliga.äratt att nu
Ända från början leder deras17:16 det onda,vågar mot
och de förmår förvandlainte hjärtansina
från till kött.sten

Ty alla jordens folk fördelades,när
lade folkHerren varje under härskare,en

Israel hans egendom,ärmen
hans förstfödde han vårdar och fostrar.son, som

tilldelar honomHan kärlekens ljus
och honom inte.överger

Men17:21 Herren, god och kännerär sitt verk,som eget
har skonsamheti sin lämnatinte eller dem.övergett

omvändelsensHan17:22c gåva sina och döttrar.sönerger
17:26b hanTy skall leda dig från mörkret till det läkande ljuset.
18:2b och det finns ingen han.änannan

SHan världen med handrörelse,styr en
och allting lyder hans vilja.
Ty i sin makt han konung världen,är över
och där skiljer han det heliga från det oheliga.

18:9b hennes dödsdag kan ingen räknamen ut.
fyllas frimodighetBättre med18:29c den ende härskarenav
med dött hjärta hållaän sig till döda.att

Ty då lägger du försåt förl8z33c ditt liv.eget
19:5b den till kampgär njutningenmen som mot

livsitt segerkrans.ger en
°Den lägger band sin fårpå leva fred,isom tunga
och den avskyr..som .
Gudsfruktan grunden för19:18 är gillande,Herrens
och med vishet hans kärlek.vinns

Kunskap bud fostranHerrens är liv;om en som ger
de hans vilja får odödlighetensgör äta träd.som av
och inse dess alltomfattande19:20c välde.att

En slav till husbonde:sinsägersom
tänkerJag inte du vill,göra som

han den föder honom,retar som
han sedanäven det.görom

och det finns visa19:25c dömermän rätt.som
skönt tillrättavisningHur20:8c ledernär till ånger -

undgårså vis du synda uppsåtligt.att
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20:14b heller deninte ogines, tvång.som ges avav
rikedom20:17b han har med klokhet,Ty inte tagit sinemot

likaoch fattigdom han lättsinnigt på.ser
söka med orubblig uthållighetBättre Herren20:32

liv vettlös kusk.sittän styra som en
väl och har bärgninglever sinBarn22:7 som

föräldrarnas enklaskyler ursprung.
Barn stoltserar med högmod och brist hyfssom
Häckar familjens fina börd.

dumhet kommer han bara förakta dig.sinI22:13c att
framtoningen alltid förakta,den inteTy är22:23e attyttre

förstånd förtjänar beundran.rik ingenutanmen en
från din barmhärtighet.dessa långt hoppär23:3e omsom

följa GudAtt ära;23:28 storger
han dig får du långt liv.emot etttarom

den ädla kärleken,moder tillJag är24:18
till gudsfruktan och kunskap

heliga hoppet.och till det
barn,Själv detta alla minaevig jagger

dem utväljs honom.som av
hämta styrka hosTröttna inte Herren,24:24 att

honom han kan kraft.håll sånära attutan er ge er
allhärskaren, Gud,Herren, är ensam

och det finns räddare han.ingen änannan
frukta början till älska honom;HerrenAtt25:12 är att

till förenas med honom.börjanär attatt tro
håll din ungdoms blomstring frisk,barn,Mitt26:19

kraft främmande.och dinintege
Sök den bördigaste åkern slätten,ut

och din säd förtröstan din äkta börd.iså
Då kommer dina ättlingar leva;att

börd dem frimodiga, och de skall långt.deras gör
En säljer värdkvinna inte spottloska,sig är änsom mer en

du till hustru,gårmen en annans
för dig.blir hon dödens tornett

En gudlös kvinna blir lagbrytarens lott,
fårgudfruktig hustru den fruktar Herren.en sommen

En sedeslös kvinna bryr sig inte vanäran,om
anständigtsedesam uppträder också inför sinmen en man.

En värdlättfärdig kvinna inte hund,är änmer en
fruktarden har skam i sig Herren.men som
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En kvinna sin för alla,sig visärarsom terman
respektlös och övermodig blir allmänt känd gudlös.en som

Lycklig den har god hustru,som en
hans levnadsår blir dubbelt så många.ty

En högröstad och grälsjuk kvinna
liknar stridstrumpeten blåser till anfall.som
Alla människor detta slagärsom av

leva sitt liv krigiskt kaos.måste i ett
30:11b fingrarnainte med hans felsteg;Se genom

böj hans nacke ungdomen.i H
30zl2d du blir förtvivladoch för hans skull.

Sådan den vill skapa med våld.rättvisa30:20c är Hsom
J 20:4.

förökarTy leder det till olycka.:9a41 när Her,
42zl5d och hans beslut blev det stadfäst. Hrättagenom

Och varje dag skall de lovsjunga med sina psalmer.47:9c
de frommaOch har skänkt visheten.Herren50:29c

Prisad han evighet.i Amen,vare amen.
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avvikande lásarterExempel den hebreiskapå i texten

hebreiska handskrifterdelar till hittills återfunnitsSyrDe somav
omfattar huvudsaki 3:6-16:26; 25:13-26:13; 30:11-34:1; 35:11-38:27;

Till detta kommer mindre brottstycken.några Hand-39:15-51:30.
och till delen frånskrifterna tiden kring 1000-taletär största sena

otillförlitlig, oftamed ganska tydligt skadad,e.Kr. Etttext.en par
och finns dock delvisavsnitt bevarade hand-:13-19 i09:27-44:17 51

skrifter kring tideräkningsfrån perioden början.vår Trots bristerna
värde för förståelsenfynden tillsammantagnahar harSyr. Destort av

ställen kunnat användas för detaljrekonstruktioner denmånga av
denna skadad,grekiska där dessutom belyser de radärtexten, men en

drag utplånats den grekiskaursprungliga i översättningen:som en
drastisktkärvare och korthuggnare stil, bildspråk, äldre före-ett mera

och närliggandeställningar livets slut Ibland saknas helaämnen.om
finns den grekiska det finns ocksåi exempeltexten,verser som men

hebreiska ha blivitden själv utökad med tillägg.måsteatt texten
detta bihang bara begränsat urval hebreiska läsarterI ettges av som

tydligt avviker från den grekiska fall finns alternativaI mångatexten.
och tolkningar. Uppgifter demläsarter kan utrymmesskäl inteom av
här,lämnas särskilt osäkra lydelser har markerats mednågra .men
gamla syriska byggerDen översättningen troligenSyrav en

hebreisk förlaga, dock tycks ha behandlats fritt. de delarIsom av
boken där hebreiska handskriftsfynd finns tillgängliga kan därföringa

ibland föreställningden syriska tänkas den försvunnatexten ge en om
hebreiska. sådana ställen har med bihanget.tagits iNågra De är
markerade med S.

finns hon, danadde sannfärdiga urtiden,iHos1:15
nåd fastoch den hon rotad hos deras avkomma. Särger

fars välsignelse fäste,En3:9 rötternager
förbannelse rycker plantan.men en mors upp

grekiske har bilden från jordbruketDen översättaren ersatt
bild från stadslivet.med en

hans farsEn3:11 ära är ära,mans
förbannarsyndar den sinsvårt som mor.

Min farshåll din högt,ärason,
och svik länge duden inte lever.så
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blir du rik, lev ödmjukhet;Min iså3:17 son,
då blir du älskad den gåvor.änmer som ger

barmhärtighet,Ty Herrens3zl92O ärstor
han avslöjar hemlighet för deoch sin ödmjuka.

saknas ljus;Finns inget3:25 öga,
saknas vishet.finns kunskap,ingen

älskarälskar henne livet,De4:12 som
och de söker henne välbehag.vinner Herrenssom

Visheten talar hela detta jagform:i avsnitt i4115-19
lyder mig.Den som . .

skällande hund ditt hemiinteVar4:30 en
lat och feg ditt arbete.imen

dig ditt begär,inteLåt övermannas6:2 av
det betar dig din styrka.av

3Det blad och fördärvar dinaförtär dina frukter
förtorkatoch lämnar dig träd.ettsom

ditt liv förvar,iHos vän är6:16 trogen tryggten
och den fruktar Gud livet.vinnersom

Ty han hans kamrat,såär, ärsom
och hans rykte hans gärningar.såär, ärsom

saknas.Verserna26, 346:23, 24,
ditt högmod med all kraft,Kuva7:17

vad människan förruttnelse.väntar ärty som
inte olycka,Ropa genast om

lägg bekymren Gud och nöjd med hans beslut.var
fostradu dem,Har så7:23 söner,

och dem hustrur medan de ärge unga.
saknas.Verserna7:27-28

och skvallra med dåre°;inteGå8:4 runt en
han kanske de mäktiga förakt.visar

saknas.Versen10:15
hjälpa syndaren lön,ingenAtt12:3 ger

rättfärdigdet ingen gärning.är
När du nöd han dubbelti mycketsåär gör ont
för allt du gjort honom.gott motsom

SSätt händernainte i honomvapen -
varför skulle de honom digövertag överge

Också Gud hatar de onda,
och han låter hämnden drabba syndarna.

7Ge den gode hjälpa den onde.vägramen
denHjälp Ödmjuke deningenting övermodige.gemen
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fienden hansocksåhar medgång är vän,Når12:9 en man
också undanhan nöd drarråkar i sig P.vännen

förskoning,den mäktige,Grymt13:12 utanregerar
ränker liv.han smider mångasmot

försyndarens hans andel liten,I är14:9 ögon egen
förstörandelden sin sinnästastar egen.men som

Den roffar bröd,siggirige åt
bord råderoch vid hans oro.

brödet,frikostige inte påDen sparar
flyteroch vid hans bord vatten

källa.och med från uttorkadtill en
saknas.V. 7-8

rader tillfogas:Två14:16
Allt är göragott attsom

Gud.skall du införgöra
för ordet helaTvivlaren i avsnittet:16:20

tänker hanmig inteMen -
bekymrar hur jag leversig omvem

Inget syndarjagöga ser om -
sviker alla hemliga löftenmärker jagomvem

Vad berättar denrättfärdig gärning Vemär omen
håller budenVad kan hoppas jagjag Pom

finns hos människan,sådant inteNågot17:30
hans tanke människans tanke.och inte Sär som

drinkarefrossare ochinteVar18:33 en -
du din börs.då har ingenting isnart

Den sådan blir rik,inteär19 som
föraktar det lilla fördärvar själv.och den sigsom

zVin hetsaroch kvinnor sinnet,upp
förhärdad leder människan fördärvet.och själ ien

utseende avslöjar hans sysselsättning,En19:30 mans
henne själv.människas vittnargång Somen

får den tillrättavisar syndareInget20:2 gott som en
3eller beröm från fel håll. Smottar

fårsvans oätligfet saltEn är20:19 utan -
med tid.det ord i Sså är sägs orättsom
märker han har framför sigviseDen21:7 vem

snabbt de onda.och genomskådar S

visheten fängelse,dårenFör är21:18 ettsom
glödande kol för den vettlöse.kunskap Sär som
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vackra 0rd enfaldigSlösa inte22:13 man,en
och bredvidinte svin vägen.ett

dig undan, slipper du obehagHåll så
och nersmutsad det ruskarblir inte sig.om

får duHåll dig undan, så ro
och hans mycknaslipper Ströttas prat.av

låter lära Floden,Den sin24:27 strömma som
Gihon vinskörden bärgas. Snärsom
du har samlat visdom din ungdom,inte iOm25:3

hur skall du då kunna finna den gammal Ssom
Efter första raden tillfogas:25:8
den plöjer samtidigtinte med och åsna. Ssom oxe

bildligt uttryck för den slipper leva iEtt ettsom
omaka förhållande; ochMos5 22:10 2 Kor 6214.

förFall kvinnas skönhetinte ,25:21 en
föroch henne hennes rikedom.inteåtrå

Kåda och beck eld,näring åt28:11 ger
ideliga slutar blod.tvister i S

främling du, och skam får du smaka,En29:25 är
och till allt får du höra sårande ord.råga S

den nöjde läcker måltid,För30:25 är sömnen som en
och han bekommer honom väl.ätermaten

har fängslats guldetDet mångaär31:6 som av
eller lit tillsin pärlor,satt

de har kunnatinte undkomma olyckanmen
eller finna räddning vredens dag.

ihåg din du själv,Kom31:15 nästa äratt som
och förtänk dig det gäller sådant du avskyr.när

döljervis inte visdom,En sin32:18 man
hädaren håller inte sin itunga styr.men

vis inteEn tar mutor,man
den fräcke hädaren följer lagen.intemen

slutet komma låt tidenLåt inne,36:10 snart, vara
kan dig:till Vad dusäga görty vem

Röj undan främsteden bland Moabs furstar,
denne finnsDet ingen jag.säger: änsom annan

saknas.V. 11
med den nåd du alltid ditt folk.visar36:19a som
Usel den sneglar ditt bord37:4 är vän som

håller borta nödens stund.sig imen
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5En din fiende,god kämparvän mot
sköld.motståndarna han sininför griperoch

Glöm stridendin kamrat iinte
bytet.du delarhonomoch försumma inte när

hjärtat.till alla planerRoten är37:17
Fyra fram det.skjuter urgrenar

har vishet förSomliga visa många37:19
för själva.dårskap sigbaramen

Somliga 0rdförakt medväcker sinavisa
läcker måltid.smakafår aldrigoch en

Somliga har vishet för sig själva,visa
till godo.kommer dem självakunskapoch deras

Somliga för folk,har vishet sittvisa
godo.folket tillkunskap kommeroch deras

läckerDen vishet för själv blirhar sig mått mat,som
lycka.honom hansalla prisaroch sersom

Den får lott,för folket sinvishethar ärasom
evighet.skall leva ihansoch namn

handskrift och har härsaknas isaknas. V. 25V. 21 en
uppbyggnadursprungligatroligenför avsnittetsutelämnats att

framträda.skall

lindring från plågan.läkarendemGenom38:7 ger
skaparesyndar sinDen38:15 motsom
läkaren.övermodigtbeter sig mot

saknas.Versen38:19
tillfogas:raderTvå39:30

ändamålförhar skapats sittAlla dessa ting
skalltills de i tjänst.hålls förvaroch i tas

saknas.Versen40:2
och diadembär turbanfrån den40:4 som

skinnfäll.kläddden itill gårsom
första radenlydelse syftar överstepråsten.Med denna

vänder till jorden,jordenfrån återAllt kommer40:11 som
dit.från höjden vänderkommer återdet sommen

flod,forsandemedRikedom ärorätt40:13 som envunnen
strid åskväder:iströmsom en

när rullning,klippblockkommer iden stiger
förborta alltid.plötsligt denärmen

tryggar eftermälet,stadochEn40:19 son en
finna vishet.bådabättre ärän attmen
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familjen välfärd,grödaUngdjur och ger
älskad hustru.bådabättre ärän enmen

Vin glatt,rusdryck hjärtatoch gör
älskandes kärlek.bådabättre än ärmen

olycka,detförökar ärNär41:9 ener,
blir detfår barn, jämmer.och när

glädje,det oändligblirniNär snavar,
förbannasdör, ni.och när

Människans kropp ingenting,är41:11
skall aldrig utplånas.gottett namnmen

våldsdåd.du borinför folket däroch över41:19
och fördrag,bryta ederBlygs för att

armbågen.för läggaatt . .
saknas.:22a-b Raderna41

handvåg och stativvågdammet frånför hålla42:4 att
och vikter,torka måttskovelföreller att av

eller litetköpaför sig stortatt vare
seller med köpman,förhandlaför prisetatt enom

hård tukt barnför Patt ge
benen efterslav drar sig.dåligeller somen

för hon skall blimedan hon över,är42:9c attung,
förskjuten,för hon skall bliäldre,hon blivitoch när att

förförd,medan skall bliogift, för honhon är att
gift, för hon skallhonoch ärnär otrogen,att vara

skall barn,far, för honbor hosmedan hon sin att
skall bli barnlös.för honbor hosoch hon sinnär attman,

fönsterfår hadär hon bor inte någotRummet42:12
utanför.tillfartsvägenutkikoch ingen mot

skönhet förhenne sin någoninte visaLåt man
kvinnornas hus.söka sällskap ihelleroch inte

härar,kraft sinaHerren42:17c ger
härlighet.inför hansde kan beståså att

gudfruktigavill lovsjungajag män,Nu44:1
släktled för släktled.fäder,våra

folk med kloka planerfurstar sitt44:4 styrtsom
medoch härskat sina spiror,

förstått skrifternatänkarevisa som
förrådträffsäkra ord sinaoch hämtat .ur

deras ättlingarsde fått förblirVad i ägo,44:11a
barnbarn blir deras arvingar.deras

saknas.44:21c-d Raderna
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Abrahams skullfarsinFör44:22
Isakfick också en son

fäderna.förbunden meddelaktig allablevoch av
Välsignelsen sedan påjakob.överförde Herren

förstfödslorättenhonomstyrkteHan genom
honom.och gav . .

Även med David,förbundHerrens45:25
Judamed Ishais stam,son av

härlighet,inför hanseldenär ett arv av
till alla hans ättlingar.från Aronett arv

Prisa godHerren, ärsomnu
medoch kröner äraersom

med vishet,hjärtanhan fyllaMå era
bortglömtgoda fått blirdetinteså att

kommande släkten.allamakt består iutan er
saknas.Raden46:12a

nåd hos skapare,och sinFolkets ivän46:13
från moderlivet,överlämnad honom
profetkallnasir i sittHerrensen

ochblev domareSamuel, präst.somvar
han kungadömetbefallning upprättadeGudsPå

furstar folket.smordeoch över
tillfogas:raderTvå46:19

befanns han kloktill dödAnda sin
människor.och allaHerren avav

Även rådfrågad,död blev hanefter sin46:20
öde;kungen sittoch han lät veta

höra profetiskajorden lät han sin röst.ur
för honomDärför kvinnornasjöng47:6

för de skull.ärade honom tiotusensoch
kung, gick han stridhan till ikröntsNär

7och krossade.
. .

med den högtlovadesblev benämndDu47:18a namn,
Israel,hardet överropats utsom

du samlade.och . .
hopplöshetSalomo gick till vila i P,Når47:23

furstehan efterlämnade sig en
och fattig insikt:dårskapistorsom var

folket tillbeslut drevRehabeam, uppror.vars
hans levaframträdde minne intemåDå --

syndareJerobeam, Nevats son, en
synda.fick Israelockså attsom
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kom Efraim och falla,Han att snava
2425 de tvingades bort från land.så sittatt

synder blev omåttligtHans stora,
allt slags ondska hängav han sig åt.

fruktansvärd du Eliainte,Hur48:4 var
din like har till stolthet.skälDen ärsom

Efter tillfogas:andra raden48:12
gjorde dubbelt tecken,Han så många

och ord han sade blev underverk.vart ett
och han spred förvirring bland dem med48z2lb pest.

48z22c-23b Raderna saknas.

kraft förlamas,lät han derasDå49:5
deras fick dåraktigt främmande folk.ära ett

profeten,talade också Job,Han49:9 om
allt levde rättfärdigt.isom

hans nåd dröja kvar hos Simon,Må50:24
han förbundetlåta med Pinhas gälla för honom,må

fördet upphävs honom eller för hansinte barn,så att
himlen består.längeså

klok undervisning och konstfulla tänkespråkDetta50:27 var
till Jeshua, till Elasar, tillSimon, Sira,av son son son

tydningskonst flödahans kloka lätsom
strömmade framoch hans insikt.som ur

frukta leva.Ty Herren år50:29 att att
svekfulloch från pilar.51:6a tungasen

dödlig faraEn . . .
tillfogas lovsång:Hår51:12 en

Tacka han god,Herren, ärty
hans nåd.evigt varar

Tacka lovsångernas Gud,
hans nåd.evigt varar

Tacka honom bevarar Israel,som
hans nåd.evigt varar

honom skapatTacka allt,som
hans nåd.evigt varar

Tacka honom befriar Israel,som
hans nåd.evigt varar

honom samlar de skingradeTacka israeliterna,som
hans nåd.evigt varar

Tacka honom bygger stad ochsin tempel,sittsom upp
hans nåd.evigt varar
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Davidsstyrka ätt,Tacka honom som ger ny
nåd.hansevigt varar

Sadoksblandväljer söner,Tacka honom prästut ensom
nåd.hansevigt varar

sköld,AbrahamsTacka honom som var
nåd.hansevigt varar

klippfäste,IsakshonomTacka varsom
hans nåd.evigt varar

styrka,varjakobsTacka honom som
nåd.hansevigt varar
utvalde Sion,honomTacka som
nåd.hansevigt varar

konungar,konungarsTacka konungen över
nåd,hansevigt varar

folkstyrka sitthonom ger nysom
fromma lovsjunga,allaoch låter sina

honomfolkbarn, det står nära.Israelsalla som
Halleluja

efterbildatsharalfabetisk dikt,Avsnittet mönsterär51:13 varsen
nedanstående översättning.fritt i

aldrig felatochAlltsedan jag ännuvar ung
sökt;har älskat ochdet henne jagär

Bland honord mig,lagens mötte
till stund.skall söka henne min sistaoch jag

Druvorna faller,blommannärmognar
hjärtat.de glädjeoch ger

följde jag rätta vägen,Enträget
henne.ungdom kände jagfrån minty

Fastän kort,flitiga lärotidmin var
lärdom jagden stor som vann.var

God henne,fickhjälp jagP av
lärare.honom mintillhöräran som var

Hos glädje,och fannhenne sökte jag
aldrig slockna.för det goda skalllidelsemin

för hennebrinnalät min åtråJag
med blicken.släppte henneoch inte

Kraften ökadesi min åtrå ;
svikahöjder skall intehennes jag .
hand;gled föroch minLås portar upp

hemligheter.begrunda hennesskalljag
2°Med händer sökte hennejag P,rena

renhet.fann henne hennesoch ijag
förståndskänkthar mighonNär nu

aldrig henne.skall jag överge

427



Bihang B Jesus Syraks vishet

Osläcklig brinner längtanmin henne,att se
henne förvärv.vinnaatt ett gottvar

zzPrisa då läppar ochHerren, tunga,
han talets lön.mig igåvagav

Reser förstånd livet,utan genom
hos mig, lärohus.så in i mittstanna ta

Säg hur länge vill leva armodmig, ni i
och låta själar allt mertörstaera

Talet vishet har hört från minom mun;
henne själva kostnad.vinn utannu

Under hennes 0k skall böja nacken,ni
skall hennes bördata er.

och söker henne honVar är nära,en som
alla hän skall finna henne.sigsom ger

Åt mig strävade liten tidsom en
hon frid; kan själva det.storgav se

jAlskar lära redan ungdommin i ,er
kan vinna silver och guldni mig.genom

Over alla hör skall glädjas,mig jagsom
och skall blygas förinte min sång.

Allt blir skall fullgöraålagt tidni i ;som er
hans tid skall Gud lön.innenär är ge er

Prisad evighet, ochi lovat hansHerren ivare vare namn
släktled efter släktled. Slut Simons 0rd; han tillvar son
jeshua och kallades Siras Simons vishet; hanDettason. var var

tilljeshua, till Elasar, till Sira. Prisat Herrensson son son vare
från och evighet.inamn nu
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BARUK

Inledning

skrifter lagts isamlingBaruks bok småär munnensomen av
ff..ff. ff.ff.jfrJersekreterare 43:3 45:1Jeremias 32:12 36:4 ;;;
delnyska tillperiod då religiösförtypiskDen är storen
deförflutna: levde sig idetbearbetningbestod i manav

demsökte uttryckaerfarenheter ochgestalternasbibliska
detta fall villesamtidens.med denhopsmälta I mannytt, egna

underjudarna hade det sintanken huruppbyggelsehämta ur
ochförstörtf.Kr., då Jerusalem500-talettidsvåra storavar

bokenGrundtonen ideporterats.hadefolkgrupper anges av
straff för folkets olyd-olyckornanationelladeläran ettatt var

Ånger denframställsoch botgöringGud. rättanad sommot
förnedringen.vägen ur

ochinledning avsnitt:1-14Boken 1är tresammansatt av en
liturgiskaalla tycksolikheterinbördes varatrots storasom

det andrabotbön sångförsta :15-328,1Det är omentexter. en
det sörjandedialog mellandet tredjeochvisheten 3:9-4:4 en

profetiskuppmuntrandeoch 4:5-5:9.Jerusalem rösten
Barukramberättelse, därhistoriskInledningen är presen-en

fri kon-denföljer.författare till det Att år ensomteras som
Baruk Babylon, ditplacerar iredan denframgårstruktion attav

uppgifter aldrig kom. AvsnittetJeremiabokensdömahan att av
förtillJerusalemBaruk habotbönen,i säntsägsut sommynnar

medlikheterharjudarna där. mångaanvändas såBönenatt av
GT-kapitelmed dettahar utformatsden troligenDan 9 somatt
äldrehafthar de bådamöjligenmönster; texterna gemensamen

prägel.har helthuvudavsnittetföljandeförlaga. Det en annan
Ordspråks-motsvarigheterbetraktelse med ipoetiskDet år en

där visheten skildrasSyraks vishet,Job ochboken, Jesus som
förkroppsligadfolk ochbofast hos Israelshimmelsk varelse,en

stycketmed det föregåendeTankeförbindelsenheliga lag.dessi
tilllagenvisheten ochotrohet sägsligger i rotenmot varaatt
detförändrasoch stilen iåolycka. Stämningenfolkets nyttpersonififeratJerusalemuppträderavsnittet. Därsista som en

klaganKlagovisorna.liksom isörjande kvinna, Hennes över
bortförda befolkning,stadensdvs.hon mist, mötsbarnen som

ochtid fredförutsågeruppmuntrande röst, aven nysomenav
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lycka. Uttryckssättet här hämtat från delen jesajasär senare av
bok.

har tillräckligt mycket förAvsnitten kunnagemensamt att
sammanhängande kompositionläsas med enhetligt tan-ensom

bot och lyssnarkemönster: den till vishetens förma-görsom
finner ochningsord nöd.i sin deMentröstuppmuntran av-

frånviker starkt varandra stilen ochi i innehållsligaså många
detaljer de knappast kan ha författare. Troligen deäratt samme

olika och vidskrivna i situationer olika tidpunkter, kanske
dessutom olika språk. Inledningen och botbönen skrevs
säkerligen hebreiska, sannolikt också stycket visheten,om

slutavsnittet kan grekisk originaltext. äldstaDen imen vara en
bevaradedag genomgående grekisk.ärtexten

Boken bör ha ställts under intryck förhållandensamman av
påminde de nationella olyckorna tid.Jeremias Van-omsom

bakgrundenligen den krisen för judarnasvåraärantar attman
första hälftenunder 100-talet f.Kr., och den slutligaattav

kompositionen har slutet århundradetgjorts ellermot ettav
stycke Somliga forskare har dock boken inästa. satt
samband händelser,med ijerusalemintågsenare som romarnas

f.Kr. eller stadens förstoring Delarår år e.Kr.63 70t.o.m. av
det sammanställda materialet kan andra sidan ha kommit tillå

200-talet f.Kr.redan på
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Babylon jerusalemjudarna skriver tilli

Här den skrift författades Babylon Baruk,iåterges som av son
Sidkia, Hasadja,till Machseja, till tilltill Neria, son son son son

zunder dagen månaden,Hilkia, det femte den sjunde itill året,
Jerusalem och bräntdag då kaldeerna hadeden erövrat ner

3 skrift Baruk för kungjekonja Juda,staden. lästeDenna avupp
för hela folket samlades till upplåsning-jojakims och somson,

4för kungasönerna och de äldste och för helastormännen,en,
floden Sud.höga och alla bodde Babylon vidfolket, låga, isom

och5De vadoch fastade och bad till alla skänkteHerren,grät
7skickade tillkunde till insamling. dede Pengarna Jerusa-en

Jojakim, till Hilkia, till Shal-tilllem: översteprästen son son
och alla dem befannlum, till de andra sig iprästerna som

detfemte Räkningen troligenåret från1:2 utgår dåjerusalemår 587 Kr.,
för andra härjades babylonierna.gången skeddeDetta enligt Kung2av

den sjunde dagen den femtei månaden25:8 Månadssiffrankan ha
bort avskrivningsfel eller utelämnats självklartappats genom som av

författaren.
kung jeeonja eller Jojakin deporteradestill Babylonien1:3 tillsammans
med det ledande skiktet i Jerusalemefter stadenskapitulation år 597
f.Kr.; Kung2 24:15.se
Sad finns belagtNamnet inte i andra källor. Babylon låg vid Eufrat,1:4

troligen speciellflodarmnågon eller kanal.men menas
jajaaim, till Hilkia Hilkia,översteprästen Shallums1:7 farfarson son, var

till Seraja, dödadesefter JerusalemsfallÖversteprästen år J587som er
ff.. tycks förutsättaTexten hade52:24 Seraja farbror övertogatt en som

hansfunktioner den förstörda staden.i jfrjudit med4:6 not.

Kung1:3 2 24:6, 12, 15jer 36:4;45:1-51:1
f.;]erKung1:2 2 25:8 39:8;

52:12 .
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sSamtidigt,med Jojakim. den tiondeJerusalem tillsammans
tillhörtBaruk de föremål hade hussivan, Herrenstog som men

och skickade dem tillbaka till Juda,bortförda templetblivit ur
hadekung Sidkia Juda,alltså de silverkärl Josiassom av son,

Nebukadnessar9efter Babylontillverka det kunglåtit att av
furstarna och de andra fångarna, bådehade deporterat Jekonja,

folket landet, och fört dem från Jerusalem tilloch istormännen
och de skickade följande hälsning:Babylon,

för köpasänder dem skallHär er en summa pengar;
ordning offer-brännoffer, syndoffer och rökelse. iGör så en

ochGuds, altare be förbär fram den vårgåva, Herrens,
och för hans Belshassarkung Nebukadnessar Babylon sonav

Dåfår länge himlen består. skallde leva jorden såatt
kraft och ljus skall leva ivåraHerren ögon,gege oss
kung Nebukadnessar Babylon och hanstrygghet under sonav

och deras välvilja.Belshassar, och skall dem längetjäna vinna
Be har syndatockså för till Gud,Herren, vår ty motoss

dag harGud, och denna inteivår HerrensHerren, ännu
Dennafrån skriftglödande vrede bortvänts oss. som

syndabe-läsa husskickar till skall i Herrens som ener upp
högtidsdagen och de andra festdagarna.kännelse

alltså hadet judiska Skriften skulletredje månaden i året.Densivan1:8
efter den skrevsJerusalem månader detoch skickats till tiolästs attupp

i.v. 1
förutsätter tydligenGrundtexten oklarBarne deföremål är1:8 atttog men
krigsbytet frånlyckades tillbaka delBabylonienjudarna i temp-en av

heliga föremålen flera decennierff. återlämnadesdeEnligtlet. Esr 1:7
persiskekungenunder den Kyros.senare,

Jojakinsbabyloniernaefter brorsongjordestill kung sinkung Sideia1:8 av
hanff.. Författaren tycks dånederlagår Kung597 2 24:17 attmena

med silverföre-tempelkärlen guldbortfördade 2 Kung 24:13ersatte av
hansjälv besegradesfördes till Babylonoch dessa årmål, i sin närturatt

Kung 25.2587
försonlig hållningmeddefår leva Jfr Mackbe. En7:3311:11 not.att -. . förordas ocksåbabyloniska iJerden 29:7; 42:11statenmot

självaverketuppgift finns iBelshassar i Danhan: Samma 5:2,1:11 menson
kung Nabunaid.till BabylonsBelshassar sistesonvar

festdagarna Grundtextens formuleringhögtidsdagar och de andra är1:14
ochförsommaren debrevet tänksobestämd, v. 8,avsäntmen

veckolångaförsoningsdagenoch denhögtiderna dåärnärmastestora
lövhyddefesten hösten.

Dan1:11Esr 6:10;Jer24:12-16;Jer 29:7 5:2Kung1:9 2 24:1;
Mos 11:21527:20
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Botbön

lsHerren, dag medGud, rättfärdig, dennastårvår är men
vårajerusalems kungarJuda och invånare,skam, män av

tyoch profeter och fäder,och hövdingar, våra vårapräster
och olydiga harhonom;har syndat varitHerren motmot

Guds, och lytt de före-lyssnat till intevårinte Herrens, röst
följa.skrifter Herren attgett osssom

Från fäder ochdag då fördeden våra EgyptenHerren ut ur
intill denna dag har ständigt olydigavarit vårHerren,mot

Därförtill honom.Gud, lättsinnigt lyssnaoch ärvägrat att
och den förbannelsedag fast elände ii i vårt Herrenännu som

fäderbefallde då han fördeuttala,sin tjänare våraMose utatt ur
honung.för land flödar mjölk ochEgypten ettatt ge oss som av

Vi Guds,försummat lyssna tillhar Herrens, vår röstatt som
Varprofeter sände. ochtalade till de han en av ossoss genom

han andra gudar ochhar följt onda sinnelag, tjänatsitt så att
OchGuds,det i Herrengjort vårHerrens, ögon.år ontsom
ochhan uttaladelåtit 0rd besannas vårahar det oss omomsom

ochkungar och hövdingarstyrde Israel,domare våraomsom
zatt olyckahan skulle låtafolket Israel och Juda,i storenom

detsådant skett under himlendrabba Aldrig har något somoss.
förutsagt lag:det ihan lät ske ijerusalem, så Mosessom var

4Hanvi och döttrars kött.alla våramåste äta sönersegna
ochgrannriken och lät skamfolk allaprisgav vårt våra

fördrevbland alla de grannfolk ditförödelse drabba Herrenoss
5Vårt för har syndatfolk korn underst ställeti överst, tyoss.

till hansGud, och lyssnatintevårHerren, röst.mot

fäder. Uppmärksamhetenflyttas bönenmellanolikavåra vi i1:19 genera-. .och folket. del forskaretioner En 1:15-2:5antar attgrupper av verserna
tänks utsagda judarna ijerusalem, och inledningentill2:6 ärattav en ny
bön, avpassadför dem befann Babylon.sig isom
förbannelse ff.; ff. dessakapitelSe1:20 Mos Mos I3 26:14 5 28:15t.ex.
återfinns bl.a. den förutsägelse Jfr också Klaginämns 2:3. 2:20;som

där det Jerusalemsutsvultnabefolkning hemföll kanniba-åt4:10, sägsatt
f.Kr.under belägringenlism år 587

JEsr9:6-15;Neh 2 11:15-2:35 9:5 .Klagjer2 3 HesDan Tob 19:9; 4:10; 5:1037; 9:4-19; 3:2-6
J2:4Est 24:9; 25:9;1:17 Gr C:17+ 42:18er

Mos2 5 5 28:13 Est Gr C:17+1:19]er 7:25
1:20-2:5 Mos3 Mos26:14-39;5

28:l5-68
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°Herren, Gud, rättfärdig,vår och fäder harär våramen
7Alltmed skam intillstått denna dag. det onda Herrensom

sViförutsagt har kommit bad inte till hanöver Herrenoss. att
skulle leda alla och bort från deras onda hjärtans tankar,envar
och höll olyckan beredskapHerren i och lät den drabba oss.
Ty rättfärdig han befalldeHerren handla efternärvar attoss

menhans vilja, lyssnade till hansinte och lydde inte deröst
föreskrifter han hade följa.gettsom attoss

Herre, Israels Gud, du har fört ditt folk Egyptensom ut ur
med din starka hand, med tecken och under, med väldig kraft
och med lyftad du har dittgjort ryktbart intillarm, som namn

videnna dag: har syndat, har levt gudlöst, har handlat
orättfärdigt, Gud, i strid medHerre, vår alla dina rättfärdiga

Vändbud. din vrede från bara någraärnu tyoss, som
lämnats kvar bland de folk dit du har fördrivit Hör,oss.

bön och åkallan,Herre, vår befria förvår din skull ochoss egen
låt välviljavinna hos dem förde bort från land,vårtoss som oss
sså hela jorden får du Gud,Herren,är vår Israelatt attse ty
och hans folk uppkallade efter dittär namn

1°Herre, blicka från din heliga boning ochner se oss.
Vänd öppnaditt till och hör, dinaHerre, ochöra ögonoss,

De och hans rättfärdighetprisarHerren inte deärar ärse. som
döda dödsrikeü, lsNej,i vilkas ande kroppen.tagits detut ur

den djupt bedrövade, den nedböjd ochär detgår ärsom svag,
de och den hungrande själen dig ochögonen ärarmatta som

Tydin rättfärdighet,prisar litar till fädersHerre. inte våra
eller kungars rättfärdighetvåra kommer inför dig mednär vår
bön Dubarmhärtighet, Gud. har släppt lossHerre, vårom
din glödande vrede alldeles förutsadedumot oss, som genom
dina profeterna°:tjänare

alldeles du färutsade2:20 och friaCitaten i omskriv-21-23 29-35ärsom v.
flertalningar GT-ställen, främst ochiJer Mos.5ettav

2:7 jer 2:135Mos4:27;]er19:15 42:2
2:155Mos28:10;jer14:92:112 Mos Mos13:3; 5 jer26:8;

Mos 26:15;]es32:20 2:16 5 63:15
f.+Syr2:121 Kung 2:178:47 17:27
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babyloniskeSå nackar och dentjänaBöjHerren:säger era
harbli kvar det land jagskall inikungen, så gett erasom

ochMen till intelyssnafäder. Herrens röstvägrarom
då skrattskall allababyloniske kungen, jagdentjänar tysta

ijuda städeroch brudensglada brudgummensoch röster,rop,
öde ochlandet skall liggaoch helaJerusalemsoch på gator,

obebott.
babylonis-tjänade denVi till din och intelyssnade inte röst

hade uttalatbesannas dudu de ordkungen. lätke Då som
ben ochprofeterna: kungars våradina våratjänaregenom

de marken iliggerkastadesbenfäders ut gravarnaur -
lidan-Folket dogfrost.hetta och svåradagens nattens genom

2°och ditt hus,svärd ochochsvält ärden, pest, somgenom
grunddet dag,lät du bli sådant iuppkallat efter ditt ärnamn,

Och Gud, harändå,ochjuda.Israel vårondskan i Herre,av
Zssåoch barmhärtighet,mildhetall dindu visat stora somoss

befallde honomden dusade din tjänare gångendu Mosegenom
israeliterna:din lagskrivaatt ner

dennaOm då skall sannerligentilllyssnar minni inte röst,
skara blandsmälta ihop till litenbullrande folkhopoch enstora

Jag de kommerskall fördriva dem. intefolk ditde jag attvet
folk.styvnackateftersom delyssna till Menmig, är ettatt

och de skallskall de besinna sig, inseunder förvisningen att
ochskall dem hjärtanGud.deras Jag öronjag Herren,är ge

och förvisningen ochskall lovsjungade mig ilyssnar,som
de ochfrånskall vända sitt sinatänka mitt trotsomnamn,

för deras fäderhur det gickonda då de tänkergärningar, som
Då dem återvända till detskall låtasyndade jagHerren.mot

ochfäder, Abraham, Isakderasland jag att gesom svor
skall folketskall det besittning.jakob, och de i Jag görata

Författaren tycks byggaben kastadeskungarsvåra2:24 ut ur granarna. ,.förutsägelseniJerpå 8:1
mildhet förinta folketdu all din intehar Dvs.visat2:27 att utangenomoss

fi.omvändelse ff. Mackdet tillfälle till v. 30 2 6:14;ge

2z2ljer 27:11 f.;lerKung250-33 8:471 24:7;
2i23jer 7:34;16:9;HcS 26:13 He$11;19
224Jcr8:1 2:341 ]er32:36-41
225Jer36:30Hes5:12, 17 Mos2:341 Mos12:7; 15:5; 5 1:8;
2:26]er 7:14 3yr44;21f
2229-35 Mos5 30:1-1O
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talrikt, och det skall aldrig jagbli mindre igen. skall sluta ett
förbundevigt med dem: skalljag deras Gud, och de skallvara

folk.mitt Och skalljag aldrig föra bort folkmitt Israelvara mer
från det land jag har dem.gettsom

lHerre, allhärskareäg Israels Gud, det själ nöd,iär en en
bedrövad ande zLyssna,till dig. och för-Herre,som ropar
barma dig, 3Duhar syndat dig. sitter din förty mot tron
evigt, hör för förgängelsen 4Herre,evigt till. allhärskare,men
Israels Gud, lyssna till de döda israeliternas och deras avkom-
lingars bön. syndadeDe dig och lyssnade tillinte Herrens,mot

Guds,sin och därför fast 5Tänki elände.röst, vårtär nu nu
inte fädersvåra synder, tänk din makt och dittmer utan

ty du Gud,ära, Herren, och skallär vår lovsjunganamns
7Detdig, därför duHerre. har fyllt hjärtanär våra med

gudsfruktan, åkallarså ditt skallVi lovsjunga dig iatt namn.
förvisning, harvår hjärtan frånvåra all den orättty renat som

syndiga fäder begickvåra dig. dag lever förvisning:imot
du har fördrivit hit, där bära skam, förbannelsemåste ochoss
skuld för all fäder gjorde,våraorätt de avföll frånnärsom

Gud.Herren, vår

Visøeten, Guds till Israelgåva

9Israel, hör de bud liv,som ger
lyssna och kom till insikt.

1°Vad har hänt, Israel,
varför du fiendeland,iär
varför har du åldrats bland främlingar,

besudlats de dödas orenhetav
och räknats bland dem hör dödsriket tillsom

Du vishetens källa.övergav
Om du hade följt Guds väg,

hade du fått bo kvar frid föri alltid.

dedödaisraelizemas.3:4 bön ställföreträdandeEn bön försoning förom. .de döda förutsätts också Macki ff.2 12:43

2:35]er31:31-34 Bar2;4+38
Ps9:8;]es57:15;Klag5:193:3 5Mo54;16;30;19f3:9
Klag3:4 5:7 3:11Ps 88:4 s
T0b313315 3:12]er2:13;5yr1:1
]er32:403:7
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.

Lär finns vishet,dig detvar
kraft och förstånd.det finnsvar

ocksåkommer du inseDå att
ljus fördet finns liv och ögonen,var

och frid.levnaddet finns långvar

Vem vishetens boning,funnithar
skattkammarehenneshar iingåttvem

folken,Var regeradede överär som
markens djurhärskadede översom

och fåglar,med himlenslekte
och guldskatter silverde samlade avsom

litar tillmänniskordetta som --
fatta deras rikedom,kaningenså att

de formade silvret,rastlöstsom
deras verkkan räknaingenså att

De dödsriket,borta och har stigit iär ner
deras plats.och andra har tagit

2°Nya bodde jorden,ochsläkten föddes
de känna,lärde inteklokhetens vägmen

de förstod hennes stigar.inte
till henne,slötheller deras barn sigInte

bort från hennesgick långtde väg.
Man hennealdrig hört ihar Kanaan,om

henne i Teman.inte sett

lektemedhimlensfåglar Författaren tänker kanske bruket jaktfal-3:17 av
kar furstligt privilegium, kanske de svulstiga fraserettsom som

makt bådetillskrev kungarna människor, djur och fåglar Danöver 2:38;
Jfr ocksåjob där bildenJudit används sammanhang.i:7.11 40:24, annat

de rastlös formade silvret Konsthantverk räknas bland dei GT3:18 som
förnämstakulturyttringarna, och konstnärernakan alltsåhår vidnämnas

och rikasidan de mäktiga exempel mänsklig storhet.somav
ättlingar..Teman. Midjan OlikaKanaan. Hagars3:22 namn. . .. .grannfolk tillgrannländereller Israeldär det fannsframgångsrikaaffärs-

jfr Ob och beträffande sammanställningen visdom ochmän 8v. av
affärsskicklighet f.. och Midjan arabstammar,TemanHes 28:4 var som

härstammafrån Abrahamsbihustrur ochansågs Hagar Ketura Mosse 1
25.

Ords Vish3:14 3:13-18; 9:18 jer Dan 2:38;]udit3:16 27:6
3:15]ob 28:12 11;7

OrdsHes3:17 28:4-8 11:28
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På ättlingar,med Hagarssättsamma
från Midjan ochköpmännen Teman:

sökte jordisk visdom,de
och forskarna,liksom legendberättarna

känna,lärde devishetens intevägmen
aldrig hennes stigar.de brydde sig om

24Se, hur Guds boning Israel,är,stor
hur vid den värld han ägersom

Stor ochdenär gräns,utan
hög omätlig.och

Där föddes de ryktbara jättarna,
väldiga hjältar, kunniga krig.urtidens i

Men det dem Gud utvalde,intevar
för öppnadedem han vishetensinte väg.

De gick under brist förstånd,sini
gickför dårskaps skull de under.sin

Vem har farit till himlen och hämtat visheten,
frånhar fört henne molnenvem ner

Vem farit havet och funnit hennehar över
och kan förvärva henne för finaste guld

Det finns henneskänneringen väg,som
hennes tanke.ingen stigägnar en

Men han allt känner henne;vetsom
insikt,han har utforskat henne med sin

jorden form för tidhan evigsom gav
och fyllde den med fyrfotadjur.

Iegendberättarna forskarna Författarenoch tänker diktare, filosofer3:23
företrädareför den grekiskakulturenoch andra i hanssamtid.

Guds boning Uttrycket används himlen eller templet3:24 mest omannars
Judit hos den judiske filosofen Filon kanse det,9:8,2:16;t.ex. men

här, syfta helavärlden.som
gestalter brukade anförasijättama De Mosnämns3:26 1 6:4som som

gudlöst övermod; Vishexempel medSyr14:6; 16:7 noter.
bar utforskat benne flerahan sammanhang Gud ha utforskatI3:32 sägs

vishetensegenskaper, hansjälvhadeskapat jfrhenne job37;trots att v.
Tanken tycks han efter hand upptäckte ochSyr 1:9.28:27; attvara

prövadede möjligheter hansförsta skapelseakt.öppnatssom genom

Vish SyrMos Syr 3:29 24:43z26-28 1 6:4; 14:6;
3:32J0b 28:23-27;Syr1:1-1O16:7- Mos Rom3:29 5 30:12; 10:6
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Han ljuset, och det drar åstad,sänder ut
och det med bävan.han kallar det, lyderpå

Stjärnorna tänder ljussitt
och börjar med glädje vakttjänst;sin

han kallar dem, och de viHär ärsvarar:
och lyser med glädje för skapare.sin

Sådan Gud,vårär
vid hans sida.ingen kan nämnas

Han utforskade vishetens hela väg
för jakob,och öppnade den tjänaresin

Israel, hade hans kärlek.för som
Sedan visade hon jordensig

bland människorna.och levde där
Hon bud,boken med Guds4 är
lagen består för evigt.som

fårAlla håller fast vid henne leva,som
henne skall dö.de lämnarmen som

ZVänd och fatt henne,Jakob, grip iom,
kringbana dig fram till ljuskretsen henne.

3Ge stolthetdet dininte är en annansom
främmande folk.digeller det ettsom gagnar

Saliga folk Israel,vi, mittär
behagar Gud.vadty vet som

vakttjánst Jfr medSyr3:34 43:8-10 not.
Sedan visade bon jorden ord harpå Dessa kristna utläggare3:38 sig av

fleratillämpats ställen likställs medvisheten.Kristus, på i NTsom

Jjob Ords Vish Joh38:35 8:31; 9:103:38
4Syr 43:10 1:14
5]udit9:6+ Syr Mos Hes4:1 24:23 3 18:5;
6]er Rom10:6 20:11; 10:5+
7Syr Ps24:8 147:194:4
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sörjande JerusalemdetTröst åt

undan glömskan.5Fatta räddar Israelfolk, dumod, mitt som
hednafolken;såldaDet utplånas blevför niinte att somvar

väckt vrededärför hade Gudsfienderna nini prisgavs att
offrade till demoner7Ty förbittring niväckte skaparesni närer

och hadeglömde den Guden,Gud, evigestället för till nii som
vårdat vålladehade nioch Jerusalem,fött er, sorg.somer,upp

9Ty drabbade och hon sade:Guds vredehon hursåg er,
lyssnagrannkvinnor,Sions

Gud har lagt mig stor sorg.en
Jag fångenskap,och döttrarshar mina sönerssett

lagt dem.den harEvigesom
Med dem,glädje födde jag upp

ochfrån dem medfick skiljas jämmerjag sorg.men
Må Skadeglädje mig,ingen visa mot

änka har mist så många.somen
syndat:barn harminaövergiven,Jag är ty

avföll från Guds lagde
och hans stadgar,erkände inte

Guds budsde gick inte vägar
fostransoch följde stigar,inte

till hans rättfärdighet.ledersom

Sions grannkvinnor, kom
fångenskap,och döttrarsTänk mina söners

har lagt dem.den Evigesom
Han folk från fjärran,sände dem ettmot

språk,folk med främmandeettett grymt
gamlahänsyn till deinte togsom

barnen.och skonadeinte

hotats under-Israel undan glömsenn Folket,räddardu4:5 som avsom
självt överleva.stamfaderns vid livhåller Igång, attnamn genom -

därefterJerusalemförfattaren till folket, tilltalar förstavsnittet 4:5-5:9
författarenslutligen vänderoch och sigsina invånare,sin omgivning

till Jerusalem.Gudsprofetiskt, delvis i v. 34,namn
JerusalemLiksom Klag uppträder ellergrannkvirmor i SionSiam 1-24:9

och stadensdöttrarna invånare,personifierat kvinna. Sönerna ärsom
bundsförvanter.grannstäderellergrannkvinnornaär

lzlif.KlagMos4:7 Mos 5 32:163 17:7; 2
f.;]erKor Mos 6:221 10:20 28:49 5:15;5 5
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De änkans älskadeförde bort söner,
den hennes döttrar.de ifråntog ensamma

Hur skulle kunna hjälpajag er
Han olyckornahar lagt er,som

hand.rycka fiendershan skall er eraur
lgGå, barn, har blivit övergiven.jagmina gå,
Jag dräktklätt medgångenshar migav

säcktygäEbönfallandesoch klätt denmig i
tidtill den längeskall Evige minjag så varar.ropa

Fatta och till Gud,mod, barn,mina ropa
befria från herrarskall hanså eraer

fiendens hand.och rycka er ur
Ty skall räddadenhoppas Evigejag att er,

glädjashar låtitden Helige mig
barmhärtighet han skallden visaöver snart er,

evighet.räddare lever ier som
Med frånskildesoch jagjämmer er,sorg

tillbakaskall låtaGud mig ermen
förglädje och lycka evigt.med

Nu fångenskap,grannkvinnorhar Sions sett er
komma från Gudfår de räddningsnart se ermen

och härlighet.glansmed den Eviges stora

Hårda Guds vrede.underbarn,minaut,
dig,fiende har jagatDin

undergånghansdu skall snart semen
nacke.foten hansoch sätta

Mina fick stenigaklena stigar,små
fiender.boskap plundrandebortde fördes avsom

Men och till Gud;barn,fatta mod, mina ropa
har glömtolyckan komma intehan lät er.som

klenaMina Grundtextens uttryck kansmå antyda kärlek och4:26 medli-
dandedet används Mik elleri kritik stadensbefolkningså för1:16 mot
bortskämdhet iså Mos5 Jes47:1.28:54, 56;

4:25 Ps 110:1
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Ert gick villovägar bort från Gudsinne -
med tiofaldigvänd och sök honom iver.omnu

Ty har olyckornahan lagt ersom
sända räddningen och den glädjen.skall evigaer

Fatta dig ditt skallmod, Jerusalem, han namnsom gav
Ve fall,plågade dig och gladdes dittdig. demtrösta som

ve städer där dina barn fick slavtjänst, hennede göra somve
Ty ditt fall och jubladeliksom hon gladdesdina sönertog

hon självdin förnedring, skall sitta ochövergivensåöver
Jag skall beröva henne glädjen hennes myllrandesörja. över

Eld frånoch hennes övermod skall vändasfolkmassor, i sorg.
tider, skall bebosskall bränna henne långa och honden iEvige

framtid.demoner för allav
Lyft Jerusalem, och denblicken glädjeöster,mot se som

Därfrån Gud. kommer dina dukommer till dig söner som
från samladefrån, de kommer ochfick skiljas Öster väster,

lKläbud, jublande Guds härlighet. digden Heliges dinöver av
sorgdräkt, Jerusalem, den du bär ditt elände, och klä digisom

ZTa frånGuds härlighets prakt. dig rättfärdighetenför evigt i
turbanGud kappa och den härlighetEvigessättsom en som en

3ty Gud skall alla länderditt huvud, låta under himlen dinse
För skall du ditt Gud: Fredglans. evigt namn av genom

rättfärdighet, härlighet gudsfruktan.genom

personifieras liksomBabylon; stadendina Dvs.henne söner4:32 togsom
dessförnedring finnsLiknande förutsägelser i Jes JerJerusalem. 47;om

50-51.
öknen och för-höra hemma ibebos demoner Demonerna ansågs4:35 av

ödelagdastäderbl.a. iJesknippasmed 13:21;34:14.

Jes5:1 52:14:29Jer 32:42
5:2 Jes4z3OJes1:26;60:14;Jer33:16;Hes 61:10

Jes5:3 62:1-4Bar48:35; 5:4
Bar5:4 4:30+4:35Jes 34:10

Jes 49:17 60:443:54:36
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5Res dig, Jerusalem, ställ dig höjden, lyft blicken mot
och dina barn komma frånöster och samladeväster öster,se

den Heliges bud, jublande Gud har Detänkt dem.över att
lämnade dig till fots, bortdrivna fiender, Gud förnärav men

tillbaka,dem skall de bäras triumfin i kungatron.påsom en
7Ty Gud har befallt alla höga berg skall sänkas, de evigaatt
höjderna skall sänkas och klyftorna skall fyllas, markenså att

slätblir och Israel kan fram skyddeti Guds härlighet.av
Och Guds befallning skall skogarna och alla doftande träd

Medskugga Israel. härlighetssin ljus skall Gud ledage ett
jublande Israel, lever barmhärtigheti och rättfärdighet frånsom
honom.

Jes5:6 4922 66:20;]er 17:25 5:7 Jes40:4
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JEREMIAS BREV

Inledning

brevJeremias utgjorde äldrei svenska biblar ka Baruks6latinskaav.bok. Detta anslöt till densig bibeln Vul-arrangemang
de grekiskai handskrifterna brevet skrift.ärgata, men en egen

Jeremias bok följs där Baruks, sedan Klagovisorna ochav av
därefter brev.Jeremiasav

Brevet skriftermånga skrivnaär sigen av som upp er vara av
känd gestalt självaGT i verket från sentidaärrören ur men en

författare, velat tillämpa hans förkunnelse sinanonym som
samtid. detta fall kan ff. haI Jer uppslaget, fast det29:1 gett
brev där handlar helt andranämns ting. Här ärsom om temat

babyloniskaden avgudadyrkan. anknyterBrevet till raden
GT-ställen förlöjligarangriper och bruket gudabilder.som av

tydligaste förebildSin har det iJer Denna har10:1-16. stomme
utvidgats med rad färgstarka detaljer, och det hela haren getts

konstfull formulering erinrar hellenistiska filosofersen som om
traktater. Uppmaningen lägga bort all fruktan för de främ-att
mande gudarna hamras med gång upprepadegång formu-
leringar, vilkas enformighet mildras variationer.småav

Skriften tycks sålunda ha lånat vissa drag grekernasyttre ur
kulturtradition, och den äldsta kända versionen rekisk,är fran men

del tecken tyder originalspråket ändå ha varitatten
hebreiska. Tankevärlden också helt och hållet judisk,är och
den ganska polemiken vädjar knappast förstai hand tillgrova
utomstående läsare. Författaren vill mod och styrkage tros-
bröder lever under trycket främmande religioner ochsom av
käm för bevara övertygelsen den monoteismensattar om egna

ägsenhet. riktasHånetöver avgudarnas vanmakt ärmotsom en
indirekt förkunnelse Guds storhet för de troende.av

tänkbart författarenDet själv Babylonär i hade denatt sett
kult levde kvar där lån efter babyloniskaden stormak-som t

fall och upplev under hellenistiskrenässanstens t.o.m. ene
tid. säkertIngenting kan emellertid tid och plats försägas om
skriftens tillkomst. Tidsangivelsen kani tolkas förfat-så2 attv.

levde under sista delen 1400-talet hanKr., nämli-taren av om
fram slutetsåg period sju generationer å 40motgen av en om ca

räknad från deportationenår, till Babylon år 587 Kr. En så
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brevJeremias

tidig datering dock förena demed grekiska stildra-svårär att
tänkbara tillkomsttidSenast 100-talet ef-är Kr.,gen. annars
har påträffat fragment brevtexten från 100tersom ettman av ca

f.Kr. tycks också framgåDet Mack brevet vid denna2 2:2 attav
tid känt och verk jeremia.accepterat ettvar som av
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Avskrift brev från de fångarJeremia till den baby-ettav som
loniske kungen skulle föra bort till Babylon, skrivet för att
delge dem det budskap Gud hade honom framföra.gettsom att

På grund de synder har begåttni Gud kommerav som mot
förasni fångar till Babylon babyloniernas kungattnu som av

zNärNebukadnessar. har kommitni till Babylonså skall blini
kvar där i många i sjuår, generationers tid, sedan skall jagmen
låta komma lyckligen därifrån. Babylon kommer nier att

gudar silver, guld och bärs omkringträ, männi-se av som
skors axlar och väcker Aktahedningarnas fruktan. då, så atter

inte efterni det främmande folket och gripstar av samma
fruktan för Snårdessa gudar, demni hyllas folkmassanser av

före och efter.går stället förSäg i själva: dig,Det vårärsom er
härskareå Tyskall tillbe. min ängel följer ochsom er,
han skyddar liv.era

kommer föras fångar förutsättsni Den situation1 ärattnu som som
Jerusalemsfall f.Kr.år Se Kung jer587 2 25; 39; 52.

tid Enligt skullei sju generationers den babyloniska fången-2 Ier 29:10
skapen i judisk kolonisjuttio Då levde kvar Babylon långtår. ivara en
efter den egentligafångenskapstidensslut, förutsägelsenantog attman
gällde befrielsenlängretid och den verkliga väntade framti-iännuatten
den jfr Tob med Enligt skulleDan denot. sjuttio åren14:5 9:24
uppfattas årsveckor, dvs. år.70x7490som som

]er29:11 3f.]er10:2;2Mack 2:2
jer2 29:10 Mos Dan26 23:20; 3:28
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7Dessa träsnidare ochgudar har polerats ärtungor som av
och alltsammans bländverk,med guld silver,överdragna ärmen

Mantala. tillverkar diadem guldoch de kan inte åt enav som
huvuden.flicka och dem sina gudarskokett Detsätter

frånsmusslar undan guld och silverhänder också prästernaatt
ochräkning ochoch använder det för till medgudarsina egen

dem fina klädermed det horhusen.betalar De istyr ut som
dessa gudar silver och guld ochde människor, trä,avvarom

som kan skydda och kläddasjälva siginte Deröta. ärmot rost
men ansikten förpurpurdräkter, torka derasi måsteman av

och lägger tjockt dem.skull finnsdammets i sigrummetsom
Fast liksom härskaren land,sådan gud bär spira över etten

Avenhonom förkan han deninte någotgör när.avrätta som
krighöger hand, han värnlöshan har dolk eller i är motom yxa

detta framgår de inte gudar; känn ingenoch Av ärrövare. att
fruktan för dem.

ochEtt sönder,vanligt redskap blir obrukbart det gårnär
där de tempellika värdelösa deras gudar, sitter i medsinaär

Omfulla från de besökandes fötter.damm någonögonen av
förtskungen, palatset sedan han ditförbrutit sig spärrasmot av

till derasför och vis stängeravrättas, prästernaatt samma
och bommar, för de skalltempel med och lås inteattportar

Åt tänder de fler lamporplundras gudarna sigåtänrövare.av
De hus,fast de kan enda. bjälkarsjälva, iinte är ettse en som

uppfrätta: jordenkallade hjärtan blir småkrypderas så urmen
kläder de märkersönder dem själva och deras utan attgnager

förbmtit kungen Bilden sikte besegradOm någon sig17 mot tar en
förbry-upprorsledare. de inlästa bilderna jämförs med inspärradeNär

maktlösa ocksåantyds bara de dehar gjort intrånginte är utan atttare, att
Guds herravälde.

bjälkar bus Gudarna förefaller orubbliga fast deiDe är19 är ettsom
dessutom de livlösa bjälkar.maskstungna, är sommen

Vish13:10-19+7-72
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2°De Fladder-blir ansiktet rökendet. i isvarta rummet.av
och flygandesvalor och andra fåglar kommer och sättermöss

Avderas kroppar och huvuden, och katterna också.sig
fruktadetta kan förstå de gudar; deminte inte.äratt

23Förgyllningen, de prydda med, kan de inteär attsom
blänka bort fläckarna. märktenågon De inteutan att putsar ens

Tilldem. hur högt helst harnågonting prisgötnär man som
Utanköpt bilder, har andeå. fötterdessa inte någonsomman

de de människors skambäras axlar tillmåsteär öppensom
förför själva. Till och med deras skäms desig tjänare attegna

stödja dem, de faller omkull. ställtintemåste så Haratt man en
flyttadem kan den själv och deninte sig, stårupprätt,av om

kan framden deminte sig. Att gåvorräta sätta ärsnett, upp
Detdöda. offras till dem använder prästernaatt ge somsom

själva; de säljer det, och deras kvinnor saltar del,ner en men
Ochsjuk offreneller fattig de hanterasingenting.en ger av

blödning eller barnafödande.kvinnor Då niärsom orena av av
förstå skall kännadetta de inte gudar, ni intemåste äratt

fruktan för dem.
Hur skulle de kunna kallas gudar kvinnorDet är som

3°Ifram offren gudardessa silver och guld och trä.sätter av
stolar med sönderrivnaderas tempel kläder,sitter prästerna

med håret och skägget bortrakat och med huvudet blottat,
och införvrålar och skriker gudar somligasina görsom

dem grekiskaDen tycks bara23 talanar göt metall-textenman annars om
överdragnaträskulpturer, inte gjutna bilder. Sådanainkonsekvenserom
kan bero bristfällig hebreisktåtergivning original.ettav
offren hanteras kvinnor den gammaltestamentligaoffertjåinsten28 Iav
förekom baramanliga och kraven kultisk renhetpräster, strängavar

ff.,se Mos3 31.12; 15:19t.ex.
med huvudet blottasitter Beskrivningen.30 vill skarpastprästerna ge. ,.möjliga kontrast till denjudiska gudstjänsten. förrättadesDen ståendeav

huvudbonaderbar och fickpräster, 2 Mos inte sönder29:9 rivasom
kläder eller rakahår ochsina skägg3 Mos 10.21:5,

Jes25 46:7 10:6;21:5, 10Mos30 3
Mos28 12:43
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Avbegravningar. skrudarderas till kläderprästernatar tyg
Dekvinnor och barn. kansina inte igen, sig görge vare man

dem eller kan varken tillsättaDe kung eller avsättaont gott. en
Likahonom. litet kan de människa gods ellersigge en vare

guld, och avlägger löfte till demnågon infria det,ettom utan att
Aldrigkan de ställa honominte till hjälper desvars. en

människa dödsfara, och aldrigi räddar de den från densvage
Aldrigstarkare. de blind, och aldrig räddar deger synen en

Detmänniska nöd.i händer aldrig de förbarmar sigen att
änka eller välgärning faderlöst Deöver barn.gör mot etten en

huggna berget, dessa förgyllda ochär försilvradestenar,som ur
trägudar, och deras kommertjänare där medstå skam.att
Hur kan då kalla dem gudar ellernågon de detärtro att

Nej, synnerhet då kaldeernai inte själva drar skam över
dem: finnerde ochnågon kannär inte tala,är destumsom tar
honom med och honomsig kallaåt Bel,säger på Belatt som om

Självakunde höra det. kan de kommainte till insikt och
avgudar, Kvinnornasina det har de förståndinte till.överge

längs medsitter knutna och brännersig klisnörengatorna om
Närrökelse. förbipasserande har dragit i medvägsom en

dem och legat med henne,någon hånar hon sinav granne som
blivit lika uppskattadinte och fått Alltinte sitt avslitet.snöre
har med dem bländverk hur kan dågöra ärattsom troman-

de gudar eller kalla dem för detäratt

ff. tillsätta kung... faderlöst barn De exempel anförs här33 etten som
och tycks valda för klarai till52 den bibliskaatt motsatserv. ge
gudsbilden, sådanden framträder i Dan 2:21; Mos5 Ps23:21;t.ex.

ff.; ff.Kung146:7 1 18:41
debortommed och bortomsig kalla Bel40 åtsäger på möjligAnnantar att

hämtaröversättning: de Bel dvs. bild guden och ber honomen av att
den BeträffandegudsnamnetBelröst stumme. Till Dan Cz3ge -

med not.
längsKvinnorna Enligt den grekiskesitter historieskrivaren42 gatorna

Herodotos babylonisk kvinnamåstevarje livgång i sitt bjuda sigen ut
tempelområde,inom där hon tills främmandemåsteett stanna en man

kom och låg med henne. Rökelsen och skulle slitas kansnöret som av
tolkas magiskaoch symboliska inslag i dennased.som

PSMos Pred34 5 3623:21; 146:75:4
Syr Ps18:22 37 68:6
Jon Hos35 422:7 4:13
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bliroch detguldsmeder,ochDe träsnidaretillverkadeär av
bestämmer.konstnärernavaddemaldrig något änannat av

hur skulle dålivstid,kortharNär tillverkarna själva sånu
eftervärldenhar lämnatdegudarkunna Detalsterderas vara

börjarNär olyckor hotar,ochkrigbländverk.skamligaär
medtillsammansskall sigdeöverlägga gömmaprästerna om var

gudar,demärka inteHur då undgå ärkandem. attattman
eller andrakrigfrån sigsjälvaräddakan sigde intenär vare
försilvrade,ochförgylldaEftersom de baraolyckor trä,är av

folkbländverk. allaavslöjas Förde gångkommer att somen
gudardeuppenbart intedet bliskall äroch kungar utanatt

kraftgudomlig iharverk, inte någonmänniskohänders som
gudarde inteVem förstådå undgåkan ärsig. attatt

deoch aldrigDe kungkan aldrig påsätta tronen, geren
ellerdemAldrig de skipa rättvisakanmänniskorna regn.

demaktlösa,delider ärskydda den ärorätt somsom -
elden kommerjord.himmel och Närflaxar mellankråkor som

tempel, dåträgudarsförsilvradeförgyllda ellerdessalös i ett av
deoch själva brinnersäkerhet,och sig iderasflyr sätterpräster
de55Mot fiende kanellerkungstockar.mitten ensomav

Hur eller godtadåkantillsiginte motvärn.sätta atttroman
gudarde är

försilv-dessaskyddade sigkan inteellerTjuvar rövare mot,
En skalakanmäktigträgudar.och förgylldarade avman

klädernamedochfrån dem sig ioch silvretguldet väg somge
En kung visarkan försvara sig.dedem, somattsatt utan

använd-harhusgerådduglighet eller nyttigt ägarensin somett
hus,dörrfalska gudarna. ide Enför därför bättrening änär ett

gudarna,de falskabättrefinns,vad därskydd är ängersom
Solenfalska gudarna.debättreträpelare palatsi änäretten

punktligtlyderklart,lyser såoch stjärnorna,och månen som

guldet talrikaskala Samtidenshistoriamäktig kanEn57 geravman
för hadetemplens dyrbarheter begärliga demexempel somatt var

Mackmakten; Mack ff.; 2 1:14; 9:2.1 6:1
Naturfenomenen ställshär Guds Iy-lyder punktligtstjärnorna.59 som. . jfravgudarna medtill de upproriskadiga i not.tjänare v. 17motsats

ursäktligt dyrka naturkrafterVish där det änsägs13, attt.0.m. varamer
dyrka gudabilder.att

Bar3z335914:22jer52
Ps 103:653
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60 brevJeremiasv.

de sänds Påsinnär tjänst.göra med blixten,sättut att samma
ljus överallt, och med vinden, blåser alla länder.ivars syns som

Också molnen utför sina åligganden, de får befallningnär av
Gud dra liksomhela världen, eldenöver fullgör sittatt ut
uppdrag, den sänds från för förtäranär berg ochut attovan
skogar. med detta harMen avgudarna ingen likhet, sig tillvare
utseendet eller till Manverkningarna. bör alltså varken tro att
de gudar eller kalla dem för det, oförmögnaär de ärsom att
skipa rättvisa och Dåmänniskorna.göra harnigott mot nu
förstått de inte gudar, skall fruktaär ni inte dem.att

De kan varken förbanna kungar Deeller välsigna dem.
visar folkeninte teckennågra himlen, de strålar inte som
solen och lyser 67inte månen. hjälplösareDe de vildaär änsom
djuren, själva kan fly Inteundan och söka skydd.som

kan finnanågot desätt gudar; frukta dem alltsåär inte.att
Som verkningslös fågelskrämma gurkfält derasären ett

förgyllda och försilvrade ellerträgudar, busketaggig isom en
trädgård, där fåglaralla slår ellersig lik liggeren ettner, som

utkastat i mörkret sådana deras förgyllda och försilvradeär-
Derasträgudar. multnande purpurkläder och vittrande mar-

de inte gudar. Tillsäger kommersist deär förtärasattmor er att
helt och hållet, och de blir skam för hela landet.en

Bättre då leva rättfärdigt avgudar; den gör såatt utan som
skall aldrig skammen.nås av

vittrande författaren71 Då förutinte nämnt några stenskulp-marmor
har kanskedet hebreiskaoriginalet talat sönderfallandeturer, linne;om
hebreiskaord kan ha bådabetydelsema.samma
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TILLÄGG TILL DANIEL

Inledning

nuvarandeha fått sinhebreiska GTDanielsboken deti anses
religionsförföljelsedenslutet160-taletform Kr.,på mot av

traditionenEpifanes.Antiochos Meninleddes IV omavsom
fortsatte ocksåoch densannolikt äldreDaniel har rötter, att

rekiska omkringtill år Kr.,boken 100När översattesväxa.
komde aldrigtilblock Fastänmedtogs ägg.större atttre av

troligt debibeln, det åtmins-hebreiskamed deninförlivas är att
arameiska.hebreiska eller Dendelen skrevstill störretone

grekiska form.derasemellertiddem ikyrkankristna upptog
vackrahur denhandlarfristående tillägget ADet ommest

äktenskapsbrottförblir avrättadfrommaoch såSusanna när
hämndlystna gamlafrånfalsk angivelseefter två män, somen

räddasavvisade.blivithenneförsökt förföra Hon genommen
och avslöjar demdem förförhör sigDaniel ingriper, somvaratt
pojke, och meningenuppträder härlögnare. Han en ungsom

förstatillfälledetta sitt åhan vidtycks prov gand-enatt gavvara
grekiskadärför delhar iBerättelsenprofetisk gåva. en

denbok. andraDanielsbörjan stårskrifter placerats i I somav
tillägg efter kap. 12.ett

detdirekt knutet till därDantilläggetandra 3:23,B ärDet
katolskaliksomhandskrifterna igrekiskadeinfo iockså står atBerättefsen brin-kastades idebiblar. männentre ensomom

böner,högtidligamedkompletteras härnande ett somparu n
bön,tillfället. Asarjasvid detbett Den ärde sägs enena,

tyckslågorräddning.och bönsyndabekännelse Ugnensomen
judiska folkets prövningar,för detbildbetraktatsha som en

Efterför Gud.ödmjukt böjadet gälldevilkaunder ettatt ilev följer denhörddenna bönhurberättande avsnittkort om
Guds storhet,lovsån prisasDärandra bönen, De männenstre . bekräftasoch slutligenochhimlen jorframträder i ensom

lovsång harprövningen. Dennaräddarhan sina trognaatt urav
ochliturgisktraditionroll kristenispelat text somsomstor

psalmdiktning.förförlaga
handskrifterna allra isistplaceras itredje tillägget CDet

dentillberättelser förläggsbok. ingårDaniels Där ett sompar
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Tillägg till Daniel

persiske kungen tid ochKyros därmed till slutet Danielsavlevnad jfr Dan 10:1. De dramatiseringarutgör profeternasav
hånfulla förkunnelse alla tillber avgudabilder. Danielmot som
avslöjar den bedrägliga babyloniskatvå gudar,tron statyen
och levande och förintar dem och deras präster. Nären orm,
det uppretade folket kastar honom i lejongrop, förblir hanen
oskadd och hämtas efter vecka. Ett motiv från Dan 6upp en

här, det också medvävs underberät-upprepas men samman en
telse erinrar Elia-traditionen ff.;1 Kung 17:3 18:12:som om

ängel för profeten Habackuk luften från Judeen tillen genom
Babylon för förse Daniel medatt mat.

Tilläggen alltså olika slag,är för dem ärav men gemensamt
huvudtemat Gud beskyddar dem honom ochatt trorsom
följer hans bud i livsfara.även största Detta hadetema stor
aktualitet judisk fromheti efter förföljelserna 100-talet f.Kr.
Samtidigt illustrerar tilläggen gammal form skriftutlägg-en av
ning, med fantasifulla detaljer målar de bibliska gestal-som ut

levnad och söker åskådliggöra deras fromhet ellerternas syn-dighet. Korta notiser i GT sådanai utläggningarväxer till
frodiga berättelser. Mycket talar för historien Su-t.ex. att om

har sin upprinnelse ijer ff., där29:20 Jeremia vänder sigsanna
falska profetertvå och anklagar dem för liderligt le-mot ett

verne.
Tilläggens grekiska finns i olikatvå versioner. äldreDentext

ingår i denSeptuaginta, översättning den kristna kyrkansom
följt i GT. i DanielsJust bok har emellertidannars en yngre,ställvis starkt avvikande,rätt kommitversion bli allenarå-att

dande, och det den här.är frågaöversätts I tilläggenssom om
deras inbördes ordningsföljd och deras versindelningnamn,

finns allmäntingen vedertagen tradition följa, och nutidaatt
bibelutgåvor skiljer sig dessa punkter.avsevärt
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DanielTillägg till

SUSANNA

och dömsanklagasSusanna

zHanJojakim. sigI hetteboddeBabylon tog ensomen man
mycket vackerHilkias dotter,hettehustru Susanna, ensom

3Hennes rättfärdigaföräldrargudfruktig kvinna.och män-var
Jojakimefter lag.uppfostrat dotteroch hade sin Mosesniskor

hus.tillpark anslutning sittrik och hade imycket envar
deneftersom hanhos honom,brukade samlasjudarna mestvar

ansedde dem alla.av
till domare.5Detta folkets äldste Dethade tvåår utsettsav

från Babylon,Laglöshet komsade:Härskarendemomvar
folket.förgälldeoch domarede äldstefrån att styrasom

gick till demhus, och allatill JojakimsDessa båda höll alltid i
med rättstvister.sina

tänksutspela judis-Babylon Handlingen sig SOO-talet dåA:1 Kr., stora
förts fångar till Babylon. de förhållandenka Mengrupper som som

skildras bättre till tider, då judisk koloni frivilligt levdesenare enpassar
kvar där under fredliga förhållanden.
äldste Ordet har här denvanligaspecialbetydelsenledande män,A:5 men

snarlikt bara kangrundtexten omväxlar med 0rd,19t.ex. ettv. som
bokstavlig Berättelsenfår därigenombetyda gamla i mening.män en

besegrardubbel gudomlig orättfärdig maktutövning, ochrättvisapoäng:
högre osedliga jfr Vishfrom gamlingar Syrstår än 4:8en ung man

fr.25:2
demHärskaren sade har direkt motsvarighetCitatet ingen iDetA:5 var om

ff. judiskatroligen anspelas finns flera le-GT, Jer Det29:20men
falskaprofeter där.gender de två nämnssomom

A:3 A:5 JerMos 29220-235 6:6
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DanielTillägg tillA:7

brukadehade avlägsnat7Vid folket sig, Su-middagstid, när
sDag efter dagdär.park ochsiniut promeneramanssanna

och dekomma ochhennede äldstetvåsåg ut grepspromenera,
9De de vändebrottsliga tankar,hängavtill henne. sigåtråav

rättfär-glömde vad ochhimlenblickenlängre rättinte utanmot
Båda skull, de avslö-för hennesvåndadeskräver.dighet men

ty för avslöjade skämdeshur de led,för varandrajade inte att
Men väntadedemed henne.liggaönskansinsin åtrå, att

henne.dagivrigt varje att se
det dagsEn hem,till varandra:dag sade de gårNu är

Menhåll.ochgick därifrån, sittmiddag.för De envar
varandrabadtillbaka och igen. Desedan vände de möttes om

deSedan komerkände deoch då sin åtrå.förklaring, överensen
kunna finna hennedå de skulletidpunkt ensam.enom

tillfälle, komlämpligtMedan och väntadegickde ettnu
tjänsteflickorbrukade, med bara ihon tvådaghon ut somen

detparken, eftersombadahon fick lust isällskap, och att var
gömdalågDet de båda äldste,därfannshett. ingen utom som

Och hitflickorna:hon sade till Hämtatittade henne.och
kantill parken, jagparfymer och såocholja stäng attporten

till parkenDe sade, stängdehongjordebada. portensom
fåttdet de hadeför hämtabakdörrengickoch in attgenom

hadeeftersom demärkte de äldste,intebefallning gömtDeom.
sig.

ochde gamlaNär flickorna hade sig tvågått, männenreste
och till parkensade:fram till Porten ärrusade Susanna

vill ochvill ha digstängd, och Viingen gör somser oss. -
Annars dig ochskall vittnamed sågaligg oss attmot en

därför du skickadedet idig ochhos vägatt varvarung man
harSusanna och sade: ingenjämrade sig Jagflickorna.

död, ochdet jag intevill, blir minnijagOm görutväg. omsom

middagstid den hetastedelen dagen, tiden för medelhavslån-Dvs.A:7 av
demassiesta.

parfymerolja och allmän sedunder antiken gnidaDet sigA:17 attvar en
hadebadat.med olja sedanman

blir det död Jfr medmin SyrA:22 9:9 not.

A122 MosMos 22:223 20:10; 5
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till Daniel A:43Tillägg

Men förbättredetundkommaändå ärintedet, kan jaggör er.
införsyndavåldoch råka idet änintemig göra attertatt

bådadehögt,Och männenbörjadehonHerren. menropa
parkpor-Öppnadeoch ochdenropade de också, sprangene

derusadeparken,skrikandetNär ihusfolket hörde utten.
Dehenne.hade häntvadförbakdörren att somsegenom
djuptblevoch slavarnahistoria,berättade singamla männen

sådant Susanna.aldrig hadegenerade, något sagts omty
Jojakim,hos hennessamladesNästa folketdådag, man

brottsligafyllda uppsåtsittdit,de gamlakorn två männen attav
folket:införtill ordadöden.dömd till DeSusanna tog

hustru.JojakimsHilkias dotter, Man29Skicka efter Susanna,
medoch sinakorn tillsammanshonefter henne,skickade

Susannasläktingar.och allabarn sinaochföräldrar sina var
och befalldeskurkarnabehagfull,ochmycket vacker att man

förbeslöjadnämligenhonslöjanskulle henne attvarta av --
Hennes anhörigaskönhet.hennes grät,skulle njutade av

ställde sig mittDe gamlaåskådarna. tvåalla männenliksom
Gråtandehuvud.henneshändernaladeochbland folket

förtröstade honhjärtasitthimlen, ihonsåg tymotupp
promenerade iMedanMännen sade:Herren. ensamma
tjänsteflickor,medsällskapi tvåkvinnaparken kom denna ut

Då komflickorna.skickade iochparkporten väglät stänga
medoch ladegömställe sigframdet nerettman urungen
denparken, och sågVi hörnbefann närihenne. ett avoss

och detill dem, sågframbrottsliga gärningen attsprang
starkarefast, hankunde intetillsammans. Mannen varvar

men kvinnanförsvunnen,ochöppnadeochän porten var
Men detdenfrågadeochhär vi mannen var.ungevemgrep

vittnesmål. Efter-för vårttala Dettaville hon ärinte oss.om
detroddablev dedomare,ochäldstefolketsde avsom var

Då ropade hondöden.dömdes tillförsamlade, och Susanna
allttilloch kännerdet fördoldaduGud,högt: Evige sersom

Ochfalskt mig.du harde vittnatdet sker,innan nuvet att om
dessadethar gjort något mänfastän inteskall dö, jagjag somav

för.beskyllthar migondskai sin

enligtlade händerna henneshuvud ceremoni Mos 24:143på EnA:34 som
verkställdes.dödsstraffetutfördes till brott innanvittnena svårtettav

A:34 MosMosA:23 39:9 3 24:141
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Tillägg till DanielA:44

räddas DanielSusanna av

NärHerren hon fördes förhörde hennes bön. bort att
Gud den heliga anden vakna hos pojkelätavrättas, en ung som

så till oskyldigDaniel, han högthette jag äratt ettgav rop:
Alla vände honom ochtill den här kvinnans blod. sig mot

Dådet du ställde han blandfrågade: Vad sig mittsägerär
och sade: Vilka dårar israeliter förhör ochdem ni Utanär,

Gåhar dömt Israels dotter.sanningen niutrönaattutan en
har falskttillbaka till domstolen, de här vittnatmännen mot

5°Alla tillbaka, och de äldste sade till honom:skyndadehenne.
här bland och låt höra vad du haroch digKom sätt attoss oss

Daniel svarade:har dig till de äldste.Gud gjortsäga, ty en av
avstånd från varandra, skallSkilj dem och håll dem jagså

När hade skilt dem kallade han tillförhöra dem. sigåt,man
dem och sade: har åldrats ondska, harden iDu som nuene av

de orättfärdiga dusynder hunnit dig, domardina gamla upp
och frikände skyldiga, faständu dömde oskyldigafällde när

oskyldige, har skall duden inteDenHerren rätt,säger: som
Om du kvinnan, tala dåsända döden. det så sågi är att omnu

låg under du dem. svarade:det för träd devad såg Hannärvar
55Det ordet, den lögnen blev dinUnder pil. rättavaren -

redan fåttsade Daniel. Guds ängel har befallningdöd, att
Sedanpil. skickade han bort ho-genomborra dig med sin

föra fram den andre och sade: ättlingoch lät Du ärsomnom
haroch till Juda, skönheten dårar dig ochtill inteKanaan

lät Gud den heliga andenA:45 vakna Författaren tänker Daniels profe-
tiska jfrgåva Dan Uttryckssättet saknardirekt5:14. motsvarigheti GT

kan jämföras med ställen där Gud sin ande människorsägsmen ge
t.ex. Mos eller där han4 Jes enligt11:25; 63:11 grundtexten låter en
människasandevakna, dvs. får henne beslutanågot t.ex. Esr 1:1.att
Seilj dem SedenA:51 a°t förhöra vittnen för infördessig judarnaatt var av
under de århundradenasista komKr. Fariseerna arbeta för dennaatt
förbättring rättssäkerheten. del forskare harEn i berättelsenav om
Susanna propagandaskriftför reformen.setten

pil... genomborraA:54 dig med pil.sin järnez. klyva dig meden en.. ..svärdet: järn Fri återgivning ordlek i grundtexten scbinon...av en
scbisai. Ordagrantprinon. prisai. betyder den: mastixbuske.en. . . . . .klyva dig itu. stenek. dig itu medsåga svärdet.en. . . .ättling tillA:56 Kanaan enligtKanaan GT stamfar för rad fientligavar en
grannfolk till Israel. Se ff.;Mos1 9:18 10:6, 15

A:53 Mos A:561 Mos2 23:7;Ords17:15 918-27;10:6, 15
Judit 16:9
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Daniel B:4tillTillägg

behand-Så harhär nitankarfört dina avvägar.harbegäret
rädsla,till viljesde har gjortochdöttrar,Israelslat menaver

Säg miglagbrott.fann inte iJuda sigdotterdenna nueraav
ertappade dem.duunderde lågför träd närvad detalltså var

denordet,59Detjärnek. rättasvarade: UnderHan varen -
ängelGuds stårDaniel.sadeockså,dödblev dinlögnen
slutskallsvärdets järn. Han görameddigklyvaberedd eratt

Gud,prisadeochhögtförsamlade°°Då deropade allabåda.
De vände sigtill honom.hoppsitträddar dem sättersomsom

ordderasmedDanieleftersomgamlade två männen, egnamot
detlidademoch lätfalskt,hadede vittnatvisathade sammaatt

så Mosessinhade tänktondska nästa,de i sin attmotutsom
oskyldigträddadesavrättades. Sådeuppfylld, ochblevlag ett

dagen.denliv
inteförGudprisadehustruMen Hilkia och hans att man

handling,skamligmeddotter någonderasbeslåkunnathade
Ochstämde in.släktingarnaallaochJojakimhennesoch man
för allochden dagenfrånfolketblandanseddblev högtDaniel

framtid.

UGNENBRINNANDEDEN

bönAsarjas
Gudoch lovsjöngbland lågornaMännen gick omkring mitt
badochzAsarja hos de andraställde sigprisadeoch Herren.

ropade:bön.omvärvd elden denna Hanav
Gud, dittfädersPrisad du, våraoch lovad Herre,är namn

rättfärdigt,Ty harallt vad du gjortskall evighet. äriåras oss
domslutdinaraka, och idinadegärningar ärdina vägarär rätta,

straffdetskullefalskt vittnebestämmelsenlag Dvs.MosesA262 somatt ett
brottetgällde för detpåstådda Mos 19:19.5

ochShadrak,Meshaki Dande 3:23:Dvs. nämnsMännen mänB:1 tre som
babyloniernafåtthadede dessaAved-Nego. Enligt Dan 1:6 namn av
dehärkallasoch Asarja. Så v.MishaelegentligenHananja,hettemen

65.26,

A:61f. Ords TobMos 8:45 19:16-21; 19:5 3:2+
Dan1:6;3:23B:1
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Tillägg tillB:5 Daniel

finns alltid 5Dusanningen. har dömt till fördelsanningens i allt
du har låtit drabba och fäders heligavåra stad Jerusalem. Ja,oss
sanningen och harrättvisan du följt du har lagt allt dettanär

för synders Tyvåra skull. i synd och laglöshet avföll frånoss
dig, syndade allt 7Dinai vad gjorde. bud ville varken
höra eller följa, gjorde inte du har befallt för vårtsom eget

Ibästa. allt vad du har lagt alltpå i vad du har gjort haross, oss
du följt den °durättvisan: har utlämnat laglösasanna oss
fiender, förhatliga avfällingar och orättfärdig kung, denen
ondskefullaste hela jorden.

Nu har inte 0rd Skam ochsäga. har drabbatvanäraett att
dem tjänar och tillber Fördig. ditt skull, övergesom namns

förinte alltid, upphäv ochinte ditt förbund inte dinoss ta
barmhärtighet från för Abrahams skull, du älskade,oss, som
för din tjänare Isaks skull och för Israels, din heligesom var
Dem lovade du ättlingar lika talrika himlens stjär-att ge som

och sandkornen havets Härskareñstrand. har blivitnor
det förminsta alla folk; dagi är våra synders skullav
obetydligast hela 151jorden. denna tid finns varken furste,
profet eller ledare, varken brännoffer eller slaktoffer, matoffer
eller rökelse, och ingen plats där kan offra inför dig och vinna

Mennåd. kommer med förkrossadnär själ ochta emot oss

allt du bar låtit drabbaB:5 lagt allt dettapå Jerusalemserövringoss. oss. .och folkets tvångsförflyttning till Babylon bildar utgångspunkten för
Daniels bok ff..1
avfällingarBz9 Författaren kanske de främmande gudarnasmenar att an-hängare den Gudenupprorsmän syftar samtidigtvar mot sanne men
sin tid: 100-taletpå fannsKr. judar avfallit från sin ochegen som tro
samarbetademed folkets fiender.

orättfärdigB:9 kung Orden syftar Jerusalemspå Nebukadnes-erövrareen
påminnersamtidigt ICO-taletsförtryckare, särskilt Antiochossarmen om

Epifanes. OcksåIV fortsättningeni förekommer sådandubbel syft-en
ning; med Mack15 1 3:50t.ex. v.

NehB:5 9 33 B:12Jes 41:8Neh1:7;JesB:6 Dan59:12; 9:5 B:131 Mos Syr22:17; 44:21B17 5 M05 6124 8:14 Mos5 28:62
3210PS39 10 B:15 Ps Klag74:9; 3:4B:11Ps74:19f.;119:8 5:15 ps34;19;51;19



B:29DanieltillTillägg

ochbaggarbrännoffersom dettaödmjuk ande, avvoreom
införofferblidetta vårttiotusental. Måioch feta lammtjurar

denför dig,lydnadfullkomligdärtillochdag,dig i ty somen
med skam.skall aldrig stådigtilllitar

tillsökerdig ochfruktarhelhjärtat,Nu följer dig oss
ochmildhetdinvisadrabbaLåt skammenintedig. utanoss,
harRädda dumedduvadnåd allti gördin somoss,oss.stora

Ochditt Herre.och vinnunderbara ting, ärasågjort namn,
utskämdablideblygas, mådina tjänareskadarallamå som

märkaLåt demkrossad.blistyrkaderasmakt,all måsintrots
världen.helaäradGuden,endeden överdu Herren,äratt

fortsattedem ikastathadeKungens tjänare, ugnen,som
ochblånorolja, tjära,meddenhettauppehåll att upputan

den bredde sigLågan alnar över49 utkvistar. ugnen;steg
Mennådde.denlångtsåkaldeernaihjälbrändeoch runt om
Asarjamedtillsammansihade stigitängelHerrens ugnenner

eldenflammandedenundankamrater. Hanoch hans svepte
vinddaggfrisksvalt iinneoch gjorde det så om ensomugnen
ochallsdemrörde inteEldenden.rakt igenomhade blåst

obehag.ellervarkendemvållade smärta

lovsångDe männenstre

Gudoch prisalova,med äraDå de röstbörjade männentre en
iinne ugnen:

Gud,fädersPrisad våradu, Herre,vare
evighet,upphöjd iochlovad

heligahärlighetsdinoch prisat namn,vare
evighet.upphöjt iochlovprisat

hebreiskttillanknyterGrundtextendiglydnad förfullkomlig ettB:17 en ochLydnadjos 14:8.Mos 1:36;finns i Mos 5uttryck 14:24;4 -som ochliksomff., ångerofferjämställs med i Syr 35:1goda gärningar
ödmjukhet i Ps51:19.

höjd.ofattbartuttryckatalsymbolikmedvillalnar Måttet stor49E224 en
sjutalet.heligadetkvadratendvs.lika med 7x7,49 är

återfinns ibl.a.schemaföljerbönenföljandeGud DenprisaB:28 ett som
världenhimmelskafrån denoch i Ps 148:skapelseberättelsen Mos 11

människor-djurvärld tillochluft, jordtankefrommesdensigrör genom
förhållanden.nas

Dan 3:228:23141:225:3;Syr2:1OPs13:17
Dan 3:28B:26Hos5;15B:18 Heb 11:34B27johB:20]er21:2 12:28

KungB:22 2 19:19
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B:30 Tillägg till Daniel

Prisad du din heligai härlighets tempel,vare
lovsjungen och förhärligad evighet.i

Prisad du keruberna och nedtronarvare som ser
djupen,i

lovad och upphöjd i evighet.
Prisad du din kungatron,vare

lovsjungen och upphöjd evighet.i
Prisad du himlensi boningar,vare

lovsjungen och ärad i evighet.

Prisa alla hansHerren, verk,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa himlar,niHerren,
lovsjung och upphöj honom evighet.i

Prisa hansHerren, ni änglar,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa alltHerren, himlen,vatten ovan
lovsjung och upphöj honom evighet.i

Prisa himlensHerren, hela här,
lovsjung och upphöj honom evighet.i

Prisa solHerren, och måne,
lovsjung och upphöj honom evighet.i

Prisa himlensHerren, stjärnor,
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa Herren, och dagg,regn
lovsjung och upphöj honom i evighet.

Prisa allaHerren, vindar,
lovsjung och upphöj honom evighet.i

tempelB:30 Jerusalemstempel, där Gud osynlig tänktes arkenstronakeruber v. 31; Mos fi,2 blir här25:17 ofta bild för hanssom enhimmelska boning.
8:37 himlen Man tänkte sig denhimmelskavatten världenovan höjde sigatt

över ovanför himlavalvet, liksom jordskivanen ocean världshavet.över
himlens3:38 hela här Uttrycket kan syfta bådeÄnglarnaoch stjärnorna
och bildar därmed länk mellan stycket Guds himmelskavärld ochen om
avsnittet naturkrafterna. läsart:Annan alla makter.om -

B:312Sam6:2;Ps18:11, B:371Mos1:7;Ps148:416;
f.;]es113:5 37:16 3:38 Ps103:21;Man 15v.3:34 Ps Tob103:22; B:41]ob8:15 38:28

3:351. Ps 103:20;14811 B:42 Ps104:4
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Daniel Btill :58Tillägg

solglöd,Prisa eld ochHerren,
evighet.upphöj honom iochlovsjung

och hetta,Prisa köldHerren,
evighet.upphöj honom iochlovsjung

snöflingor,ochPrisa daggdropparHerren,
evighet.upphöj honom iochlovsjung

dagar,Prisa ochHerren, nätter
evighet.honomupphöj iochlovsjung

Prisa och mörker,ljusHerren,
evighet.honom ioch upphöjlovsjung

och köld,Prisa frostHerren,
evighet.upphöj honom iochlovsjung

ochPrisa rimfrost snö,Herren,
evighet.upphöj honom iochlovsjung

moln,5°Prisa ochblixtarHerren,
evighet.upphöj honom iochlovsjung

Prisa jord,duHerren,
upphöj honom evighet.lovsjung och i

Prisa höjder,berg ochHerren,
evighet.honomupphöj iochlovsjung

marken,Prisa allt växerHerren, som
evighet.honomupphöj iochlovsjung

Prisa och floder,havHerren,
evighet.honom iupphöjlovsjung och

Prisa källor,allaHerren,
evighet.honom ioch upphöjlovsjung

Prisa allt sig iochvalar rörHerren, vattnet,som
evighet.honom iupphöjlovsjung och

fåglar,57Prisa himlensallaHerren,
evighet.upphöj honom iochlovsjung

djur,5°Prisa vilda ochallaHerren, tama
evighet.honom iupphöjlovsjung och

saknassnöflingor iochdaggdroppar V. 44-45och hetta...köldB:44 en
mellanOrdningsföljdendubletterkanske 48-49.ochläsart är av v. -

ställen lov-andra ihär ochhandskrifternaockså ivarierarverserna
sången.

PsMos 148:78:56 1:21;1B:47Jes 45:7
Krön8:53 1 16:32
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Tillägg till DanielB:59

Prisa människor,niHerren,
evighet.upphöj honom iochlovsjung

Prisa Israel,Herren,
evighet.upphöj honomoch ilovsjung

Prisa hansniHerren, präster,
evighet.upphöj honomoch ilovsjung

Prisa hans tjänare,niHerren,
evighet.upphöj honom iochlovsjung

själar och andar,Prisa rättfärdigaHerren,
evighet.upphöj honom iochlovsjung

ödmjuka hjärtan,Prisa medheliganiHerren,
evighet.honomoch upphöj ilovsjung

Mishael,Prisa ochAsarjaHananja,Herren,
evighet,upphöj honom ilovsjung och
dödsriketundkommahan har låtitty oss

dödens våld,befriatoch oss ur
lågor,flammandefrånräddathan har oss ugnens

han räddatelden har oss.ut ur

god,Tacka hanHerren, ärty
nåd.hansevigt varar

fruktar honom,Prisa Gud, alla nigudarnasHerren, som
tacka honom,ochlovsjung

nåd.hansevigt varar

ORMGUDENBEL OCH

Bel

När med fäder,kung hade förenats sinaAstyages övertog
:Danielrike. kungens förtro ochhansKyros varpersern

hanshade högre någon vänner.än avrang

rättfärdiga själar ochandar levanderättfärdiga människor.Dvs.13:63 Läran
lycklig tillvaro himlen för dödahadei de slagit dennainte igenomiom en

tids judendom.
ochMishael tillAsarjaB:65 Hananja, Se Bzi.not

ochregerade Medlen besegrades vidC21 i mittenAstyages Kyrosav av
500-talet Kr.

PsB:60 13519118:2 PsKrön 106:1;8:66 16:34;1
Ps 136:1f.;Jer33:11B:62 1341

Till DanDan B:27+B:65 3:28; DanCg] 6:28
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C:13DanielTillägg till

dag försåghette Bel.3Babylonierna hade avgud Varjeen som
får och liter vin.säckar vetemjöl,medhonom 2404012

tillbegick dagligen förAven dyrkade honom ochkungen att
frågade honom:Gud.Daniel tillbad sin Kungenhonom. Men

5Han svarade: Därför inteBel jagVarför tillber du inte att
levandemänniskohand dengjorda Gu-dyrkar avgudar utanav

alltoch jord och råderskapat himmelharden, över somsom
gud sadeTror Bel levandedu intelever. äratt en-

och dricker varjehur mycket handu intekungen. äterSer
ko-7Daniel svarade: lura dig,skrattade och inteLåtdag

elleroch brons, och ätitlerahan utanpåInuti är avavnung.
Kungen och kalladeblev rasandealdrigdruckit har han gjort.

Tala försade till dem: migochtill Belssig präster somom vem
9Men kanskall döni niall dennaäter mat, omannarsupp

därför han harskall Daniel döden,Belbevisa äter attatt upp
sade Daniel.du hardet blihädat Bel. sagt,Må som-

hustrur och barn tillDet och dessutombelprästerfanns 70
med Daniel,tempel tillsammansgick till Belsdem. Kungen

härifrån.och honom: Du,sade till gårNuprästerna ut
och ställaoch blanda till vinetduka framkonung, skall maten

med ditt sigill.försegla densedan ochdet.fram Stäng porten
duOm förtärt alltsammansfinner Bel hardu inte näratt

Danielskall döskall dö.bitti, då Annarskommer i morgon
De hadeövermodiga, de gjortför lögnersina oss. tyvarom

brukade deden sigbordet, ochhemlig underingång vägen taen
för det framsatta.in ätaatt upp

Baal,formenvanligareliksom den i GTbetydde herre,OrdetBelC:3
babyloniske gudenden högstehärgudsnamn,och användes omsom

Marduk.
ocksåiBelMardukmatoffer tillVäldiga nämnslitersäckar.C:3 24012 . . grundtextenBeträffandeenheternaiinskrift.babyloniskbevarad seen -

Mått

Dan 6:20, 26C:5C:2 Dan 2:48; 5:29
C:6f. Syr 30:19Vish13:10-19+C:3-27

brC:13]er 27brC:4 jer 40 v.v.
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Tillägg till DanielC214

När hade ställdekungen framså gåttprästerna ut, maten
Bel. Daniel befallde sina tjänare hämta aska och lät demMen att

den hela tempelgolvet, medan bara kungen det.sågströ överut
gick stängdeSedan de förseglade den med kungensporten,ut,

Påsigill och gick därifrån. kom vanligtprästernanatten som
med hustrur och barn och ochsina drack alltupp upp som
fanns.

Tidigt kom kungen tillsammans med Daniel.morgonen
7Ar sigillen obrutna, Daniel frågade kungen. Daniel svara-

Kungende: konung. öppnade kastade blickJa, porten, en
altaret och ropade med hög detdu, Bel,Storröst: är var

Menbedrägeri med diginget Daniel skrattade, itaggrep
kungen för han skulleinte och sade: golvetin Tittaatt

Kungenefteroch tänk vad detta för sade:spår. Jagär ser
Hanoch kvinnor och barn. blev rasande och lätspår mänav

och deras hustrur ochgripa barn. visade honomDeprästerna
lönnluckorna där de brukade för detsig ätata att upp som

Sedanfanns bordet. lät kungen döda dem, och Bel utläm-
nade han Daniel, förstörde både honom och hanssom tem-
pel.

Ormguden
I staden fanns också babylonierna dyrkade.storen orm som
Kungen sade till Daniel: villDu väl inte han ocksåsäga äratt

brons lever hanHan ju, och dricker. kanäter Du inte påståav
haninte levande Danielgud tillbe honomär dåatt en -

svarade: Gud, skallHerren, min tillbejag han levandeär en-
Mengud. dittmig tillstånd, konung, skall dödajagsåge

svärd ellersig käpp. har till-Du mittutanormen vare -
Dåstånd, svarade kungen. Daniel tjära, talg och hår,tog

förstörde bådeC:22 honom och hans tempel stödde och skyddadeKyros i
självaverket kulten BelMarduk. Gudens tempel förstördes däremotav

400-taletf.Kr.på under dotterson, denKyros persiskekungen Xerxes.
C:23 Grundtextens ord kan ocksåbetyda drake, författaren villorm men

förmodligen intryck verkligt kultbruk. Dyrkan levandege ettav av
vanlig i och kanEgypten mycket väl ha förekommit också iormar var

Babylonien.
C:25 Gud, sealljag tillbeHerren, min En anspelning 5 Mos Jer6:13;

br v.
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iTillägg till Daniel Cz39

och stoppade demkokade det och gjorde kakor isamman
sprack däroch dem, den. Sepå åtnärmunnen ormen, ormen

vad dyrkar, sade Daniel.ni

Daniel lejongropeni

förbitt-Men fick höra detta, blev debabyloniernanär ytterst
har blivitbörjade kungen.och konspirerarade Kungenmot

hanomkull, och harde. Bel har hanjude, sade störtat ormen
De gick till kungenhan huggitdödat, och har ner.prästerna
dödar dig och dinsade: Utlämna Danieloch oss, annars

När fannkungen hur hårt de honom,familj märkte ansatte
och de kastadeDaniel dem,utlämnahan sig tvungen att

Det fannsdagar.lejongropen. han sjuhonom i iDär sexvar
och fårde brukade människoroch tvålejon i tvågropen,

för de skulledag, dem ingenting,varje åtaattmen gav mannu
Daniel.upp

I Habackuk. hade kokatJudeen levde profeten Han soppa
skålen förtill åkern medlagt brödbitar ochoch i väg attvar

Då ängel till Habackuk:skördefolket. sade Herrensge
duihar Babylon.till Daniel lejongropendär iiTa maten

Habackuk Babylon, ochhar aldrigsvarade: jag varit iHerre,
Men ängel lade handenkänner till.jag inte Herrensgropen

håret och förde honomhans hjässa, lyfte honom i sini
Babylon och honom vidandes stormvind till satte gropen.ner

får du den måltidHabackuk DanieL Daniel, härropade:
38Du har alltså tänkt Gud,Gud har dig mig,säntsom -

Hanälskar dig, sade Daniel.demdu inteöverger restesom
förde Habackuk tillbaka hem.och och ängelGudsåt,sig genast

profetbok under daterasvanligenHabackuk dettaDen gårCz33 som namn
känt profeten själv, dettill slutet GOO-taletf.Kr. Ingenting år om menav

finns rik flora judiska legender honom.omen av
vind och ängelande: stormvind Orden illustrerar andeá,i sinC:36 att var

Jfr Hebbegrepp hölls klart isär.inte Ps 104:4; 1:14.som
profetenmåltid har dig Daniel får här drag Elia,den GudCz37 sänt avsom
ff.Gudliknande fick från Kung1 17:4; 19:5på sätt matsom

Cz36HesC:29-31 Dan 8:36:11-16
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TilläggC:40 till Daniel

Den sjunde dagen kom kungen för begråta Daniel. Hanatt
gick fram till och ochsåg där DåDaniel.gropen sattner,
utropade han med hög du,Storröst: Danielsär Herre, Gud,

finnsdet Haningen du drogän Daniel, deannan upp men
skyldiga, hade försökt förgöra honom, kastade han isom gro-

och de blev omedelbart inför hansuppätna Ögon.pen,

du,StorC:41 Herre anknyterär Kungens till också18 tillutrop v. men
han har funnitMos det föremålet5 4:35: förrätta sin dyrkan.nu

C:40 Dan 6:19 C242Dan 6:23
DanC:41 6:26
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BÖNMANASSES

Inledning

f.Kr. förderikeregerade Judai år Han687-642Manasse en
och markera-assyriska stormaktenpolitik denundfallande mot
Jerusalem.främmande kulterinföra i Ilojalitetde sin attgenom

historieskrivningengammaltestamentliga Kungäldsta 2den
ochavfällingarnadedärmedframstår han värsta21 som en av

efterlandet tiddrabbadede olyckororsak till ensomensom
hans historia 33död. Enligt version 2 Krönhans avsenareen

fångenskap hoshårdstraff Gudsjälvfick han sitt genom enav
medtill Gudbefriad, sedan han sigblevassyrierna väntmen

förlåtelse.bön om
kan haenligtkungenbotbön Krön 33:18Den 2somav

berättel-finns bevarad.äldre krönikor inte Menfunnits i ett par
omvändelse behöllsynder och sittManasses grepp omsen om

rik legendbildning.och upphov tillläsaretiders engavsenare
Guds nådexempel till ståröde blev öppenvägenHans attett

kallasIden skriftsyndare.för den Manassesvärsteäven som nu
dettaförfattare sökt levaokänd sig in ihar förbön ossen

ångerfullamed ord andraåskådliggöra detochexempel som
uppmuntrade denanvända,skulle kunnamänniskor storeav

flitig användninghar kommit till isyndarens benådning. Bönen
tradition.kristen

ellersäkert jude, inteFörfattaren när,vetmen man varvar
till 200-taletkanskrevråk han Den spårasvilket texten.så

grekiskspråkigförfattare anförde den ikristene.Kr., enen
dessförinnan kanskrift. den intelänge existerat avgöras.Hur

100-taletde tilläggden bönernaTill ierinrarsin somtyp om
böcker: också däroch Danielsfogades tillf.Kr. görsEsters

andaktsliv.till för den enskildesbibliska gestalter mönster
där denbibelhandskrifter,med grekiskavissaiBönen togs

biblis-med kändatill tillsammanstillägg Psaltarenåterfinns i ett
gammallatinska översättningensaknas denböner. ika Den

latinsk översättningVulgata.liksom i Hieronymus En senare
den katolskablev uteslutenfogades i Krön2 33 urmen

skrifter hanbönen bland deLuther1500-talet.bibeln upptog
apokryfer.kallade
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bönManasses

lHerre, allhärskareñ fäders Gud,våra
Abrahams, Isaks och Jakobs Gud
och deras rättfärdiga ättlingars,

Zdu har skapat himmel och jord med all deras prakt,som
3du fjättrade havet med ditt befallande 0rd,som
du stängde djupet och förseglade detsom
med ditt fruktade och ärorika namn

4och får allting och darra för din makt,som att rysa
5ty ingen uthärdar din majestätiska glans,
ingen kan dinutstå vrede hotar syndare,som

och ingen kan eller fatta ditt löftesmäta nåd;
7du denHerren,är Högste,
full medkänsla, till vrede och rik kärlek,av sen
människors lidanden väcker din ånger.

Du, har dinHerre, i mildhet och godhet
lovat dem syndat digsom emot

de får omvända och blisig förlåtna;att
dini barmhärtighet har du bestämtstora

syndare kan omvända ochsig bli räddade.att

ñâztmde havet med ditt. tillskrev det heligaMan gudsnamnetnamn..förmågan skrämmaoch binda fientliga makter jfr Vish f. I18:24att
bildspråkGTzs finns urgamlaföreställningar havetresterav om som en

sådanmakt; Job 26:12.t.ex.se
människorslidanden väcker din ånger anspelas bibelställenHär där
det Gud ångradestraff han låtitsägs människor lida eller hotatatt som
dem med, Mos Am2 32:14; 7:3;]on 3:10.Lex.
Du, bli räddade raderHerre. Dessa saknasi läsart.en. .

2Mos3:15 Ps21:10;90;7f.5JOb PS383-11; 3357; 10419; Syr jer7 2211+ Hes18:8;Ords 8:29 Vish18:21; 12:19
Ps99:1

471



bönManasses8v.

sDu, de rättfärdigas Gud,Herre,
krävde omvändelse de rättfärdiga,inte av

Abraham, Isak och Jakob, aldrig syndat dig,av motsom
syndare kräver du omvändelse,migmen av

O lagbrott otaliga havetsmina sandkorn.ärty som
lagbrott otaliga,minaHerre, är

fåroch lindring, kanjag ingen jag höja huvud,så mittatt
ovärdig lyfta blickenjag himlens höjdärty att mot

för all orättfärdighets skull.min
med plågas,jagDet Herre,är rätta

efter förtjänst,jag pinas
ochfjättrad böjd järnbojor,tungaav

kan lyfta huvud.så jag inte mittatt
väckte din glödandeTy jag vrede

och gjorde det inför dig,är ontsom
ställde dejag vidriga avgudabildernanär upp

och lät dessa skändligheter bli fler och fler.

Nu böjer knä hjärtajag i mitt
och ber dig din mildhet.visaatt

Jag har syndat, syndat,Herre,
och vadjag har brutit.jagvet

jag bönfaller och ber dig:
förlåt förlåtmig, mig,Herre,
låt undermig inte lagbrott,minagenom
vredgas förinte evigt,
låt olyckor förinte mina alltid,vara
förvisa till jordensmig inte nedersta djup;
du de botfärdigas Gud,är Herre.

Då blir det händer bevis för dinmig godhet,ettsom
din nåd räddari du fastmig, jag ovärdig,ärty stora

och skalljag dig längeprisa lever.så jag
lovsjunger hela denDig himmelska hären,

och din i evighet. Amen.är äran

med fjättradDet 0rd saknas9 är Dessa i läsart.rätta Versensen text. . .osäker andrapunkter.är även
jordensnederstadjup dödsriketåñDvs.13

9f. Kung2 21:1-16; Krön2 Ps51:5;]es12 59:12
Till33:1-12 Dan15 B:38
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Förkortningar och tecken

GamlaGT testamentet
NT Nya testamentet

kapitelkap.
versv.

följande t.ex. versnärmast
de följandeff. t.ex. versernanärmaste
första, delenb. andra vid poetisk uppställningetc. av en vers;a, . . första, andra versraden.etc.

med med parallellställen. hänvisningar till deAvserpar. synop-
tiska evangelierna Mark, Luk.i NT Matt,
efter ord ordet behandlas uppslagsdelen.iett attanger

kursiv stil de kursiverade orden från GT.ärtexten att citat1 angerparallellhänvismng också kursiverad.Motsvaran äre
ytterli parallellställen finns förtecknade+ attanger stäñet.are

det utpekade
används för åtskilja parallellhänvisningar hör tillatt som

hänför till olika delarsig Omverssamma men av versen.
bibelbokförkortning efter deningen gäller,av anges

föregående bokangivelsen.närmast

BÖCKERNAIGT

MosebokenMos Första1
MosebokenAndraMos2
MosebokenTredjeMos3

Fjärde MosebokenMos4
MosebokenMos Femte5

jos Josua
DomarbokenDom
RutRut

SamuelsbokenSam Första1
Andra SamuelsbokenSam2

KungabokenFörstaKung1
KungabokenAndraKung2
KrönikebokenKrön Första1

Andra KrönikebokenKrön2
EsraEsr
NehemjaNeh
EsterEst
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Förkortningar och tecken

JobJob
PsaltarenPs

Ords Ords råksbokenPrediliarenPred
VisanHöga V Höga

Jes Jesaja
Jer Jercmia
Klag Klagovisorna

HesekielHes
DanielDan

Hos Hosea
Joel Joel
Am Amos
Ob Obadja
J Jona0n
Mik Mika
Nah Nahum

HabackukHab
Sef Sefanja

HaggaiHägg
Sak Sakarja
Mal Malaki

BÖCKERNA TILLÄGGI TILL GT

Tob Tobit
Judit Judit

enligt denEst Gr grekiskaEster texten
Mack MackabeerbokenFörsta1
Mack Andra Mackabeerboken2

Vish Salomos vishet
SyraksSyr vishetJesus

BarukBar
br brevJeremiasJer

Till Tillägg tillDan Daniel
A Susanna

brinnandeB Den ugnen
Bel och ormgudenC
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Uppslagsdel

bärare vilja, känslor och li-;allhärskaren grekiska ordetDet av
människans andedelser.pantokrazor, betyder all- Närsom

sammanhang,sådanahärskaren äldre ii översätt- nämnsmen
hon ochmed den Alls- sak själv,iningar återgavs över-menas
svenska uttryckssättmäktige, i sättningensSeptua-motsvarar

har valts detta blir tydligt.hebreiskans sebaoz. Det såginta att
Guds ande motsvarandesistnämnda ordet har tidvis ärupp-

bärare hans utåtriktadebety-fattats sättett men avsom namn
dendet knyts verksamhet. har hankrigshärar.der GenomNär

Juditalltså skapat världen ochtill Guds 16:14,attmenasnamn,
hanhärarnas Gud, bl.a. den den alltjämthan i är närva-är genom

rande där Vishbåde änglar och 12:1. Hanmeningen 1:7;att
inverka världens förlopphimlakro tänks bilda kanletfifåar ar-

människorshonom sin-méer, se att styrat.ex. genomav
hans andedenna tanke Est Gr Dz8,SpårJes 40:26. nen menav

kraftkan också skildrasfinns Tillägg tilli GT Syrt.ex. som en
fysiskagrekiska med de påtagligade43:8, översät- mestmen

den kon- verkningarordval visar 1 Kung 18:12; 2atttarnas
Tillbilden Gud fält-kreta Dan C:36.Kung 2:16;av som

Guds ande denna föreställ-hade bleknar jfr Judit iherre 9:7 är
ningsvärld förbundenmed mednot. nära
hans ord Vishande bibliska språken har PsDe 33:6;sam-

eftersomför och vind, andedräkt och0rd ande så 18:15,attma
vil- ord konkret tänksdet ibland svårtär avgöraatt ut ur mun-

ketdera Visht.ex. nen.som menas
Ordet kan också användas och fromma människorsVisa7:20.

handlingskraftlivets tydligaste uttryck, eller andligaom an-
överlägsenhet, särskilt förmågandedräkten, skiljer männi-som

från föremål Vish profet doldaskan livlösa att som se san-
förklaras fåttbr och med deningar,Jer 2415:17; attsom en-v.

del högre förblåstes henne denligt i gåvaMos än1 2:7 av en
alla livskraften.Gud jfr Vish Gud De15:11. gemensammaav

fåttoch tänks alltså har stark eller andemänniska visvara en
utrustade med livskraft och detta kanSyr 48:24,39:6;en av

och denna uttryckas Gud harsåutgör att gettart,samma en
dem heligaförbindelselänk mellan dem. sin ande 4 Mosegen

Människans ande lån TillJes Danär 11:25; 63:11;ett
Vish Gud råder Salomos vishet kallasA245. I15:16. över

Mack och döden denna särskilda ofta vishe-den i gåva2 14:46,
återvänder den till honom Tob eller vishetens ande ochten

skildrasBeträffande olika utsträckningiBar 2:17.3:6; stor som
eftertankar tillståndet döden Tendensen atten person.om per-

sonifiera GudsDödsrikeñ. livet anden skapande, livgi-I ärse
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Åkan f.. andravinnakraft Psvande och upplysande 16:5ut-
folk kallassidan kan Israels Her-bakgrund till NT:sen upp-

betydelsen hansarvslott iAnden.attning rensom
egendomspeciella Est Gr Cz8.Gud tänks också ha kropps-

lösa andar tjänst.i sin Denna Under antiken dettaAsien hadetro
utvecklades under de sista år- innebörd isnävare ännamn en
hundradena f.Kr. till detalje- tid: det betecknade riken el-våren
rad lära änglarñ Mack ler vad2 provinser inomom som nu

frånff. tidI kallas3:24 orienten.Främre Namnettexter samma
förmärks också ökat intresse för deti NT istår provinsett en

andar demoner Tobonda eller romerska omfattandeimperiet,
6:748. delen Mindre3:8, 17; iAsien,västra av

arvland, arvslott bibliskaDe Tillä till däremot för detGTarv, g
språkens ord för har vid seleu idiska riket,arv en ut-vars
betydelse och kan beteckna fast sträckning från början ungefär
eller egendom hu-rättmätig motsvaradeöver nutidens Syrien,

där-vud; översättningen måste Irak och MackIran; 1t.ex.se
för skiftande.bli Tanken nå- ställeMack På8:6; 2 3:3. 2att ett

från tidigaretagits Mack kanske rikets10:24emotgot ge- menas
eller skall överlämnasnerationer för judarna avlägsna,Östra, mer

kommande finns dock regeli i del.
bakgrunden. eller fol-Stammens betoning NamnformefiSe
kets land det tydligaste djävulenär grekiska ordet diabe-Detex-
emplet detta, det före- los, hov tillmen gettsom svens-up
kommer också barnen be- kans djävul, etyder förta-att

värdefullastetraktas det lare. användsDet i Septua-som ar-
och hela folket förfäder- heb-ginta översättningvet som som av
kvarlåtenskap Syr 44:11. reiskans vilket betydernas satan,

hänger medDetta motståndare. Orden kanattsamman an-
barnen förgarantisågs vändas alldagligai sammanhang,som en

med möda förvärvad det första demså i Estatt bfande en- t.ex. av
dom skulle skingrasinte Mack dessaGr i7:4; 1 1:36

haokända. arvingarAtt sammanhang med fien-återgettvar en
lycka. de. speciella innebördDeras i

viktig bibetydelse oftaEn det religiösa tillbakaär språket går
arvegodset har vidvunnits ställen där andevä-i GT,att en ett

fördelning, nödvändigtvisinte uppträder åklagare motsen som
efter dödsfall lika de fromma,ärna när människorsätterutan
byte strid:i ellererövrats är lockar dem till syndet en prov
andel eller lott. fördeladesSå Job Sak Krön1-2; 3:1 1en
enligt land mellanGT Kanaans gestalt kornDenna21:1. så

och dåIsraels Levis småningom uppfattasstammar, att som en
blev landområde för självständig motståndare tillstam utan

dess medlemmar ställeti Gud, människornas ond-att som
skulle det skefulle fiendepräster, sägs och uppho-attvara som

arvslottdenHerren tillär allt världen.i ti-Ettstammens vet ont
DettaSyrMos 45:22. digt4 18:20; denna utvecklingspår av

uttryck .har fått allmännare finns Vishi Ordet2:24.en satan
dentillämpning: Herren är används också som namn en

frommes egendom eller andel, personlig makt i Syr 21:27, men
bättre de gudlösanågot det tveksamtän den grekiskaärsom om
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folksandra reli inne-Denden hebreiskedär återgertexten
kundeolika inslag,höllförfattarens mening Hansrätt. som

deskildakombineras på sätt:världsbild förutsätter attattannars döden ficksjälar eftergodasGud båderåder över ettgottensam Gud Vishlyckligt liv hos 3:1,och tillvaroni Syront
kommande tid skullehan i39;1e-35. att en

med kropplåta dem återu pståspeciell biblisk använd-dåre En Mackoch själ 14:46,2 12:44för-detta ord,ning inte attav straffasonda skulledeförakt-blanda med äldre tiders att genom
återuppväcktabliinte 2sinnessjuka,fulla talasätt attatt om de skulleMack och7:14dennahar ställvis bibehållits i att

livstraff evigt isittordspråksmässigaöversättning. I ettenomOutfit Vishplågor 4:19.16:17;vändningar dårenär typar-en tid för dessaföre-långDettad och detill den vise, togmotsats
ochställningar slåskiftande begreppeti rot, ut-attnyanserna kartläggavecklingen svårärvishet har motsvarighetsin när att

radbl.a. därförtalas dårska Ordetdet texteratt somenom bara an-. sakenha medkan göra ärvänds sålunda deninte attom Avgörande rikt-flertydiga. isaknar kunskaper eller stegtan-som
detning synsättetkeförmåga, i Syr 21:14; togsmot nyasom troligen under denemellertidbristbetecknar ocksåDet33:5. pe-

tilläggen tillriod då GT växtefostran och erfa-hyfs,yttre
finnsSyraks vishetfram. ljesusrenhet och inteSyr 21:22-25

hebreiskamellan denolikhetervishet består iminst den som
grekiskaoch denguds-ödmjukhet, fromhet och texten som

författaren hadetycks visafruktan Vish Syr 22:12;1:3; att
uppfattningenäldreden27:13; 16:23. men

grekiskedenhans över-gammal israelitiskdödsriket Enligt sonson,
den se 7:17sättaren,samlades de dödas andar till t.ex.nyaretro Med full tydlighetmed not.skuggtillvaro under jorden. ut-en livtrycks evigt i 2sbeol,Dödsriket hebreiskapå etttron

och VishMack 3-5,7grekiska bades den plats texter somvar del.tillhör periodensellerdit de kom, och senareatt dödOskyldiga människorsskickas dödsriket alltsåtill un-var religionsförföljelsenderdö Mackdet 2attsamma som ha väckt160-talet kanKr.tänktes iblandPlatsen6:23. som öde ochgrubbel deras såöverbefäst stad med Vishportaren påskyndat förändringen.vis Attkunde också16:13. Den per- de dödas lottolika meningarsonifieras: bestämdedödsriket om
kunde före-fortsättniniävenskulle dömänniska Syrnär enen endomenskomma inom14:12. ram

bl.a.framgår Apg 23:6-8.belö-utveckladNågon avtro
folkförsamling grekiska ordetstraff efter döden Detochningar

eeelesia används i Scptuagintarymdes dettainominte synsätt.
folket,det israelitiskaGud tänktes skipa Her-rättvisa omge-

församling,det ilycka och olycka jor- Mose-i rens somnom
böckerna leds Gud självunder århund-diska livct. Men ge-av

hans profet. ordefter den babyloniska Sammaradena nom
för den församlingistår Syrfångenskapen 24:2växte en annan

änglar eller andcväsenuppfattning fram bland judarna, av som
tänktes den himmelskefråninflytandetroligen under utgöra
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härskarens hov. I vanligt förbund Bibeln använder ofta bil-gre-kiskt språkbruk betecknade den fördrag eller avtal näror- ettavdet samtliga medborgare i de- den beskriver förhållandet mel-enmokratiskt styrd stadsstat, lik- lan Gud och hans folk. harHan
också de därmöten lovat hjälpa demsom han harman att somsamlades för besluta utvalt, och de har fått för liktel-att om sta- århun-angelägenheter. dettaFasttens lyda honom. Tillattsenstyrelseskick aldrig genomfördes det kn symbol, förts en somkonsekvent ijudeen, förutsätts framti skall påminna det.en omdet flera ställen i Tillägg till skildringarDe följer dettasomGT höll lik-möten handlaratt bl.a.mönsterman Noa 1av omnande slag för döma Mos Abrahamt.ex. 9:1-17,att 1ommissdådare Syr Till23:24; Dan Mos och den15; 17, MoseomAz28-62, överlägga krig- lag han Sinai Mos2om tog emotförin Judit eller7z23-32 20-24 David och hanslgaedersbevisningarut- samt omdela 1 Mack kungadöme Sam2 7.

14:25-49; Syr 44:15. sådanaI da förklararDet Tilläggattsasammanhang har eeklesia här till landGT i talar förbun-omåtergetts med folkförsamling, den flertali Mackt.ex. 2 8:15,
det vedertagna svenska ordet i ibland enda förbundettomskildringar grekernas förhål- Mack båda fallent.ex.av 1 4:10. I
landen under antiken. åbero de bibliska löftena ochförpliEtelserna,asfrukta Uttrycken frukta Gud detimen senareHerren och gudsfruktan har fallet sammanfattas de till ettbakgrundsin i makten, enda begrepp. Förbundet kanatt styr-kan, den straffande rättvisan och därigenom bli beteckning förenden förtärande glansen fram-är den bibliska religionen hu-över
trädande drag i den bibliska vud Syr sådan den45:5,41:19;
gudsbilden. En riktig hållning föreligger de heligai skrifterna
till Gud tänks därför präg- Syr Ibland24:23; 39:8; 42:2.varalad djup respekt för honom, får ordet betydelse;av snävareenmellangränsen rädsla och det kan användas enbart nå-omängivenhet. Ordet gudsfruktan Gud har lovat och måstegot somhar å vis blivit sammanfat- då åter med löfte Mack2en esbeteckning för fromhettan ler vad han bestämte 7:36 e omhuvud.över I mån och dååterges med budsamma som t.ex.tillit och kärlek blir huvudsak Syr 14:17.en
i förhållandet till Gud färgar helig Helighet enligt bibelnär nå-
emellertid dessa det först och främst känne-nyanser got somsammanfattande begrep På tecknar Gud; han kallas ocksået.
mån ställen har där denör den Heligea t.ex. Syr 43:10. Det
verk iga innebörden inte längre innebär han höjdär överatt upmed rädsla göra se Syr världen, hanatt från allt.ex. äratt2:7-9; f..40:26 Då uttryckssät- dess ofullkomlighet och hanatti grundtexten förblivittet å- inte tål hosnågot männi-o ontverkat denna betydelse ör- skorna. Egenskapen tänksav ibland
skjutnin har översättningen verka opersonligt sättett som,kunnat yfta fram den bara i brännande glans eller glöd,enmycket begränsad omfattning. I farlig för signärmarenvar somhuvudsak måste den utläsas dess verkningsområde sär-ur utansammanhang.texternas skilda försiktighetsmått jfr Ren-
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får hela densistnämnda falletdethet.
haGud tänks sinvärld därförbindelse högreiTing stårsom
själv.företräda honomheli-också kallas boningmed Gud kan

detOftadå liksom han svårt avgöratänksDe är att omvaraga.
Gud ellerförfattaren syftarartskilda från världen i övrigt

Mackallmänhetbe- himlen ioch kräva hänsyn alla t.ex. 1somav
ordetfall fungerardelgällerfattar med dem. Isig Detta 4:40. en

dågudsnamn,otvetydigtskriften dess lagarbl.a. med 2 som
medanvänds tillsammansdetsabbatsdagenMack 26:23,

personligtkräververbMack templet och allt5:25, ettsomsom
MackMack subjekttill gudstjänsten 3:60;hör t.ex.2 1

liksom hela je- 4:10.3613:8; 14:31,
funktioner knyts iSjälsligaTob hjärtaoch Israels landrusalem

kroppsligaflerabibeln till inreVish 12:3-7.13:9;
levern och njurar-hjärtat,Bland levande varelser organ:som

oftast sådanaiHjärtatmotsvarande präglas nämnsnär-sätt na.av
för helasammanhang. stårhimmelska Dettill Gud denhet står

personlighetensfrämst. 1världens invånare Ut- centrum
särskilt iMack Syr 22:16,trycket de heliga eller Her- 6:10;

till Gudförhållande Syrdessdärför förstaheliga syftar irens
kan ocksåhand änglarna Bar 2:31,Syr 42:17. 38:10; men

speciella sidorsymboliserauttryck kan ocksåliknandeMen av
och viljelivet.känslo-tanke-,folk Vishanvändas Israelsom

har bibehållits ispråkbrukTill DettaMos 19:6.17:2; 18:9; 2
detöversättningenvidaredess medlemmar riktas när motsvararett

stöduttryckssätt, har itidsbetydelsenkrav helighet våri
eller kantraditionfast religiösde skall heli-fullkomlighet: envara

verkningsfulltsärskiltliksom Gud Mos 19:2. En-3 anses varaga bib-stilistisk synpunkt. Detkal-skilda människor kan också ur
konkretion kanspråkets iliskaheliga, grundtextenlas an-men

mycketfall resultera isådana0rd,vänder då ofta ett annat som
bilder,överraskandefrom ellerockså betyder t.ex.som

uppfattningsför-den religiösarättrådig Till Dan B:64.t.ex. att
kallas hjärtats SyrmänniskanInnebörden då mågan ögaär att

förhållande till delever i 17:8.rättett
dock bok-fall blirjfr Vishheliga I mångatingen 6:10. en
vilseledande,stavlig översättningenligtGuds egentligahimlen namn med iordetoch återgesmåstekom tidigt be-Mos 3:142 att

uttryck förnormalaspråkvårtbaraheligt dettraktas så attsom syftarfunktioner på.deEfterundantagsfall fick uttalas.i texten
medhängerDettavördna-drevs den skyggahand attsamman

oftast symboli-tidhjärtat i vårlängre,den så mångaännu att
bi-innerliga känslor iundvekjudar ocksåfromma menseraratt

intellektuellaframför alltbelnGud.använda ordet Första
funktioner:moraliskaochtydligaMackabeerboken tan-ger ex- medvetande,insikt,keförmåga,författarenempel detta: an- mod.planläggning,vilja,minne,omskriv-genomgåendevänder

den först-tydli exempelEttform vadpassivningar töetydelsensom nämnda Syr 17:6,vad Gud be-befalldes gersom översättningbokstavligdärfallde, Han enpronomen därförväljaskunnat justhimlen.Gud och ordet I att sam-
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firade veteskördens avslut-manhanget klart belyser ordets man
ochning därmed slutet vårenssvårtillgängliga innebörd. avannars bruksperiod.jor knötsSenareHärskaren vanligaDe uttrycken

högtiden till hurminnet Gudoch allhärskaremHerren a av
folk lagensitt Sinai. Or-vid handen Gud i GT gavattger det pingst avledningärmycket ofta tänks kung jfr en avsom högtidens grekiskaPs Bilden5:3; Jes10:16; 6:5. namn, som

betyder den femtionde dagenförtydligas ibland 0rdettgenom Tob2:1; Mack 12:31f..2normalt används jordis-som om
Nyårsdagen,ka härskare: den tishri ellergrekiskans despotes, 1

närheten höstdagjämningen,despot. iVårt Ordet skrivs i av
festkalendrarGT:s denöversättningen med Ibokstav nämnsstor

bara högtidsdagdet behöver dåförtydligasnär som enatt man
syftar horndet i och håller heligGud. stöter en

sammankomst. Under vilkahögtider De viktigaste högti- om-tre
ständigheter den kommit räk-derna i det gamla Israel räknas att

nyårsdag fulltinteäri Mos2 23:14-17; 34118-23; nas somupp
klart. makedonisk-seleuki-DenMos5 En och1621-17. senare diska kalendern kan ha inverkat,fullständigare översikt återfinns i

det också tänkbartärjfr ocksåMos3 23 Mos4 men att
högtiden har samband meddaterasDär högtiderna28-29. en
mycket äldre sed räkna åretsmed ordningsnummer för dag att
början från hösten.och månad enligt det babylo-

Försoningsdagen, den tish-nisk-judiska 10Dettasystemet.
ri. bot- och fastedag,Dentillåter ärinte någon omräkning till en
präglad högtidligt allvar.fasta datumangivelser i vårt nuti- av

Lövhyddefesten, dagarda åttai drag kansystem, men grova med början den tishri. Den15festkalendernsäga attman om- äldsta formsig i sin hös-fattar vårfester och ter somen grupp en skörde- och glädjefesthöstfester. Båda har tens storagrupp an- då det färdigt.vinetknytning till jordbrukets skör- nya var
Högtiden firas i dag meddeperioder, änoch då börjanårets att

bor utomhus i lövhyddor,under tidernas lopp har räknats man
vilket har förknippats med min-från frånän våren, hösten,än

hur Israels folk boddehar också ibåda i samband net avsatts
tält under ökenvandringen.med årsskiftet. frågaDet är om Påsken, pingsten och lövhyd-följande högtider:
defesten de huvudhög-Påsken, med början den ni-14 trevar
tider då enligt de äldsta festka-eller i närheten vårdag-san av lendrarna alla israelitiskajämningen. mänfest,Denna hu-vars skulle inför Gud.vudmoment mötasätandetvar ettav fester,Tre vilkalamm, tvåsmälte tidigt mcd senare avsamman fortlever, har uppkomstsindet ännuosyrade brödets veckolånga
förknippad skriftermed in-högtid, i Mos3 2316-14 somsom

i Tillägg tillgår GT:knyts med skördeperio-samman
dens början. Minnet Israels Purim-festen, den adar14-15av
befrielse Egypten 2 Mos eller månad före påsk.12 Dåur eni hela festensGT dominerandeär firas under uppslupp-glada och
motiv. former judarnasminnetna av

Pingsten eller veckohögtiden, fi-räddning från blodtörstigensju veckor efter påsken. Vid den ende, den skildras iså Es-som
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Tillspråkbruk idettaspåräldre högti-frånbok. Motiv avters
A:57.sannolikt Danharandra folkhosder

iblandanvändsjakob Namnettradition.dennasmälts i om
dessellerfolketjudiskadethelamedTempelinvigningsfesten,

område sättkislev eller idenbörjan när- pa-som25 samma
Israelandratriarkensvintersolståndet. Upp-heten namn,av OmväxlandeMack 3:7.liksom 1högtid t.ex.dennakomsten av uttryck ja-fylligareståranledninghändelserde somsom gav landjakobskobs ätt,Mackabeer-beskrivs itill den osv.

Mack 24:8.Syr5:2;t.ex. 1Mackböckerna 4136-59; 21
historieskrivare,judiskjosefuslövhyd-LiksomMack 10:1-8.

död ieller e.Kr.,född år 38dagar,den 37defesten firas i åtta
josefus,100-talet.ha börjandentycksoch övrigti somäven av

prästsläkt,förnämtillhördelövhyddefestenmedutformats en
60-taletsdeltog iSalo-Minnet stora rormönster. uptilfjro-avsom gick överRomhar varittempelinvigning menmotenmos återstodenUndersida.Mackförmedlande länk 2:12.2 marnas för-han sigägnadelivsittadardenNikanor-festen, 13 av bil-förvillefattarskap. Hanpurim-fes-föreomedelbarteller en

klargörapublikromerskdadenligtinstiftadesDenten. förlopp,ochorsakertill minneMackabeerböckerna upprorets
historiatidigarejudarnasseleukidisk samtöver ge-ensegernav kulturellaoch sär-religiösaMack derasMackneral 7:49; 21

viktigskrifter äri HansHögtiden framstår 215:36. enart.
kännedom ju-förkälla vårmedlikvärdigfulltMack omsom kring ti-förhållanden vårdiskahar itempelinvigningsfesten men och mångabörjan,deräkningsheltdenna kommittillmotsats degäller närmastuppgiftertid.bruk i somsenareur århundradena harföregåendeenligtjakob fickIsrael Patriarken

dethonom. NärtackendastIsraelMos 32:281 varenamnet av skildras ihändelserdeällerfolket,judiskaGud. Det somvars myck-han såtillför inteMack,räknade sitt 1tOlV ur-stammar harhaneftersomkal-tolvfrån hans utnytt-söner, nytt,etsprung huvud-bokdennajustoch jatisraeliterdärför bl.a.las som
dock ikanversionkälla.Ofta Hanssläkt.dvs.Israels hus

föranvändasfallåtskilligastamfadernIsrael;bara att gesägs
oklarabelysningallsidigarefolketfortlevatänks då avengenom

den.unkter ijudarnajfr FörutomBar 4:5.
babylo-Kaldeernadeerbeteck- kaocksåkansjälva ettvarnamnet hadefolk,närståendeniernaderas land. somna nedreEufratsbofast kringblivitocksåIsrael harNamnet en juditjfr 11:31;lopp Mosdet 1betydelse:speciell an-mer 600-taletslutetUnder5:6-8.devänds ibland avstammarom SCO-talethälftenförstaochbildadedödefter Salomos avsom nybabyloniskas.k.detdåf.Kr.,därefterochrike iegetett norr stormak-ledandedenvåldetavfällingarbetraktades varavsom despeladeorienten,och i FrämreIsraelsöder.juda i När tenstam Babylon.roll Idominerande ikantillsammans,juda nämns en den-handlarGT-texternegativmotsättningdenna omsomge en förbabyloniernakallastidförstnämndadetklang nanam- brjerockså i Bar 1:2;kaldeer; såsigdel forskareEn tror senet.
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Till Dan40; B:25. manhang ungefärv. samma nyanskläder bibliskaDen vardagsdräk- uttrycket Guds 0rd isom
grundbeståndsdelar kristenten, tradition. kristnaDenvars vargördeln, skjortan, bältet och uppfattningen somligaatt avmanteln, spelar ingen väsentli GT:s regler har tidsbegränsad

roll Tilläggi till GT. fallI iltighet1 dock långt avlägsenärett rånMack förutsätts3:58 seden denna föreställningsvärld.att
sig beredd införgöra arbete eller denFör judiska fromhet somstrid fästa de i Tilläggmöter till detatt GTgenom ärupp enlånga och hindrande plaggen i given sak alla bibelns konkre-attbältet. Ställen klä-nämner föreskrifter skall efterlevassom seta

der handlar vanligtvis t.ex. och denannars an- att somtingen praktfulla dräkter vill följa buden också kanom göra
markerade hög eller det Syrsom 15:15.ranröråede sorgbruk klä- läsart Liksom andra böcker frånom som

dedräkten. Vid eller bot- antiken har de bibliska skrifternasorg
göring sig i under lång tidte sprittssve man grovt attgenomsäcktyg strödde aska, jord skrivas för hand. Det äraveller håreti se oundvikligt1 avskrivaresmuts då ocht.ex. attMack kunde11:71. Man också då misstagör bytert.ex. utbädda med liknande material bokstäver och hoppar elleröver
Est Gr 4:3. Ett läggersätt till ord. Mängderannat så-att avvisa sin slita i dana småfel förekommer allasorg att ivar revor
de plagg bar olyckanär bevarade handskrifter.man Nären ettinträffade eller blev känd. I ställe lyder olika i olikasätt
fraser riva sönder sina klä- handskrifter, kallas de olikasom ly-
der eller ha sönderrivna klä- delserna läsarter. särskildEn
der förutsätts detta bruk bibelforskningen,som gren av text-självklar bakgrund. kritiken, söker vilkaen läs-avgöra

lag Det grekiska ordet för la författarnasarterbei- som motsvarar
återger i Septuaginta ursprungliga Många skill-ett text.reiskt ord, kan ha be- mellan nutida och äldretom, bi-som na ertydligt vidare innebörd och belöversättningar berorsom attofta syftar den religiösa läran detta arbete har resultat:gett enhuvu kanöver Det därför säkrare kunskap rättaan- textensomvändas de heliga skrifterna lydelse har lett tillom översätt-attoch speciellt den först ningen följer andra läsarterom änav-
gränsade delen dem, förut.de fem somligaPå ställen har helaav
Moseböckerna. inledningenI till detta skäl fått uteslutas.verser av
Jesus Syraks bok finns det äldsta har,Detta särskilt i Jesus Syraks
kända exemplet lagen vishet, medförti rad luckor iatt ensistnämnda mening ställs vid si- versräkningen, praktiskasom avclan den hebreis bibelns skäl inte ändrastvå i sådanafall.av Ka-
andra delar, profeterna och de pitelindelningcn, frånärsomandra skrifterna. 1200-talet, och vcrsindelningen,

lagenNär i Tillägg till frånGT pri- 1500-talet, nämligenär
den oförlikneliga källan oumbärliga hjälpmedel försas som atttill vishet och lycka t.ex. Syr skall kunna hitta ställeman ett24z23-29; Bar det421-4, oberoendeär vä- upplaga. harDeavsentligt minnas ordets vida emellertid ingen motsvarighetatt i

innebörd. harDet sådanai den ursprungligasam- texten, som
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belysandebetraktasenbartochsaknade skiljeteckenockså som
problemspeciellaexempel. Vissamellanrub-med undantag

behandlasvishetSyraksi jesusriker.
särskildautförligare i tvåfortfarandedet någotfallvissa ärI

bihang.hursäkertomöjligt tex-vetaatt börläsartOvisshetenOviss- rättfrån början.har lytt omten osäkerhetfrån denbetydelselösa skiljasoftastheten gäller som
tolkaskantill GT berorTilläggdetaljer, i att textenmen flera Avendär och sätt.ställenantal översättasfinns också ett fulltlydelsegrundtextens ärbe-innebördenväsentligaden om

oftadet svårt avgörasäker,hargrekiska ärDenrörs. atttexten
harförfattarenvadböcker precisflera dessanämligen i menat.av ifall kommenterassådanabearbetningarkraftiga Närförutsatts

grundtexten ärhäng-bl.a.antiken, vilket sägsunder attnoter,
tolkningarandra ärelleroklarde sinmed i attatt gre-sammaner ly-alternativatänkbara.original Gesformkiska inte är utan

ordenmeddeinledstid delser,haröversättningar: texterna
Översättning.möjligeller Annanefter korrigerats ny-annan detMedienMedienheb- meder,grundvalöversatts an-varav söderområdettikaförlagor,arameiskareiska eller namnet

invåna-Kaspiska havet. Dessellerförlorade ärgått omsom nu storpoli-spelademederna,kända.ofullständigt Känne-bara enre, 600-taletvid slutetrolltiskiblandkandettadomen avun-om med ba-de tillsammansdåmedför Kr.derlätta tolkningen men , assyriskadetstörtadebyloniernaal-val mellanockså svåramånga
500-talets mittvidRedanväldet.läsarter.ternativa

underriketmediskadetladesde tveksammaurvalI ett av underku-sedanupplysningarfallen somperserna,noternager bokTobitsbabylonierna.vadebedömtsläsarter vara avsomom Medien långtexempelhar kunnatfast de inteintresse attger
levandeförblevförgrundläggas till översätt- geo-ettsenare

visarSamtidigtbegrepp.grafiskthuvudtext. En översätt-ningens
debok 16:10Judits 1:1;bortvalda lydelsenden attning av politiskaovannämndaläs-ordeninleds då med Annan samman-

mycketbehandlaskundehängenanmärks baraIblandart. att
tradition.judiskfritt iosäker.lydelsegrundtextens är

tider betala-vikt äldreoch Iöversätt-Någon gång sägs myntatt
rekonstruk- ostämplade metall-meddebyggerningen en man

förfinns vägdessådana fall styckention I var-som uptexten.av
kombevarade hand- transaktion.de Därläsart i öringen

viktmåttochbegriplig myntenheterskrifterna attme-som ger
efterlångt detsammanfallahar åter-måstning, äventextenutan

vad hade införts,prägladeställas gissning myntattomengenom
betecknademyntenheterna iursprungligen dvs.där Dennastått.

silver.konjek- viktvissockså kallas principutväg, ensom
hör hemma itill GTväljas vid utgiv- Tilläoftamåste gentur,

orientaliskgrekisk ochtidskrifter.antika åning enav
avseenden smältläs-osäkra kultur i mångaRedovisningen av

grundläggandeutrymmesskälhar måst sättEttarter samman.av
och viktoch iofullständig, räknamycketgöras tremynt va-att

för dennabör lörerde fall i gemensamtnoternatas varuppsom
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miljö: rekommer bibeln.i Tillä tillI makedo-gsikel Mack 42.1 10:40, GT används dels den
eller siklar; Mackmina 60 50 1 niska, nyårsdag inföllvars

15:18.14:24; hösten och tillämpadessom avtalent alltsåminor, el-60 3 600 den seleukidiska stormakten,
siklar; Tobler 3 000 1:14; dels den babyloniska, bör-t.ex. somMackEst Gr jade1:7; 1 11:28; 2 ochvåren motsvara-som

Mack 3:11. de månadsangivelserna för de ju-
Ordet sikel försvenskadär diska högtiderna i Mos3 23.en

form hebreiskans shekel, årtal Mackabeer-iNärav som angesursprungligen betydde vikt i böckerna enligt det seleukidiska
allmänhet. Grekerna använde rikets Tidräkningåi,sesystememellertid grundläg- det troligt alltid räknasåretären annan attgande myntenhet, kallades från höst till höst makedo-som
dracbme eller med latiniserad niskt omräkningarvis. tillDeen
form dmchma Tob 5:15; 2 nutida årtal redovisas i in-somMack Den12:43.4:19; lednin och uppslagsdelmotsva- noterfrånar,rade från början halv sikel. denna förutsättning.utgåren

räknade drachmerMan 100 författaren till Mack iblandAtt 1
mina. samtidi månaden enligten tbaiylonisk-judiskaangerBåde relationerna mellan dessa den kalen-

enheter och hela för- dern torde bero de date-såsystemets atthållande till definie-våra strängt rade händelserna har anknytning
rade viktmått varierade kraftigt. till templet eller till religiösa

förekomBl.a. viktsys-tunga högtider. känner det iHan så-
där alla enheter hade för- dana sammanhang naturligasttem, attdubblade värden. Talentens vikt använda de traditionella månads-

kan det vanli lättainom beteckningarna. forskareMångaa sys-
till lan och20 40 dock han dessa fall haritemet an es me tror attkg. rachma motsvarade of-En följt källor räknade kalen-sommellan och silver. Dess3 4 derårets början det babylonis-tast g

köpkraft illustreras enklast ka Omräkningen till våraatt sättet.av
normalnämns årtal blir med den förutsättning-myntet som en

dagslön. Talentens penningvärde invecklad och fleraien mer gerkan uppfattning fall avvikande resultat.man en om
skatter från hela tabell månadernasatt Iänderenom l angesoch andra storskaliga ordningsnummer ochut- namnbetalningar regeli med först efter den makedonisk-se-anges

denna enhet. för seleuki-Det leukidiska kalendern och sedan
derna förkrossande hårda efter den babylonisk-judiska.
krigsskadeståndet till tillfogas denInomromarna parentes ge-vid freden i jfr MackApameia 2 ungefärliga motsva-mensamma,omfattade8:10 engångs- righeten kalender.i våren

talenter och3 000summa om en
årlig utbetalning 1 000 ta-av
lenter under 12-årsperiod.]u-en
deens årliga skatt till de seleuki-
diska utgjorde frånregenterna
början talenter jfr Mack300 2
4:8.

månad Flera månadskalendrar fö-
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Tabell 1
GTtillTilläggmånadsräkning iförtvåDe systemen

sept-okttishri7dios1 oktnovmarchesvan8apellaios2 nov-deckislev9audynaios3 dec-jan10 tevetperitios4 jan-febrshevat11dystros5 febr-marsadar12xanthikos6 marseaprnisan1artemisios7 apr-majijjar2daisios8 maj-junisivan39 panemos juni-juli4 tammusIoos10 juh-aug5gorpiaios11 av aug-septe|uI6hyperberetaios12

verkligheten 25äriavståndallmännaheltVid sidan sommått av fågelvägen.kmdags-måttangivelser, t.ex.
föreJudit 2:21,marscher rymdmåtttill GT någraTilläggikommer

ivolymellerlängddärfall anges melrelesOver-antika mått.siffror fastmotsvarade,dessamåttBådame
regel dessaisättningen återger variationer,lokalamed castoraungefärligenmeduppgifter därmedmot- fungeradeochliter40nutidai vårtvärdensvarande GT:sungefär sätt somsammarund-fall harI ochefamåttsystem. rymdmåttbibehålfits traditionellaett

förmåttenhet användesförstnämndabar. Dettextens harmöjligensiffra sistnämndadetsom föratt en varor,torraskall kvarståinnebördsymbolisk iförekommerBådaflytande.för
E224.Tilloförändrad Dan det återgesdärTill Cz3,Dan ena

andradetmedansäckarmedföljandeharGrundtexten ut- liter.tillomräknats 40hartryck:
hemlighetsfulltTron ettlängdmått namn

mellansamband namnet enavstån-pecøys,grekiskaaln, harsjälvbärarenoch sattlångfinger-tillarmbågenfrån persondet förut-bibeln. Denidjupa år12eller ocksåscamanenspetsen till GT. ManTilläggisättsGrff.; 5:14;EstJudit 1:2meter desssåtolkade gärna attTill namnet,DanMack 13:5;27:9; vadtillämpaskundebetydelseE224. Gäll-46:1.Syrbäraren uträttateller 190famnarstadie, 100 ca osympatiskdetdelängden person,också enenavmeter, Syrförvränkundelånor- askapplöpningsbana, namnetvarav låterskriberättande47:23. IMack ter11:5;stadi0n 2det
figurernasoftaförfattaren namn129-29. spelar iderollvilkenantydamil,egyptisk.scboinos, ur- JuditTob 5:53:17;handlingenlika långungefärsprungligen

med noter.svensk,nutida gre-avensom ondafläckas gär-Namnetvarierandeomräknad avkerna
och vinnerTob 3:15ningarmotsvarande 6-9avståndtillvis tanke ånggoda. Dennaglansgrundtex-därMack 11:5,km av2 iskabibdeunderlättasförschoiner attfemhar avettten
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språken kan använda ord sitt till egendomsin lik-samma namnför namn, rykte och efter- markerar före-ägaresom en ettmäle. Under den period då mål eller hus sitttron ett som genomliv efter detta inteännu namninskription. besläk-ett Enenfasttagit form bland judarna tad tanke bara harär ägarenme- attdan andraå sidan släktens och bestämma vilketrätt att namnenhet upplevdes hans egendom skall bära jfrstammens Bar
starkt, knöts ho något 4:30.pet ombestående efter öden till namnformer Tillägg till före-I GTnamnoch rykte Syr 37:26; kommer41:11-13 både grekiskarentoch till efterkommande, och sådana övertagitssom namn somhöll den dödes vid liv frånBar andra språk, oftast hebreis-namn
4:5. kan. sistnämndaDen gruppendet gällerNär Gud, blir enhe- har den grekiskai grundtexten

mellan och omformatssär- för bättreten iperson namn att passaskilt tydlig. GudsAtt den språkmiljön, dettanamn nya menfinns plats innebär han har skett tämligen oregelmässigt.en att
själv närvarande därär Tob avskrivningsfel harGenom dess-

Judit13:11; Att prisa eller9:8. namnformernas varianter iutomvälsigna Guds detär handskrifterna blivit oöverskåd-namn sam-
honomprisa själv. ligt och olikamånga, traditionerma attsom

De troendes livsföring hel-är äldrei översättningar har tillfo-ett
gande hans det får alternativ. Med dessaav namn, men atörutsättningarnyaockså glans hans det inte möj-ärav e stor-hjälpna
verk. bönEn hans kan ligt för nutida svenskom över-endärför vädja till hans omtanke sättning full konsekvensnå iattsitt rykte Bar 3:5. valet namnformer. Följandeom eget avbetecknarNamnet vidare den principer, i stort sett motsvaran-auktoritet Guds sändebud de dem ianvänts årssom 1981somtala hansiäger: innebär nyöversättning haratt NT, emel-namn avåberopa hans uppdrag Syr lertid i görligasteatt tillämpatsmån

Avgudarna36:17. däremotär här:
upprorsmakare, stulit Guds Ett känt från detärsom namn somVish Beträffan-14:8, 21. hebreiska GT formnamn ges sammade den vördnad för det heliga där, med hebreiskasom sammaledde till transkriptionsreglernamnet tilläm-som att man somundvek direkt tal Gud i bibelkommissionens GT-om se pasHimlen översättning. Att i Till-namnetfinnsDet också viktiga lägg till GT uppträder i greci-sam-band mellan och ägande- serad form beaktas alltså inte inamn

folk,Deträtt. det tempel, den sådana fall.
stad och det land enligt bi- grekiskaRent namnformer,som
beln Guds särskildaär egendom liksom de latinska före-somibland bära hanssägs eller kommer, transkriberas enligtnamn

uppkallade efter honom vanligt1 nutida bruk ivara översatta
Mack Mack7:37; 2 klassiska8:15; Syr texter.
36:14; Bar 2:15, 26. Meningen Då grekisktinte ärett namndå inte förstai handär Guds inte heller entydigt kanatt meningår i de beteckningar för återföras till känd formnågonnamn på
folket eller platserna vanli- språk, förfars likartatåsom annat transkriEerasbrukas. Gud tänks ha knutit dvs. det bok-sätt,gen
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tonviktenfall läggsgrekis-för från denbokstav I annatnant.stav dåskerstavelsen. Såsistaka grundtexten. näst
dvs. tvådiftong,behåller hardenMycket kända ennamn

Achrataios,vokalersmältaområde traditio- hosvensktsina på
och li-Mackabai0s,oulos,dessanella former, åter- Euäven om konso-har tvådåföråldrade transkriptions- kasågår på namnet
voka-bådade sistamellanfrittutvecklats iregler eller har nanter

Nebu-Damâskus,Asárja,till grundtexten. lernaförhållande
bl.a.Undantag görskadnéssar.ovanstående principerHur

bokstavskombinationernaförlämpligast skall avvägas mot var-
Hé-och kl Antipatros,andra ofta trsvårt öra.är attmodifierasav

också observerasbördetrakles;fåttsällan har deInte
kombination-onödi tvisför ochinteatt texterna onödigtvis att en avvar

och thskall splittrat ch återgergöra enett erna
alltsåbin-och grekisk konsonantkonsekventa endaAtt ge

beto- Ariárathes.fördande regler Lysimachos,namnens
vi-omöjli- skriftbilden inteflera skäl Eftersomning är ännuav

ellerkortvill ha betonings- vokalDen ärsom engare. omsar deurskiljaosäkerhet vidför slippa detregler intelång, går attatt
rekommenderas vokalkan långhögläsning där ton-gerennamn

stavelsen. Vi-denna fråga långt vikt sistai så åt nästsomatt
oftabruk. uttalstraditionenföljamöjligt En daregängse sätter

uttal enligttumregel för ovanstående ler sär-bibliskasurgrov re
svenska, latinet påver- detden skilt när namnerav

förstakade traditionen Beto-med hebreisär sta-att t rung.urs
fallhjåvelsen betonas tvåstaviga till i någrai ningsförslagnamn p

skäl kanden och andraJosef, Judit, Töbit dessamen som av
förfler- tabellochtredje från slutet tvekan ii vållatre- ges

Alkimos, Per- destavi Söstratos, många tas uppsomnamnsépofis,a av
fuluttalsista andraförutsatt dockdärnäst är tatt

enkel ochochvokalen kort tänkbara.är
konso-följsinte änmer enav

Tabell 2
ledningotillräcklighuvudreglernadärifallBetoningsförslag ger

NetánelHyrkánosBelmáinAbatáza
NikánorJosádakBetáneAdora
OdoméraJosiaBorázeAhlkar
OkinaKafenátaDeböraAkrabatténe
OniasKarnájimElásaAmminádav
OrthosiaKaserinElásarAndronikos
PtolemaisKyréneElymaisAntiochia
RamatájlmMaáfaEuergétesArbéla
RefájaMachséjaFasélisAsétos
SanhéribMarlsaFilométorAviram
SidkiaMattathiasGerissimBagöas
TappüaMeneláosHadidBaitomestháim
UssiaMeráriHammedátaBakénor

MesalotHeliodörosBaskáma
ModeinHilkiaBektileth
NeriaHiskiaBelbálm
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Renhet.nasir Se den utförligasteMos3 1-7, sam-
offer gammaltestamentli of-De manfattningen i GT lagstift-sFutligaa av

ferlagarna, i sin detta område.ningen Desom
form ganska invecklade ochär används Tillägg tillitermer som

utveckling,återspeglar lång avviker dock delvisGT frånen ut-
Tillä till obe-i GT tryckenutgör i kyrkobibel.års1917g en

stridd den frommesör beror hänsynDetta till nutidanorm re-
i frambäraliv. Plikteniösa tolkningar, kan beräknas bliattofika som

offer inskärpssla utslagsgivande för bibelkommis-av
flera len Syrt.ex. fullständistä 7:31; sionens översättninga

Samtidigt kan38:11. fal35:6-13; GT, i vissa också på attav
det här liksom Psaltaren ochi grekiskaintas uttryckSeptua
hos profeterna betonas he deinte hebreiska.att en t motsvarar
ond och obotfärdig människas huvudsakligaDe typerna av
offer värdelösa och rik- offerär följande:att ett var

sinnelag Gud och med-tigt Brännoffret, ibland kallat eld-mot
människor det bästa offret offer,är slaktade djur för-av som
Judit Syr brändes fullständigt16:16; 34:21-27; altaret 3

Till sistaDan B:15-17. I35:1-5; Sådana offer frambarsMos 1.
hand betraktas alltså offren varje och kväll templetisom morgon
symboliska uttryck för den Mos2 2958-46.
frommes hängivelse, hans inrikt- Matoffret 3 Mos 2, som varGud och förening medning vegetabiliskt och i sin grundformmot
honom. bestod mjöl, olja och rökelse.avOffren gudstjänstens vik- Till denna kategori hörde ocksåvar

inslag ijerusalems tempeltigaste förstlingsoffret eller offret avFörbudetSyr 50:11-15. den första grödan. delEnmot att avoffra andra platser, slog matoffret brändes och den-som upp,först stadiumigenom del kallades påminnelseoffer,ett sent na
det israelitiska kungadömets eftersom det uppbar offretsav cent-historia, förutsätts Tilläi till rala funktion åstadkommaTogg att

sakGT given 1:4- kontakt med Gud och rikta hanssom en
Offer främmande udar6. åt uppmärksamhet den offran-ses

självklart avfall förne- de. tolkningDenna dockär osä-som oc
kelse slag Mack1värsta 1:47; ker, och andra översättningarav avMack Däremot6:21.2 4:19; har tillägnel-rövatstermen delofför.kunde svårighet seoffer,utanman mar-
kera lojalitet främmandesin Gemenska soffret 3 Mosmot 3,

offra för kallat aktoffer och iblandävenregenter attgenom sderas räknin Mack1 Bar7:33; betecknat tackoffer, löftes-somf., utomstående1:10 offer eller frivilligt offer medsom
markerakunde respekt för Is- tanke anledningen till detattellerraels Gud välvilja fol- frambars Ock-3 Mosmot 7:11-17.

ket offra eller bekosta detta offer,så anima-attgenom som varoffer Mack2 13:23.3:3, 35; liskt, förbrändes bara delvis. En
Speciella slags offer inämns del skulle den offrandeätas avoftastflera dock all- själv. Måltiden cktetexter, som utt rfionomen ge-exempel vad full-åmänna menskap mellan ochen

ständig laglydna omfattar. För Gud, vilket antas termensvarabeskrivningar de oli-närmare innebörd, detta falliävenav menka offertyperna kan hänvisas till finns andra tolkningar och över-
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samtid.de sinfredsoffer.sättningar t.ex. manar
skuldoffretSyndoffret och dessa3 Tillägg till hörGTI ges-

skiljaskan klartinte förfluten tid.Mos talter till4-5 Berät-en
djurofferfrån varandra. Båda derasdem liksomtelsernavar om

frambars för försona välkändaprofetior utgörattsom egna
förloradsynder eller återställa skriftsam-delar den heligaav

renhetzi. framgårlingen. SyrDet av
kundeDryckesoffer bådevin gällerdetta48:22-49:10av att

rökelseliksom förbränning Hesekiels ochJeremias,Jesajas,av
offer.flera slagförenas med profeternasde s.k. mindretolvav

offren kallas välluktande företalet tillNär böcker. I samma
Judit har profe-Syr 35:8, skrift beteckningen16:16; stårut-

bru-trycket samband dels med andra huvud-för hela denterna
medket rökelse, dels den hebreiska bibeln,delen denur-av av

från för-gamla tanken röken traditionelltdär profetböckernaatt
brända djuroffer väckte Guds medhar plats tillsammanssin
välbehag det Kungaböck-Mos 8:21, bl.a. Samuels- och1 men

efter hand fått förbleknadhar ordetanvändsgångNågonen erna.
bildlig innebörd jfr Syr 50:15. ifriare sättett personerom

ställen Tillägg tilliPå första bok Tobibelns 4:12.ett par
används uttryck beskri-GT medräknadesålundaDåsom man
offrens funktion uppenbarelse fanns iGudsattutanver att en

strikt ansluta till densig profeter-definitiv form, ansågsovan
helgel-terminologin:återgivna förbi. itid Först ennas vara

seoffer räddnings-Syr 7:31, kommande epok, vilken manom
och lovsångsoffer Mack GT-ställen1 4:56, fann antydningar i
försoningsoffer Mack I skul-2 3:33. MalMos 4:5,5 18:15;som
det förstnämnda fallet det sig profetiskaGud sändarör nytt
kanske ovanlig beteck- jfr Mackbudskap till folksitt 1om en

för matoffer.ning Till Dan4:46; 9:27; 14:41;
orenhet RenhetSe bibliskadeB:15. Synenoren, pro-

profet, profetera profetera el-Att därmedfetiorna fick en annan
ler profet innebär allmänt syftningförut. Derasänvara nyans

undertalat stå samtida situationer inteatt av en var
kraft och uttryckaövernaturlig uppfat-längre aktuell, och man

dess avsikter. somliga berättel- gradI tade dem allt högrei som
förknippas fenomenet med kommandeförutsä elserser om

uppseendeväckande verkningar f.. villetider ManSyr 36:17r
förmågan under- därför historiengöra visagärnaattsom att re-

verk, lösa eller fördoldagåtor till del bekräftade demdanse en
ff.;jfr Tillting DanSyr 48:3 Tob Syr 48:25. Intresset14:4;

ff. berättar ocksåCz33 GT för de gamla profeterna,om tron
falska profeter och sådana ochkraftderas övernaturligaom

främmande gudar,tjänar bud-önskan tillämpa derassom att
knyts främst tillintresset förhållandenskap sigmen tognya

dem sändebud från Is- uttryck berättelserär också isom nya
raels Gud. Tonvikten ligger dem Mack Till Dan2 2:1-8;om
deras religiösa budska Drivna och i variationerCz33-39 nya

ochGuds heliga ande deras förkunnelse br.jert.ex.utrusta-av
auktoritet be-de med gudomlig ock-Ordet profetera används

dömer, och för- betydelsetröstar mindre speciellisåvarnar, en
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människor talar med PtolemaiosDen inämnsom som an- som
språk auktoritet eller klarsyn har olika forskareGrEst av
jfr kan sådanaSyr Det i24:33. identifierats med andra kungar
sammanhang klang,negativ den ovannämnde; Ptole-än ävenen
då anspråken framställs fals- Dionysosmaios XII Neossom
ka Judit Vish 14:28.6:2; och Ptolemaios XIII80-51

ptolemeiska dynastin Till Alexan- fråga.kan komma i51-47
der den hördeerövringar rabbinsk judendom kallas denSåstores
bl.a. generalEgypten. Den fullt utvecklade form judisksom av
efter hans död makten i religion, skrifttolkning ochövertog lag-
detta rike kungatiteln år stiftning fram sedanväxteantog som

f.Kr. hette Ptole-Mannen304 det andra templet Jerusalemi
ochmaios, bars förstörtshade år e.Kr. Nam-70samma namn av

alla hans efterträdare, ptole- syftar det rabbiner,net att var
stabiliserade sittHan skriftlärda ellerdvs. lagtolkare,meerna.

välde bl.a. Pa-erövraattgenom samvetsgrann syste-som genom
lestina, sedan under hela och bearbetningmatiseringsom av
200-talet lydde under Egypten. äldre traditioner skapade fasta

gick förloraderövringenFast år riktlinjer för framtidens juden-
och fler nederlag det finns198 dom. verk samlatDeras imot se-

leukidiska grannriket följde, omfattande litteratur,en vars
fortlevde dynastin orubbad kända beståndsdelar ärun- mest
der 100-talet. tronskiften fö-Få Mishna, skrevs omkringsom ner
rekom under den för judarna ochår Gemara,e.Kr.,200 en
oroliga tid Mackabeerböck- kommentar till Mishnasom stor som

handlar och det där- finns frånär i versionertvåerna om, om-
för bara medlemmar kringätten e.Kr. Den400 500tre av resp.

Tillägg tilli GT:nämns enhet bildas Mishna ochsom som av
kallas Talmud. Innehål-GemaraPtolemaios FilometorVI

let dessa traditionssamlingari180-145
formbevarades muntligi innanMack1 1:18; 10:51-11:18

det skrevs och säkerligenärMack2 1:10; 9:29 ner Åtskilli-delvis mycket gammalt.Ptolemaios VIII Euergetes
uttryckssätt, seder och brukga145-116

kända från de rabbinskaärsomMack företalSyr15:16;1 skrifterna förekommitkan ha re-Ptolemaios IX Soter den äldredan under period av116-107 judendomens historia Till-somGrEst Fzll lägg till härrör från.GT Flera
båda förstnämnda kungarnaDe ställen tilläggen blir ocksåi mer
bröder, och Ptolemaios begripligaVIII hänsyn tillvar tarom man

brors frånmedregentsin uppgifter från den rabbinskaår ju-var
han räknade själv dendomensin Tob med170; se 1:7rcgc- t.cx.

ringstid från detta före-år. Hans not.
trädare Ptolemaios eradeVII renhet, reningsrit GTIre rena,
bara kort tid räk-år finns145 lagstiftning rituellen en om

alltid med regentläng-inte i eller kultisk renhet varkennas som
den. denna anledningAv gäller moraliska förhållanden el-an-
vänds ibland lägre ordningstal ler hygienän vanligi menin Tan-
här för de följande ken sidorvissa tillvaron,ärovan regen- att av

där starka och hemlighetsfullaterna.
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hanteras iakttogkrafter råder, dessa inte någramåste tersom
därför ständigtoch hållas renhetsregler ochmed speciell omsorg

andra med rituellavskärmade från varandra smittade oren-noga
vardags-från det neutrala het.liksom

medmed Gud Allt hadekontaktenlivet. För göraattsom
främmande gudargäller sålunda dyrkanoch det heliga varav

iakt- motpol till det heligasärskilda regler, måste ytterstaensom
gradockså och högsta Deniprästerna orent. re-tas avmenav

eller firar ligionsförföljelse skildras ideltaralla i riter somsom
fastarituella Mackabeerböckernahögtider.religiösa Den tog

målmedve-tillstånd krävs och riktaderenheten, det detta sigsom
försammanhang och allt judarnadessa ii tet motsom varsom

f.Israels Mackalltid bör prägla heligtviss mån se 2 6:4t.ex.
Återställandet renhettempletsfolk, kanheliga störas genom av

och Mack Mackmed döda kropparberöring 10:1-81 4236-59; 2
avgörandedärför islags djur,med vissa stegettgenom spe- var
normala förhål-och den tillciella sjukdomar återgångengenom
andrasexuella funktio- landen.kroppens iAven samman-egna

reningsbegreppetdessa hang innebärnågotDen som avner.
också röjde undan spårenhar blivit görsätt att avoren man

Mackfrämmande kultmänniskorandra 13:47.1orena genom
direkt eller indirekt beröra begränsadeRenin sriternasatt innebörcfdärföreller hon vidgasdem. måste kunde lättHan ge-

renheten haravskild tills tolkning. Badhålla sig symbolisknom en
föråterställts riter, bildvissa blev visi såvattensomgenom en

omfatta vattenstänk,bl.a. kan moralisk och kunde tjänarening
offer sambandbad och Mos invignin ise 3t.ex. som en

Anspelningar hand-med viktiga beslut ellerMos 19.12-15; 4
regler förekommer i dettadessa lingar. illustrerasNTI av

Judit verksamhet.Tob Gr Johannes döparensEst16:18;2:5,
Mack kan tolkasSyr Judit34:30;C127; 12:38;2 12:7-9 sam-

brJer 28. sätt.v. ma
med denna tanke-Besläktad råd Församlingar gamla mån,av

vilkensed enligt rikavärld den äldste, regel hämtadeiär ur
frivilligt kunde bli nasir, familjer, haroch förnäma iman

livför tid viga sitt samhällendvs. viss antikamånga svaraten
markera dettaGud och för och den civi-rättsskipningengenom

och lämna håret uppträder oli-undvika styrelsen.vin GTIatt
stamhövdingar,oklippt Nasirer kaMos 6.4 grupper av

och denMack i redan då fol-i äldste och domare3:49,nämns 1
Syrakshebreiska till profetiska ledare el-ketJesustexten styrs av

uttrycket Eliavishet används ler kungar; Mos4t.ex.om se
bihangenligtSyr B. KrönMos46:13 11:24; 5 16:18; 2

förbju-det gäller dieten, och rabbinskaNT iNär I1925-8. tra-
helt och hållet fast del-der GT ditioner detaljrikatt man gcs en

räknassådana djur rådsför-svårtolkad bildvisäter som som enav
Tillägg till sanbedrin,samling, kalladMos 11. I3 somorena

framgår det ställen under regelbundna formerGT somav sam-
Judit det-Tob manträdde Jerusalem.i12:2 När1:11; att man

också undvek vanlig slutligastyrelseskick fick sinmat som va- ta
icke-judar, ef-beröring medi form okänt, dessupprin-rit är men
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nelse bör sökas det judiskai andra folk.i Ettstormän exem-
samhällets pbyg nad efteråteru pel detta språkbruk finns iju-
kungadömets fal och baby- dit 5:2.en
loniska fån enskapen; Neh seleukidiska dynastin Bland de

lägg till generalerTi GT delade AlexanderI2:16 nämns som
rådet i Jerusalem själv- den rike fanns Seleukosstoressom en
klarhet Judit erövrade Babylon4:8; 15:8; 2 år11:14; 312som
Mack f.Kr. och gjorde sig till herre11:27.1:10; 4:44;

Röda havet i Septuaginta område ungefärär över ettnam- som
det där Gud enligt motsvarade nutidens IrakIran,net vatten

ochunderbart delarMos Syrien Turki-2 14 sättett samt av .räddade israeliterna från deras välde han sålundaDetet. grun-
egyptiska förföljare. Eftersom dade kallas efter honom det se-
grundtexten för leukidiska,Tillägg till dessGT seleuki-regenter

derna.ingår i användsSeptuaginta, orientensSom Främreut-
trycket också föreliggande viktigaste stormakt sidani vid av
svenska det tolemeiska våldetöversättning. iMotsva- Efick yp-
rande hebreiska detta rikebetyder bety elseten stornamn
ordagrant för judarnas historia,Sävhavet och synnerhetiåter-

vanligen sedan derasnutida landså i in-år Kr.översätt- 198ges
det hebreiska förlivatsningar Vil- med det. judarnaGT. Attav

ken havsvik eller under den därpå följandeberättelsen krisensjö
från början syftar och frigörelsekampenkan förmåddeinteå
med säkerhet faststä hävda självständighetlas. sin hänger

bl.a. med dynastini Dareios I S22-486satrap, satra attsamman
inde försvagadesadeKr. Persien i 20 väx-av romarnaspro-

ande inflytande ochvinser. enheter kalladesDessa inre tron-av
strider. tabellier, riketsI återgesguvernörerna 3satra som

dem regentlängd under denNya avgöran-styr satraper. satra-e
tillkom då de perioden. mellanpier riket utvidgades, Linjerna oli-
då hela antalet markerar far-sonför-i Est Gr 1 :1; regentermen

hållanden; frågetecknetliksomB:1; Ezl i Dan8:9; 6:1 över en
linjerna berortill eller Alexan-måste127 120, attan es av

der BalasEpifanesmindre enheter med- anspråkså påoc vara
räknade. Antiochos kan-IV:satt vara son

ske saknade grund.Titeln används i Septua-satrap
ginta också hövdingar ochom
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Tabell 3
f.Kr.223-129Regenter seleukidiska riketi det

Antiochos den store
223- 187

IV FilopatorSeleukos
187-175 Mack 3:3; 4:72

IV EpifanesAntiochos
175-164 1Mack1:10-6:16

Mack 4:7-9:292

V EupatorAntiochos
164-162 Mack 6:17-7:41

Mack 10:10-14:22

l SoterDemetrios
162-150 Mack 7:1-10:5O1

Mack2 14

BaIasEpifanesAlexander
150-145 Mack 10:1-11:171

EpifanesAntiochos VI
145-142 Mack 11:39-13:311

NikatorDemetrios
129-125145-139;

Mack 10:67-14:31
Tryfon
142-138 Mack 11:39-15:391

VH SidetesAntiochos
139-129 Mack 15-161
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kallas denSeptuaginta äldstaSå dcthebreiska GT.av
och spridda översättningen SionbergetSion, Med Sionmest

till grekiska.GT Den menadesväxte ursprungligen be-av enfram under och 100-talen fästning200- i den äldsta delen Je-avf.Kr., troligen i Alexandria. rusalem, Davids stad, som varlika med det latinskaNamnet år belägen söder denåsen omförordet och syftar70 blivande tempel Sam2en
legend, enligt vilken sjuttiotal kom sedan5:7. Namnetett att

deltog arbetet.i överförasöversättare dels hela staden,på
Septuaginta har läs-många dels templet eller tempelber-

avviker från denarter Macki genomgående1som se- get, som
dan de första århundradena kallas för Sionberget t.ex. 4:37,

fixerade hebreiskae.Kr. strängt 14:26.60; 6:48, 62; Närjerusa-
standardtexten. beror del-Detta lem kallas för detSion vanligtär
vis byggeröversättningen staden skildras personifieradatt att

andra varianter den heb- kvinna. TilläggInom tillav som
reiska och i somliga fall GT Bar exempel4:9, 14, 24texten, ger
kan sådanaläsarter anspråk detta.göra

ursprungli Oversättarna säcktyg, säcktygsskynken Att
har emellertid också använt sig i obehandlaten svepa grovtin
fri återgivningsmetod, och de uttryck förtyg ettvar sorg, as-
har säkerligen inte alltid haft den ketisk fromhet eller botgöring.
hebreiska förlagans innebörd Jfr Kläder
klar för Med ellersig. avsikt talent enheten detDen istörstautan
har de åtskilliga falli bibliska för ochmyntanpassat systemet

till tids föreställningar.sin vikt.texten
Septuagintas ligger till tidräkning Räkning med årtaltext en-

grund för föreliggande svenska ligt för allaett gemensamt sys-
Tillägg tillöversättning mycketGT ovanligare i anti-temav var

med undantag för Tillägg ken hostill Ofta dateradeän oss.
Daniel; inledningen där. händelse hän-Det attman en genom

nämligen därför dessa tilljust visa inträffatnågotär att som sam-
böcker fanns med tidigt eller till deni septuaginta- underregent

handskrifter de kom tid händelsen inföll Tobtextens som vars
plats de kristnasi bibel. f.;2:1. räknaGenom1:2, 21att en att

egenheter kännetecknar frånDe regeringstillträdetårensom vann
grekiska hardenna från bör- noggrannhet; dettastörretext man

följt böckernajan den de tillvägagångssätti illustrerasmån iju-
räknats bibliska skrifter. dit EnligtDå Est Gr1:1; 121-3. Isom

därför konsek-översättningen Mack infördeså judarna13:42 en
möjligt håller sig till sådan tidräkning sedan devent som egen

följdengrekiskan, blir åtskil- vid f.Kr.mitten IOO-taletatt av
liga och uttr fullvunnit självständighet. Itermer av-
viker från dem finner Maekabeerböckernai jäm- användsman
förbara GT-texter emellertid genomgåendeöversattssom ett an-
direkt från hebreiskan. Olikhe- hämtat från detnat system, se-

blir särskilt påfallande leukidiska riket, judarnanärterna som
författarna eller dessförinnanciterar anspelar lytt under. Där

bibelställen. Liksom räknadesi NT kan tiden från f.Kr., då312
falllydelsen sådana avvika dynastinsi grundare erövraderätt Ba-

starkt från direktöversättningar bylon. Eftersom den fråniåret
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Makedonien medförda kalen- för hans heliga tält Vish 9:8.
började hösten,dern ochvishet Förstånd, kunskapermotsva-

enligt denna räkningår ti-1 omdöme högt eln.i Ensättsrar
frånden hösten till hösten312 hel skrifter, den k vis-grupp sf.Kr. Vid omräkning till det311 kringhetslitteraturen, sigrör

nutida måste så- räknas Job,dessa Ditämnen.systemet man
lunda årtal, såvidatvå inte och PredikarenOrdspråksbokenange
den händelse det gäller bland tilläggen till Salo-GTgenom samtsammanhanget eller med hjälp vishet och Syraks vis-Jesusav mosandra källor kan knytas till Barukshet. Delar Tobits ochen avbestämd tid Motsägelseråret. innehåll.böcker har liknande
och tolkningsproblem i källorna Vishetslitteraturen istår nära

ofta den verkliga osäker-gör ochsamband med fostranatt ut-
blirheten Beträf-ännu större. ändamålbildning, och för dessa

fande de problem vållas skrifteranvändes också liknandesom av
olika månadsräkningar Må- omvärld.det gamla Israels Tra-ise
nad uppgifter Salomosditionens omTidräkningsproblemen och bak-visdom har säkerligen sin
källornas det svårtgör bildningsideal frångrund iart att ex- attakt rekonstruera den händelse- och andra länder underEgypten
följd Mackabeerböckerna tid blandhans israe-instegsom vannbehandlar och väsentligär ideal prak-literna. Dessasom varförståelsenför tilläggen till skulle kunnatiska. Den viseav

huvud.GT tabell vidöver I 4 inför olika slagsuppträda rätt
slutet uppslagsdelen människor, högre kretsar.iävenav ges en
ungefärlig sammanfattning, till behärska vardagsli-bordeHan
vilken data Israels äldrenågra både familj ochkrav iur vets sam-fogatshistoria bakgrund. till israeliternashälle. vis-Mensom

tält Enligt firadeGT israeliterna hetsideal hörde också insikt deni
under ökenvandring guds-sin med dessbibliska traditionen
tjänst flyttbar helgedomi 2 historieskrivninglevnadsregler,en

heligaMos Denna25-26; 36. och naturbetraktelse. viseDen
boning, också kallad förbun- from och lyda Gudsskulle varadets tält Syr i24:10, 15, är bud.
bibeln viktig försymbol dennareligiösa draget iDeten
Guds sådan denSomnärvaro. är tankevärld får starkastesitt ut-förknippad med tempel-nära tryck visheten beskrivsnär sombyggnaden ijerusalem. Grund- be-mänsklig varelse, närmareenkan därför ibland använda Vishkvinna t.ex.texten stämt somförord tält i sammanhang där Syr 241-22.812-18; 14120-27;
det uppenbart detär ochGudHon ståsägs näraatt perma- varatemplet och översätt- det första han skapat Syrnenta avses somningen hänsyn till dettamåste honSamtidigt skildrasta 24:9.
Tob 13:10;]udit 9:8. hans medhjälpare då värl-somtältboningen enligtDå Mos2 den blev Vishtill 9:9. En vä-

tillverkades efter förebilder25:9 hanssentlig egenskap hos Gud,
Gud visade komMose, alltsåskapande förmå tyckssom man

tänka både den ochsig fångatha det religiösa intressetatt temp-
let formliga avbilder starkt personifieratsdensåsom av attGuds boning i himlen. jfr Ande. mänsklig vishetAttegen
Också denna kan därför kallas frånoch skaparkraft gåvaär en

497



vrede Uppslagsdel

Gud de fromma kan fattning mjukadesså småningomsom ges
åskådliggöras med bild- Judit Vish8:27; 3:4;samma upp
språk. himlen kommerFrån vis- Dödsrikeñ, präglar den i
heten till människorna och Israels li-månganer texter synen
lever bland dem. Den vise vinner danden. särskilt berät-gällerDet
henne liksom vinner sin den religions-telserna sväraen man om
brud. ställenPå förföljelsen Mackiutsägs t.ex.2 6:12-ett par
klart vad bilden konkret syftar fleraockså återblickar16, men

Guds lag°,på: innehåller äldre tider se Bar 1:15-som t.ex.
allt vad den fromme behöver för kundeSådana tankegångar3:8.

lyckligt liv Syr också anknyta till den äldre his-Bar24:23;ett
4:1. torieskrivningen Jerusalemsom

kristendomenFör har dessa fall 500-talet f.Kr. se 2t.ex.
tankegångar spelat viktig roll. Kung 2421-4.en
Den nytestamentliga bilden tonvikten denna tanke-iDåav
Kristus Guds vishet och la- värld ligger ord-rättvisåsom att endiöldfullbordan har sin finns bakom alltningnärmastegens som
bakgrund dem.i sker, bilden mänskligaär av

vrede Tillägg till finns hos Gud oftastGT känslor starktI många
uttryck för den bibliska förbleknad. uppfat-vredeHanstron att
olyckor, lidande och död hör impulsiv ellerinte någontas som

med Guds nyckfull reaktion, och sidavrede. vidsamman
Ibland kan dessa sida med talet denting di- stårt.o.m. om var-
rekt betecknas med vrede och hämndgi-uttrycket ningar mot
vreden Mack righet hos människor1 Syr1:64; 3:8; 10:18;
Vish Syrl8z20-25; 27:30.18:24;

Bakgrunden Gud välsignelse välsignavälsigna,47:20. Attär att
tänks härskare, innebär enligt bibelnsnågonsuverän tan-som en

övervakar överföra kraft till ho-allt med kevärldsträng attsom
oftahans Overföringenrättvisa. Tron makt över ettgesnom.

allting världen uttryck hand-i stark vid materielltvar genom
överfördadenna tid, och tanken djävu- och denkraften

heltlen självständig kraften tänks ursprungligensom en mot-
ståndare till honom hade konkret fruktsamhet,ännu va-som

hunnit förmåga samlaprägla försöken penlycka ellerinte attatt
förklara det onda. förand-tänkte rikedom. småningomSåMan

därför allt lidande desssig tillva- ligas begreppet, inne-i såatt att
tjänade till bestraffa börd blir kraft och harmoniinremän-attron

niskors synder osynlig förbindelse medellerSyr 39225-31; en
Overmodiga fienders den välsignar. iDenne40:8-10. ärsom

undergång hans välsig-naturligt hand Gud,sågs sista mennog
och efterlängtat förmedlasrättvist nelse kanett t.ex.som av

ingripande Gud Judit profeter och föräldrar.9:8; präster,av
ff., förstaflöde tänksSyr Välsignelsens i36:8 även upprö-men

rande och till starkaremeningslösa hand från den högre,synes
olyckor tolkades med eller äldre till den lägre,ut-samma svagare
gångspunkt: de drabbade ord kanhade eller Sammayngre.
alltid synder till för, användas dåemellertidstå någonatt ut-svars
och den inställningen tacksamhettrycker sinrätta motvar en

ödmjukt överflödböja och hasig visa redan sigvisatatt som
denna kraft. blir då lik-ånger. Fast välsignaAttstränga upp-
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allmänhetför gamla iberömma,tydigt med prisa män somatt
dvs.för äldste,eller tacka. denna betydelseI personer soman-

oftastmed ålderns auktoritet,talarvänds ordet bl.a. när man
här-förnämocksåerkänsla och vördnadmed genom enom

fått ledande ställning ikomst,Mackdöda människors minne 1 en
sådanasamhället. Grupperin-Syr Samma46:11.3:7; 45:1; av

sammanhanglokalainebörd förutsätts männi- män nämnsnär en
Tillijudit Dan A25. Iska välsigna Gud; lovsången 7:23;sägs t.ex.

utgjorde de institu-Jerusalemoffren, tol-kan då också, liksom ett
Behörighetentionaliserat råd°.den kraftkas gengåvasom en av

padförknidömavälsignelse Gud skänkt jfroch nära1 att ledarfijmk-var
med den politiskaf.. Uttrycket väl-Krön 29:13

ochjfrdärför tionen 19:8,signad du Tillä Kröni 2är är tex-g
alltiddärförskiljer intejudistill liksomGT i ternatsenare

domare.äldste ochklart mellaninledningandaktsliv normalen
ängel Ordet avledningTobtill böner ärse 3:11. gre-avt.ex. en

betyderkiskans angelos,vanligKungens vänvän somvar en
varelsersändebud. Andligatitel vid orientaliska hov. Den
mellanställningintarinnebar bäraren rådgivare enatt somvar

uppträdermänniskornaGud ochämbetsman och förutsatteeller
undergestalter ocholikastod personligt i GT ihan iinte att
him-beteckningar.olika Somvänskapsförhållande till kungen.

Gudmelsk härskare tänksexempel detta från detGT på varager
hovstat,omgivengamla Israel Sam 15:37.t.ex. 2 varsav en

de heligamedlemmar kallasriket bru-det seleukidiskaI var
och Guds Psket titeln reglerat söner 89:6-8;så attav noga
Vishfanns flera klasser Syr Idet 42:17.5:5;vän- ett parav

tvivel-får dessa gestaltermed olika jfr Mackner 1 texterrang
aktiga drag, näringoch kunde10:65, stå gettsomman

eller fallnaupproriskaväntelista för bli påvän när tronatt
änglar Ps 82:1-7.det uppstod vakans Mack Mos1 611-4;2en

dem uppträder ocksåbruk ordet för- EnDetta14:26. somavav
jfrfrommas åklagare Djävu-deuppenbarligen långutsätts en

ochhuvudsak,len.rad ställen Mackabeerböckerna näri I även
straf-för Gudsde verktygoch också Till DanEst Gr; är

jfr Mackfande vredeordet 7:41,Samtidigt används 1C22.
lydigaemellertidtänks depersonligavanligt bådevis varaom

sänderGud.tjänareoch politiska bunds- Hanvänner utom
ochdem jorden tjänst,i sinförvanter eller anhängare, så överatt

uppträdadärvid kan de vin-det ibland oklart den tek-är somom
dar och lågorniska betydelsen föreligger eller Ps 104:4. Man

skillnadgjorde alltså klaringene . naturfenomenibland mellan deSläktskapsord användes som
medvetnaGud råder och deliknande Ansedda översätt. perso-

jfrvarelser hans tjänstkunde medlemmar ikallas stårsomner av
Till Dankungahuset eller kungens släkt Syr 3928-31; 43:9-22;

Mack och råd- B:38-50.1 10:893:32; en
oräkneligAnglarnamed auktoritetgivare ti- utgörstor en

bildhär och dennafaderteln kungens Man 15,GrEst v.
meddem flyterMackEzll; 11:32.1 tan-sammanav
dettaken Trotsord stjärnorna.äldste Grekiskan har ta-samma
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formlas ibland Guds israelitiskellerHerrens togstat nyttom
babyloniska fångenska-ängel entalsform. Bakom det efter deni

uttryckssättet före- fick huvudprästenligger gamla ijerusa-pen,
betydelseställningar uppenbarel- lem Ökad som sam-om en en

nationell symbol. Efterseform Gud själv jfr landeMos2av
ff, hand blev han inhemsk ledarede knappast ak-3:2 ärmen

tuella Tillägg för den elstat Judeeni till GT. Innebör- tem som
de persiska ochden har där blivit den jordenästan ut erun

lenistiska härskarna.det he Denennär sägs än-samma som
från vördnad för smordegel liksom kung- HerrensHerren,

fångenska hadeföresändebud svenskan kan bliiens som
till delliktydigt från kunmed sändebud kommitett Över-en

honom.kungen. fördes mer mer
Under århundradena efter den Ambetets innehavare under

dennababyloniska fångenskapen tid ofullständigt kända,ärtogs
detaljerade föreställningar hos Josefus finns listanya men en

änglarna judarna från bl.a. omfattar Onias I casomom follz.u p av
f.Kr.;omgivande började då MackMan 300 1 1227-20,

hansräkna med olika rangklasser Onias och dennessonson
bland änglarna. Simon bör haEn II, levatsongru p av som
fyra, eller kring f.Kr.sju ängla ochår troligen200 ärurstarsex
uppträder olika och identiski des- med rabbinski tradi-texter, en

s.k. ärkeänglar förses med tion omtaladin- denSimon rättfär-sa
dige.dividuella dem, föremål förEn Ra- Han be-ärnamn. av en

fael, undrandespelar huvudroll Tobits skildringi i Syren
ocksåbok, and- 50:1-21. Hans Onias III,som ger prov son,

detaljer tidens uppträddei änglatro, enligt Mack2t.ex.ra
änglarna förmedlar de from- försva-3:1-4:38; 15:12-14att som

böner och goda gärningar Israels religion och tradi-raremas av
till Gud Tob tioner blevNT undanträngd12:12-15. I men av
finns brorexempel liknande tanke- sin Jason Mack2

också Enligtgångar Apg Mack10:4, 4:7-5:10. 2 4:34men
blevbelägg för de lärorna Onias mördadIH i Antio-att nyare
chiaänglarna alla omkringinte år enligt170,antogsom av men

judar f.. Josefus flydde han tillApg 23:8 Egypten.
översteprästämbe- Seden köpa ämbetet deöverstepräst, att ut-av

Traditionen högste ländska härskarnais- hadetet om en nu vun-
raelitisk förbinds dels nit ochi GT insteg,präst Jason ersattes
med bror detta efterföljareMoses visAron 2 Mos inteav som

dels med den Sadok räknades till Sadoks28-29, ättlingar:som
enligt MenelaosSam Mack15:242 t.ex. 2 4:23-5:23;var en

Davids hovprästcr och och Alkimos11229-32; 1323-8av som
enligt blev den MackKung 11 2:35 725-25; 9:1, 54-57; 2
främste under Salomo. Mack Under sådana förhål-prästen I 14.
släktlistan landen sjönki ämbetet betydelseKrön i613-81 uppträ-
der också Pinhas ochjfr anseende, och efter4 Mos den25; sist-

nämndes dödSyr omkring45:23 överstepräster- år 159som var
anfader. Ambetet skulle det vakant, tills det tiller-år 152nas en-
traditionen kändesligt från far judasi Mackabaios brorarv

till bland Sadoks ättlingar Jonatan Mack1 10:20. Detson
och innehas gicklivstid. sedan iNär inom denen arv nya
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maktha-härskarfamiljen, fick andraochvars senare romarna
medlemmar godtyckligakallade både återinfördes desig vare,
kungar och till- och avsättningarnaNär övers-överste av
landet under Herodes den tepräster.store

Tabell 4
Oversikt händelser berörs GTi Tillägg tillav som

f.Kr. Till denna tid förläggs hand-1200ca
Israelitiska i lingen bok.itränger Estersstammar

land. medför tradi-DeKanaans 300-taletslutet avbl.a. befrielsentioner om ur Alexander den krossar detstoreEgypten. efterersiska riket; hans död de-
och judeen ham-hans välde,1000-960ca

David grundar israelitiskt den ptolemeiskaunderett nar
storrike. dynastin.

922 198
Vid hans Salomos död delas det seleuki-Judeen erövrasson av

ellerriket Israel och Juda riket.i diskatvå
och sydriket.nordriket 190-188

slutet 700-talet Antiochos besegrasIII Rom,av av
stormaktenassyriska kros- hans familjDen gisslantarsom ur

nordriket, hotar och under- vid freden kräveroch i Apameiasar
kuvar sydriket. högt skadestånd.ett

Till denna tid förläggs hand- Mack Mack 8:101 1:10; 2
bok.lingen iTobits 175

Antiochos Epifanes blir612 IV
krossas Babylonien.Assyrien kung. Oversteprästämbetet köpsav

inför utländskaJason, somavbörjan 500-taletav seder.Babylonien underkuvar sydri- Mack2 4:7-22ket, folkgrupper deporte-stora
och Jerusalem ödeläggs. 172-170ras

tid förläggs hand-Till denna Menelaos.undanträngsJason av
Judits och Barukslingen i till traditions-Motsättningarna

böcker brev.Jeremias judar ökar. Mord ochsamt trogna
kravaller inträffar.539 Mack2 423-50Babylonien krossas Persien.av

förläggs hand-Till denna tid 169
Daniels bok.lingen i Antiochos invaderar EgyptenIV

och plundrar återvägen Jeru-slutet SOO-taletav tempel.salemsdeporterade judarGrupper av Mack1 1116-24återvänder hem och återuppför
templet ijerusalem. 168

400-talet andrainvaderarHan Egypten en
Andra till tillbakasig tvingasgång,grupper anpassar romarnaav

liv utlandet under persisk brutalti och slår sedanett ner oro-
Ockupa-regim. ligheter Jerusalem.i
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tionstrup förläggs dit. erkänner Jonatan överste-er som
Mack2 Mac 1 1229-40 präst.

Mack1 10:1-47168
judiska förbjuds,Den religionen 150

främmande kult införs Alexander besegrartemplet.i Demetrios
Mack Mack blir kung och1 Han1:41-64; 2 6-7 stupar.som

tarJonatan i sin tjänst.167-165 Mack1 10:48-66MattathiasPrästen inleder en
motståndskamp. sonJudasHans 147
Mackabaios besegrar rad anspråkDemetrios ören se-
leukidiska härförare. be Alexan-Han ämpartronen.

Mack der och1 Mack Jonatan.2:14:35; 82
Mack1 10:67-89165

förhandlarKungen sin 145genom
minister och Alexander besegrasLysias inställer reli- krigi med
gionsförföljelsen. och dör.Templet Egypten Demetriosrenas
och blir kung.återinvigs. ansluterJonatan sig

Mack till honom.1 Mack456-61; 2
Mack10:1-8;11:27-33 1 11:1-53

164 145-143
Antiochos dör och efterträds tronstrider:IV Nya Demetrios

fördrivssin Antiochos Alexanders anhänga-V Eupator.av son av
Mack Tryfon. byter1 Mack sida.Jonatan6:1-17; 92 re

Mack1 11:54-74163
Lysias invaderar Judeen och be- 143

Judas. tillfångatas och dödasJonatansegrar av
Mack Tryfon. efterträds1 Mack Han6:18-63; sin2 av

bror13:1-26 Simon.
Mack1 12:39-13:30162

AntiochosV:s kusin Demetrios 142I
dödar honom och blir sluter fredkung. Demetrios med Si-

Mack1 Mack7:1-25; 2 mon.
Mack144-14 1 13:3l-41

161 141
Judas besegrar Demetrios Simon befriarIzs Jerusalem frånge-
neral Nikanor. sluter för- främmandeHan trupper.
drag med Rom. Mack1 1349-52

Mack1 Mack7:26-8:32; 2 13514:15-15:36 Simon dödas och efterträds av160 sin Johannes.son
Judas faller i strid och efterträds Mack1 16:11-24

judarnas ledare av sin brorsom
Jonatan.

Mack1 9:1-31
152

Alexander BaIasEpifanes upp-
träder tronpretendent. Hansom
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anmärkningarTextkritiska

föreskriver översättning-bibelkommissionentillDirektiven att
fastställts enligthar gängseskall bygga text somenen

nutidatill denmed hänsynmetoder ochtextkritiska tagen
resultat.forskningens

denmodern kritiskfinnstill utgåvaTillägg GTFör aven
Göttingen-Septuagintan Septuaginta.den s.k.grekiska itexten

Academiae Scien-AuctoritateGraecum:TestamentumVems
huvudsakföljer ieditum. OversättningenGottingensistiamm

valtshar andra läsarterenskilda fallraddenna itext, enmen
och tillgängligkritiskaledningmed utgåvans veten-apparatav

kon-andrahar också textutgåvorVid behovlitteratur.skaplig
sulterats.

vilken volym Göttingen-bibelbokför varjeNedan avanges
upplaga,fall också vilkenförekommandeSeptuagintan, i som

grekiskafall där denfrån. de utgåvanIöversättningen utgår
boktextformerskildafullständigt tvååterger angessammaav

ställenförtecknas samtligaDäreftervalts.demvilken somav
denläsart angivnaförutsätterdär översättningen änen annan

förstställevarje citerasGöttingen-Septuagintan. Förförlagan i
avvikande läsarten,berörs dendel översättningenden avsomav

transkriberad grekiska i någradenna läsartsedan anförsoch
medhebreiska tillsammanstranskriberadellerlatinfall en
Saknasden.stöderde textvittnenredovisningkort somav
försökkonjektur, dvs.frågauppgifter, detsådana är ettom en

återfinns iläsart inte någotursprungligrekonstruera somatt en
denjfrinledd medhänvisningtextvittne.bevarat En attanger

detlikartad lydelse imedstödjaskanläsarten an-enantagna
Slutli-helhet.återfinns där i sinfast den intetextvittnet,givna

grekiska iläsartGöttingen-Septuagintansanförs samtgen
otillfredsstäl-oftabliröversättningsvensk översättning. Denna

ibland denvalts justläsarttillskälet ärlande: attatt annanen
acceptabel mening.förlagan inte någonvanliga ger

motsvarandevishetSyraks sätttillbihang JesusBFör ges
hebreiskadenuppgifter översatta texten.om

med tillgångochfördet möjligtAnmärkningarna gör envar
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till den förlaganangivna hur den lyderavgöraatt text som
villöversättningen syftaråterge. De emellertid inte till att ge

fullständig informationnågon varför den eller andraom ena
läsarten valts för detta skulle mångdubbelt större utrymme-
ha krävts och mindre till förklara allaännu avvikelser frånatt-
äldre översättningar. Sådana avvikelser beror ofta iatt man
äldre tid helt andra textförlagor,använt föråldrade, iärsom nu
andra fall här tolkningar grekiskaatt ges nya av samma text
eller översättningsteknik har tillämpats.att en annan

detaljfrågorvissa kanI valet läsart oväsentligt därförav vara
med normal frihet kanöversättares fleraåtergeatt man en

varianter sådana fall har i regelsätt; inte tagits med isamma
dessa anmärkningar. uppträderSå de skildat.ex. mest namn-
former i de grekiska handskrifterna, dessa variationer ärmen
oftast oviktiga för bedömning översättningen, tilläm-en av som

principen överallt använda formerattpar samma av namn
bibliska personer.

Teckenförklaring

GS Göttingen-Septuagintans grekiska text
G-hss grekiska handskrifter

den hebreiskaH till SyraksJesus vishettexten
den gammallatinskaLa översättningen

La-hss gammallatinska handskrifter
denS syriska översättningen Peshitta

V Hieronymus latinska översättning Vulgata
oklar innebördP

Siffror och bokstäver inom efter förkortningarnaparentes
G-hss och La-hss hänvisar till enskilda handskrifter med de
beteckningar används i Göttingen-Septuagintan. Beträf-som
fande speciella förkortningar anmärkningarnai till Tobit och
Bihang till SyraksB Jesus vishet inledningarna där.se
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Tahir
Robert Han-ediditTohit,vol. VIII,Göttingen-Septuagintan

långas.k.denföljerOversättningen tex-Göttingen 1983.hart,
efterhuvudsak återgeroch ikallar IIGHanhartten, som mednedanbetecknasversionHansSinaiticus.handskriften

utsträckning änemellertid i störreharOversättarnaGS II.
medbearbetatfullständighet,anspråk textenfasthan, utan

handskrifterna 107106,grekiskadebl.a.andra vittnen,hjälp av konsul-översättningen,gammallatinskaden somoch 319 samt
BooeTheenligtdelsHanhartsenligtdels apparat,terats Ad.editedItala,thewith...ChaldeeTohit. A text...

grundtilllågkortaDenOxford 1878. texten, somNeubauer,
bear-sekundärbedömtsharöversättning, enårs somför 1921

långadär denfall,somligahar i textenlångadenbetning menav ursprungligadessför nåhjälpmedelskadad, attanväntsär som
Hanhartsnedananvänds härkortadenlydelse. För texten

G I.beteckning

Enemessars.EnemessadonharGSSåLa.Salmanassars:1:2,13,15,16 DawidoieouharGSefterDawid La.oikou tonkungahus:Davids tou1:4
kungahus.Davidsfaderminpatrosmourow saknasi GS II.OrdenLa-hss.efterhypsistoudenHögstes: ton1:4 II.saknasi GSNamnetLa-hss, Gl.efterHannahHanna:1:9 La-hss, Gpleiona;opsariaetheasamênde mångarätterna:jag såg2:2 förframpleiona många rätteropsaria sattesparezerhêmoiharGS

m1 . medhyparchontaapölesen antoneaiägde:allt han panta taförloratoch2:8
saknasi GS lI.OrdenLa-hss.G-hs 910, OrdenLavhss.medtelamfacienslanamochullbereda väva: et2:11 att

GS II.saknasi
pasceharmercedihusm:inkomster:sinamigförsörjde eoch hon ex2:11

i GS Il.saknasOrdenLa-hss.medme addøcehantmittehantvävde:ochtillskickad sig etullen etfickHon2:12 eyrioisapestellen autöntoiseaiharLa-hss.GSHmedtexendumadcam beställare.derastillprodukternaskickadeHon saknasOrdenmedLa.azriumintroivi ingården:gick meumjag et3:1 ut
i GS II. La-hss, Gaiöna;krineis cisalêtheiairättvis:alltid tondomdin är sy3:2 evigheten .dömerduaiönaerineisharGS zonsy harGSLa-hss,GG-nsmed S°;intmparêkousanlyddeDe...3:3

lydde inte.parêkonsajag . . La-hss, GG-hsmed S°,eai parerönförfäders: rönoch mina mon3:5
H.saknasi GSOrden

apoetemzousahêharGSefter GLa,apopnigousahêkväver:3:8 som
dödar.som harGSGGvhs La,med 319,önaszhêsglädjehaftdu någonhar3:8 av:

sitt namn.digfåttharönomaszhês ge
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dä nådi till3:15 mig och visamig barmhärtighet,så jagslipper höra flerse attskymford: epiblepson kaiep eleêson bina mêketi akousäeme me nyaoneidisman; Ghs La-hss,319, G GS har Ieyrie, eisaeon-nynoneidismon lyssnaHerre, till hur jag blir skymfadson .nu
sin hyion4:3 med G-hs La-hss.319,ton harGS Täbianson: anton tonbyiøn sin Tobias.anton son
Min pojke4:3 far,Ja, svaradehan, och Tobit fortsatte: Paidion.-

[donKai eipen egö, Kai eipenmed G-hs La-hss;319,paren G
Orden saknasi GS II.

du hederlig får4:6 är du framgång i allt du gör: poionntos alêtbeiansonenodiai esontai tois G-hsergois 319, La, G harGS boien son;
alêtbezkznpoionntes enodâtbêsøntai tois ergois deanton ären somhederligafår framgång allti de gör.

skall du allmosor...4:7-19 sänderhan längst dödsriket:i hela dettage nerföljeravsnitt G-hs jfr319 La, medG I undantagför nedanangivet
ställe i I GS utelämnas19. och börjar7-18, däseieyrios19v. v. v.bonlênantois agazbên,eai bon tbelêi kyrios, beöstapeinoi biidonan
kazötatö ger klokaHerren tankar, Herren vill sänderhanmen vemlängst dödsriket.iner
och alladina tankar4:19 kloka: eaipasai bai bonlai jfr La, G G-hs 319son;har eaipasai bai triboi och dina stigar lyckosamma.son
sin5:3 byiöitöi med G-hs 319, La. GS har Täbiäi hyrorson: anton tåi

sin Tobias.anton son
den behöll5:3 jag, den andra lämnade jag: hen elabon eai beteronena
etbêeamed G-hs La-hss.319, harGS eai etbêka och jag lämnade
det.

betalarlön,5:3 och hämta hos Gabaelmedanjagsom iännuärpengarna
livet: dåsomenantöi mistnon, eai beös labezö argyrianpar anton to

med G-hs jfr319, La; G harGS dâsamentonto antöi mistbon,
beåsboton elthêis,kai labe argyrion betalarsompar anton to :onto
lön till dessdu kommer, och hämta hos Gabael.ut pengarna

min och släktzfylês5:12 eai patriasstam La. GS harfylêsav mon mon;
jav stam.en

detAr min och5:12 släkt eller mina tjänster du vill hazfylên eaistam monpatrian mistbion;zêteis jfre La, G Orden saknasi GSmon II.
Natanja: Natbanian5:14 med G-hs La-hss;319, G GS harNathan
Natan.
Shemajas:5:14 SemaionmedG La-hss. harGS SemelionSemelias.
Dessa5:14 bröder:män våra boiär antbröpoi bontoi boi adelfoi bêmänmed
G-hs La-hss.319; harGS bot adelføi anthrâpoi agazhoidinasonbröder godaär män.
lycka färden:5:17 Enødia; G-hs 319, La. harGS Enløgia välsig-
nelse.
Tobias5:17 gjorde sig i ordning för färden: eai syneskenasato tånta prosboden medG-hs 319; La, G Orden saknasi GS II.
stektede.6:6 saltadede och lämnadekvar: afêkanâptêsan. bêlis-. . . . . . .med G-hs 319; La, G GS har afêeen.menon öptêsen.. . ..bêlismenonstekte han. saltadehanoch lämnadekvar.. .och med6:6 sig eaivägen: eis bodenapênenkan:En medtog G-hs 319;

La. GS har kni efagenoch åt.
Fadern djupt fäst6:12 vid henneär och henneallt han har. Det dinärger
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rättighet hennesfar, och det tillkommer dig henne tillärvaatt att
hustru: eai bo eai bosakeetêtai didåsin.agapái antêipcztêrautês aiøtên
kai dedikaiötai eleronomêsai eaisoi katbêeei:oiautês,ton patera
labein med G-hs eatbéeei dock ändrat från kazbeikê,319,autên

KaiLa-hss. har eai bo kalas.GS Dedikaiötaieipen soiparêr autês
Ochlabein Fadern också fin han fortsatte: Detautên är ären man.

rättighetdin hennetill hustru.att
skulledå han förtjäna: ofeilêsei; har ofeiêseinG GSety

komma förtjäna .att
de gick hennes bopozeså i eiseporeuonzo med6:14 autênsnart prosrum:

G-hss d, har bopoteGS eai319, La. eiseporeuonto autên,pro:
apezbnêiskon de gick hennes de dog.så in isnart rum;
älskarhenneochzfilei eai med G-hssd, Orden6:15 319, La; Gautên
saknasi GS II.

odynêsmed G-hssd, har odynêsmer GS319, La. mer epav sorg:
emoi mig.av översorg

han kunde aktenskapskontrakt,så vilket hansättaatt ettupp genom
skulle henne: bina syngrafên bibliou synoieêseåseaigrapsêi bösge
didösin har eai syngrafêrzbibiou synoieê-La. GS Hautên; egrapsen

eai hö: didösin och han aktenskapskontrakt,seös unten satte ettupp
vilket han henne.genom gav

Flickans hämtadedet, och han skrev kontrakt och sittut ettmor satte
det: eai êrzenleenhåsigill eai eai esfragisazo;mêtêr auzês egmpse,

Ghss d, Orden saknasiLa, G GS II.
alla släktled evighet:i med G-hseis aiönos8:5 106.tas zougenom geneas

harGS eis aiönas släktetsalla evighe-genomtespantas tous geneas
ter.

dig: G-hssprisa d, La-hss,så tillfogas8:5 G GS ordenI eispantas
i all evighet.aiönastous

det eaiDu inte kyrie,Herre, ginöseeisboti8:7 oucbimedär:vet, att nyn, sy
G-hssd, har kaiG oucbiLa; GS Det inte.ärnyn
och blir välsignademed barn: eai dosbêmin, Ieyrie,teemz8:7 eai eulogiøzn
med G-hssd: Orden saknasLa. i GS II.

prisade eaiDå Raguel: eulogêsen eai eipen; har ezziLa, G GS. . .euogêsan eai prisadede.eipzmDå. . .du dina heliga ochMå prisas alla dina skapadeverk, alla dinamåav
ochänglar utvalda dig all evighet:prisa i enlogeizåsan hoi bagioise sou

eai bai etiseis eai Joi angeloipasai eai øoi eeleetoipantes5014, sou sou
eulogeitösan med G-hssei: aiänas d,G La, GSpantastonsse
har eulogeitösøm ei: aiånas dig allMå prisa ipantas tonsse man
evighet.

djuren skulle slaktas:synteein G-hssd, harLa, GSatt autous;
syntelein eai paraseenazein djuren skulle slaktas,êrxanto attautous,
och folket började till.rusta

ed och sade:eai eai med8:20 autöi eipen G-hss d,ömosen La;svor en
har eaiG GS och sadetilleipenaiøtöi honom.

och överlämnadedemzeaisynetbéeenauzmjfr G-hss9:5 d, La-hss, G
eaihar synetbêean ochGS de samladeihop dem P.aina

de êlthosansig i G-hss d,med9:6 har eisêllbonväg: La, G GSgav
de in.steg
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gynaikøskat mêtrikai patri têioch täi têsfaroch hennes son;9:6 mor:
eai têi mêtrihar kat têstöi patriGSL-hssd, M, X,G-hss son

far och hennesoch din mor.gynaikosson La-hss.similem medconsnbrinitbobikusin Tobit:avbild mindenna9:6 av Tobit,kusinbomoionantåi minTöbin anepsionharGS enton mon
honom.liknarsom La-hss,G-hssd,ondenosmedonkvägradehon äta: egensato10:7 att

tillvägrade lyssna någon.honondenionk epeitbetoharGSG att
Tbygater,dotter: timaminsvärfar ochför din svärmor,aktningVisa10:12

GmedG-hspenzheran La,106,kaipentberøn :En sonton son
svärfar.till dinpentheron Reshar HypageGS tonpros san

detsade:Edna och Måtteoch hanshustruRaguelocksåprisadeHan10:13
eaigynaikaEdnanRagonêlkaikatenlogei tênkailyckas mig: anton

eaihar eipenG GSG-hs 106, La,Enodötheiêmoi;eipen:
lyckats dig.harhonom:sadetill DetOch hanEnodåtbêsoiantöi:

bodøneporentbêsankainärmadesig: têntills defortsatte sinDe resa
eai bäshard, GSGhss GLa,beös eis;êngisananton

närmadesig.Deeisêngisan
eyön ekbosynêltbenIeai antois tåndem:ochHunden möttesprang

synêlthenkai antoishard, GSG-hss Gempmstbenantön;
bakifråndemmedtillsammansHundenek opisöba kyön tån sprang

0-
G-hssd, Goftbalmons La,honom: epii anton;ögonen11:11 tons

honom.påhar epGS anton
epedökeneaiharepedaken; G GSeai La,börjadesvida:detNär11:11

dosytterligare .hadehanNär engett
efter Gbyionkai eiden La;hankunde sinså anton11:12 tonatt se son:

Orden saknasi GS II.
fåsteknonhar :änG-hss d, GSmed La,zeknonbarn:mitt to11:14

Och han fortsattez.ljusbarn, minaofthalmön mitt ögonsmon hagionevighet:all genoitøiheliga prisashansMå toto11:14 onomanamn
d,G-hss G GSefter La-hss;enlogêton aiönaseistonsanton

boikai enlogêtoibêmas,har genoito partiesantontoto megaonoma
ochtillkommahansMåangeløi aiönaseis oss,stora namnpantastons

all evighet.änglarnaiallavälsignadeär
Ordenêleêsen efter Geai La,mig:förbarmadesig åter över11:15 memen

saknasi GS II.
La-hss,G-hss d,Täbitb;IeaieisêlthenTobit igen:gick inSedan11:15

gick Tobias in igen.TäbiasSedaneisêltbenkaiharGSG
11:17 hard,med G-hss G GSbo tbeosenlogêtosGud:välsignadär

din Gud.välsignadbo tbeosenlogêtos ärson
S°,d,med G-hsseai bebodinfar och mêtêrdin patêr11:17 sonsonmor:

din far.boharLa-hss, GSG patêr son
êcbtêboeaiunder dagar:för Tobias sjubröllopsfestgladhölloch de11:19 en

Ordenmed Gbepta hêmeras La,enfrosynêsTåbia metgamos
saknasi GS II.

etiharposonantåidå efter GSLa.honom: antöikanVad jag posonge
honom.Vad kan jagdå gemer exomolo-eaimegalynatetill hansstorhet, berättahans ära:Prisa anton

saknasi GSOrden II.d,G-hss Ggeistbe; La,
baGud: epoiêsenprisamed Dethan har gjort ärvad gott att;12:6 er.om
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G-hsAgatban enlogein tbeonmed Gmetb hymån. 106,to ton
agatba, enlogein det godametb hymönhar ba omepoiêsenGS ton

skall prisa.hanhar med nigjort er;
bypodeiknyteefterlogons tbeonGuds La,Förhärliga gärningar: tontons

bypodeiknyte antbröpoislogons tbeonhar pasinG GS tontons
människor.inför allaFörhärliga Guds gärningar

kaiförhärliga demdå: exomologeistbaiochoch avslöjas.skall Såäraäras12:7
harexomologeistbe med G-hseai S. GSanakalyptein, entimäs

förhärli-exomologeistbai skall avslöjasochkatanakalyptein entimös
gas.

med G-hssd,fastazprosencbê La, G GSbön och nêsteias12:8 meta
alêtbezasden uppriktiges bön.prosencbêhar meta

efter Orden saknasirättfärdigt: eai dieaiasynênhandlar La; Goch12:9
GS II.

G-hs La-hss, hareai tbeåreitemed G GSmärke till: S;Lägg12:19
kai etbeöreiteNi såg.

ek med G-hss d, La-hss,marken:frånRes anastête têsgês12:20 er upp
kyrion jorden.Prisahar enlogeite HerrenepiGS têsgês

prosencbênTöbitbdenna glädjebön: eisTobit skrev då Kai13:1 egrapsen
sade.harefter eipenagalliasinkai G GS Kai Haneipen La,

anden boefter har oneonk hos estinG GSestin La,Ingen:13:2
Ingenting.

evighetenskonung:fångenskapslandhonom prisatackar i minJag13:6-10 . . . byggerhelt saknasidetta parti, GS II,översättningen somav
ochmedhjälp têi gêirekonstruerats Gföljande La egåtext, av ensom

kaikai deienyä iscbynexomologonmaiaicbmalåsias antöi têntês mon
bamartöloi, katbamartölåi.etbneimegaåsynên epistrepsate,tén anton

eaiginöskei tbelêseibymasdikaiosynên tisenöpianpoiêsate anton,
7eg6 eai bê psycbêtbeon bypsöbymineleêmosynênpoiêsei ton mon

enfrantbêsetaiagalliasetai,bêpsycbêbasileatonton mononranonmon
boi eklektoi,enløgeite kyrionbêmeras zöêstês pantestonpasastas mon.

legetösan bêmerasenfrosynêskatmegalösynêntên pantes,ageteanton
9Hieroso1ymapolis bagia, epiexomologeistbe mastigöseiantâi. ta ergase

mexomoløgondikaiön.kai palin eleêsei byionscbeirön tåntån tonsson
basileakat enlogeikyriåi agatbås aiönön.tåi tånton

Guds heligaändeför bofrån världensskall komma Herrende nära13:11 att
escbatönkai katoieiei ek têsgêspantön tön to topros onomanamn:

katoikoihar eaiG-hskyrion theon; S, G GSbagion La,ton
bagion och de boreschatöntêsgêspantön tån toprøsto somonoma son

till ditt heligaändeskall kommavid världens namn.
dig, förbannelseföraktar och smädarallaFörbannelse överöver13:12 som

Maledictiskymfar dig:hatar och qnialla etspemnnt teomnessom
maledicti odinnt qniblaspbemant qniqni te ette, omnesomnesomnes

epikataratoiharverbnm dnrnm med GSGdixernnt La; pantes,
skymfar.Förbannelse allalogon sklêronbot övereronsin som

harporentbêticbarêtbi efter Gå.Gläd dig: G GSLa,13:13
oikodomêtbêsetaipalineai booch hanstempel:skall byggas13:16 nyttupp

têipolei bo oieoshar oieodomêtbêsetai,oieos GSLa. antonanton;
och stadenhanstempel.skall byggasupp

saknasOrdet ibêrylläi med GS II.beryller: G13:17
förmaningar:och dem dessaoch hansTobias sjusin söner14:3 gavson
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Tåbian byion eai beptabyions kai eneteilatoantoiston anton tons anton
legön; har Töbian byion eai eneteilatoG GSLa, antåiton anton
legön ochTobias honom dessaförmaningar.sin son gav

hus stadenskallGuds i brännas och liggaöde: bo oieos tbeon14:4 zonner en
eatakaêsetaikai har ho oieosanzêi estai; G GSLa,erêmos ton

tbeon lypêi kai eantbêsetaiGuds skall ochhus sörja brännas.en
och det skall byggas för all evighet:eai oikodomêthêsezaiei:pantasupp

La-hss, Orden saknasaiänos; iG GS II.tas tongeneas
falskhenpsendei;sin jfr harpsendêtill falskhetGSLa.14:6 P.genom

givmildhet eleêmosynênmig: G-hssin harmoi; S. GS14:10 mot
eleêmosynên givmildhet.sin
och barn: eai boi byioisina Orden saknasLa, G i14:12 GS II.anton;

med G-hs Ordet saknasAmen: Amen S. i GS14:15 II.

jndit

Göttingen-Septuagintan vol. Inditb, ediditVIII, Robert
Hanhart, Göttingen 1979.

bergsklyftorna, och bäckraviner och floder. uppdämda:2:8 farangastas. .kai cbeimarronseai epiklyzön med G-hss,antön, GSLa.pa: potamos
farangashar kai cheimarrons,eai epiklyzönantöntas tons potamos

bergsklyftorna och bäckravinerna,och flod uppdämd.en . . .slog ihjäl barnen: eai paidia exelikmêsenmed G-hss.2:27 harantän GSta
kai pedia exeliemêsenskövlade slätterna.antönta
helgedomar: detta ord för berg ha3:8 hebreisktåtergettarea; antas ett
bämât offerhöjder. jfr tempel. har boriaS:s GS områden.

bê Ioncbê;spjut: La-hss, har bo laosf0lk.6:6 GS
moabitisk: byiön Måab med G-hss, La-hss, har byiön7:17 GS Ammån
ammonitisk.
han skickade hem: apesteilen; G-hss, har7:32 GS apesteilan de
skickadehem.

till byionSimon: Symeönmed G-hss,8:1 Orden saknasLa, V. i GS.son
föras bakom ljuset: diartêtbênai med G-hss;8:16 enligtMos4 23:19

har diaitêzbênaiSeptuaginta. bedömasGS ..
kammade:diexanemed G-hs. har dietaxeGS 0rdnade.10:3
hon föll proseeynêsenmed G-hss,10:8 harproseeynêsanLa, GS dener:
föll ner.
kommer tjäna: donlensonsin med G-hss. har donlenonsinGSatt
tjänar.

få. har de bud till Jerusalem:kaiFör apestaleasin11:14 sänt eisIeronsa-att . .lêm. metaeomisontas. med G-hss. har eai apestalkasinGS eistons.. ..Ieronsalêm. metaeomisantas harDe bud till Jerusalem,sänttons. . . . .kommithar med. .som . .hans folks: laon med G-hss, har laon12:8 GSLa, V. antêston anton ton
hennes folks.
gick förväg:i proêltben med G-hss; La-hs. harprosêltben12:15 GS gick
fram.
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saknasi GS.La-hss,med G-hss; jfr Namnetkat BêbaiBebai:15:4
G-hss,efobêtbêsan,eboêsan;katfrån:skräck,fylldesoch de16:11 ropav

från.och hördeseboêsanhar kaiLa-hss.GS rop

Ester grekiskaenligt den texten

RobertEsther, ediditvol.Göttingen-Septuagintan VIII,
Over-Auflage, Göttingendurchgesehene 1983.Hanhart, 2.,

eller Septuaginta-texten,längreföljer densättningen texten,
lydelsen där.syftar påoch förkortningen GS

G-hss, Orden saknasi GS.medheösAitbiopias La.tillända Etiopien:1:1
huvudet:kungliga kronanmed denskulle framträdahonför1:11 att

bautêi.med spiritus GSreflexivt,dativ läsespronominet i asper:som
perizbeinaiochblir då personligt,lenis: Pronominethar autêi.Spiritus

henneskungliga kronandensubjekt: förha sättamåste attannat
med denframträdaoch låta henne P.huvud

Jerusalem:bo:fört frånhade bortkrigsfångartill dehördeHan2:6 som. . . êcbmalöteusen;aicbmalösias,bênIerousalêm,ekaicbmalötos têsên ex
lerausalêm,bênêcbma-aicbmalötoshar bo:G-hss, La-hss.GS En ex

förthadefrån Jerusalem,krigsfångelöteusen Han som.envar . .bort P.
utgångspunktmedharordet basileiönriket:i8:3 accentuerats neutrumsom

femininum,riket.kan betyda GSbasileiafrån accentuerarsomtaatt
rikena.iborde översättningenvilket ge

kefalênkai katakekalymmenoslypoumenosansiktetdolt i tênmed6:12 sorg:
sörjande huvu-kefalêskarahar lypoumenos överG-hss.med GS

det
tapeinoustbaienöpiontillbaka för: bou êrxaidu har börjat stå anton6:13 som

börjatdå har dutapeinoustbaienäpionG-hss. har êrxaimed GS auzou
bliroch dettillbaka för honom ..stå . . ordeträddning: sötêriaoch alla lojalatacksägelsefestför vår15:23 persersen

femininumpluralis. GShar accentuerarsomneutrumaccentueratssom
och alla lojalaräddning för perser.blirsingularis, ossen

:medagatbêneufrosynês agousinhögtidsdag: bêmerangladfirar9:19 en
firar dag,agatbêneufrosynênhêmemn agousinharG-hss. GS en

högtidlig glädje P.

MackabeerbokenFörsta

liber edi-Maccabaeorumvol.Göttingen-Septuagintan IX,
Auflage, GöttingendurchgeseheneKappler,dit Werner 2.,

1967.

kat bot byioitill fiender:fick landsmänsakensskullden våraFör6:24 :ou
katG-hss. harbêmön; GSêllotriountocharmlarm hêmön toutou
kaibêmön charmIaouboi byioiperiekatbênto ep autên tontouton
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êllotriounto aj bêmön den sakensskull belägrade landsmänFör våra
och blev fiender tillden oss.

soldater: andresdynameösdyo; G-hss. har andresdynwtvå. GS.. fyra soldater.meöszessares . .förhan bestämde återvändatill land: eboaleasazosig sitt touatt eget
flertalet ebonleasantoapelzhein med G-hss. harei: GStêngenaulan Lou

apeltbein de bestämde försig återvändatill hansei: tên gên aazou att
land.
och de drog tillbaka: eai anecbörêsan G-hss, saknassig med Orden i12:28
GS.
saramel: flertalet Gehss. har asaramel, vilket förutsätterså GS14:27 en

tolkning det hebreiskauttrycket den iän noten.annan av som anges
följande kungjordes för egnåristbêhêmin. har béminGS egnörisen14:28 oss:

kungjorde följandehan för oss.
föra befäletdet militära dem: tillfogareinai ep GS14:42 över autön stratêgorz.

orden eai bopösmelêihär bagiön och ha föraazöi peri tån ansvar
templet; början 43.av v.
själv tillsätta folk: eatbiszanaidi bautoa. leazhistanaihar diGS14:42 autou
tillsätta folk honom.genom

Andra Maceabeerboeen

Göttingen-Septuagintan vol. Maccabaeoram liberIX, ll,
copiis reliquit Kappler ediditWerner Robert Han-usus quas
hart, durchgesehene Auflage,2., Göttingen 1976.

bedyrade de: diesafêsan har diesafêsan1:21 bêmirzGS meddeladeêmen.att
de.ossatt

2:1f. förvisade. skulle föras bort: mezagomenoixmetagomenous.som.. ..med G-hss, La-hss. harGS mezagenomenoisenmetagenomenous...från andraskrifter okänd efterkommandesammansättning: F.
Thraseas:Tbrasea; G-hss.3:5 Denna form säkra utombib-motsvarar
liska uppgifter den åsyftade har TbrasaioaGSom mannens namn.
Thrasaios.

och helastaden:bypo3:9 översteprästen archiereöseai poeösmedtêsav ton
G-hss, har bypoLa, GS arcbiereös poleös stadensrês av överste-2014
präst.

inblandning:någons dia4:9 baaröi;exoasias dettês sistautan aulan...
ordet tolkas förstärkande medupprepning innebördsomen samma som
de första. skriver detCS för lians räkningaulåitre som

krav framfördes: poiømmenou harapaitêsin. GSten poiou-trots att
de apaitêsin då krav framfördes;Men:En blirmeningen dåmenoa

oavslutad.
hanbedrägeritill hjälp. Sedanhanblivit erbjöd hanundertog mottagen,

edligaförsäkringar sin vänskap:peisrheis dolöi kat dexiastJeisepz meta
boreön dom dexian. Lydelsen, stöds de viktigaste G-hss, harsom av
bedömts ursprunglig. markerarGS skadad.som passagensom

i guldstickade mantlar fram...5:2 och...sprängaryttare trupper: tre
cbontas bzppeisdiacbrysousstolas ecbontaskai locbous med G-hss,
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medlansar:loncbasordet ryttareför det sistaharLa-hss. GS
fram.och lansarmantlarguldstickade spränga

inspärradenkleistbeisharenklêtbeisför: GSangiven pros5:8 pros.
hos P.

kai boutos;skulle: katbaper.för.likadantha ;Hanskulle det gått5:18 . .. grekiskanvilketboutos,katbaper...harLa-hss.G-hss, GS ger en
meningsbyggnad.Oacceptabel

deprøsskickade apecbtbêkungen:judarna såfientlighetsinI tous5:23 mot
apecbzbêharepempse medG-hss, GSLa,ecböndiatbesinoudaiousI

efterepempse de ochecböndiazbesin.Ioudaiouspolitasde touspros
Men kungenjudarna.landsmänsinnad sinafientligthan motsom var

skickade .
Orden saknasi GS.G-hss,med La,ödemarken:till eiszênerêmon5:27
ordet läsesdet förstaAzhênaiøn;athenarenGeron: Gerønta6:1 som egen-

från Athen.gammalsubstantiv:detskriver enGS mansomnamn.
grymhet:slog tillhadebödlarna visat tånoch denvälvilja6:29 omnysssom

dysmeneianmikräi eiseumeneiande tênagontön proteronautonpros
bedömtsharstöds G-hss, La,Lydelsen,metabalonzån. somsom av

skadad.markerarursprunglig. GS sompassagen
harmed G-hss, tina vemGSVad på:väntar menete7:30 anamenete

på.väntar
bexakiscbilioiharLa-hss. 6 000med G-hss, GSoetakiscbilioi8000:8:20

jfr 16.v.
förstaskullede den dagenoch bestämträddat dem8:27 ett provatt

eleousarcbênbêmerandiasäsantibarmhärtighet: ei: tantenhans tên
ordetdethar för sistaG-hss.med GS nästtaxanti autois taxantos:

bestäm-barmhärtighetdenför dagendenförstaräddat somett prov
demde för .

pefeugotas. eko-fick de:stuckit undanhade sig Såde allasedan ... . . hadeekomisazopefeugoza.har somG-hss,med GSmisanto . . fråni övrigtOversättningenutgårfick han.undanstuckit Såsig -. . . helatextskadaförmarkeraroskadad.GSär utomversentextatt versens
orden.inledandede sex

harfronein med G-hss, GSisothea La,jåmlike:hanssig9:12 tro vara
tankar.tänka övermodigafroneinbyperêfana

teknaeaierröszbefrån sida:friskabamochOm är ta9:20 erera ..... . vadlydelsefrån dennaOversättningen utgårfilostorgös. motsvararatt
lydelseursprungligadokumentetsMack skrevtillförfattaren 2 var

markerartill översättningens GS9:18.troligen passa-notannan,en
skadad.gensom

mig:intarhållning minvälvilliga9:26 gentemotmot som nusonsamma
G-hss, GSbyion La,kai eisei:eunoiantên ton mon;emeGusan sömhållningden välvilligakm hyionhar eunoianeistên tonemeousan

och min son.migintar motnu ordet läsesdet andraPrötarøbon;ståthållare:tillProtarchos stratêgon10:11
ståthållare.tilladjektiv:detskriver översteGS somegennamn.som

G-hssheder: iämbetemed Textenhöga ärförvaltakunnat sittoch inte10:13
ursprungligaförmodan denbyggerskadad.Oversättningen omen

harlydelse interekonstruktion dessinnebörd; någon ansettsavtextens
0rdtextskadaför imarkerarmöjlig. GS ett passagen.
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dem: bön. Ordet, krävs den10:30 grekiska meningsbyggnaden,av som av
saknasi GS.
tvinga kungen bli11:14 deras filonvän: ananeazeinauzois genastval, GSatt
har före dessa0rd, fast med markering för textskada, ordet peisein:
övertala kungen tvinga bli derasvän P.att att

fallerDet inom kompetens11:18 min har beviljat:jag ha de enderho-som än
synechörêsamed Gehss,Larhss. harGS ha de endecøomenamena, ên

synechörêsenDet antagbarthar han beviljat.somvar
för bymin medG-hss,11:19 La-hss, Ordet utelämnasi GS.er:
dietföreskrifter: diøzitêmasi.11:31 har dapanêmzzsiGS utgifter F.
med jordvallar: gefyrais12:13 med G-hs. harGS inom markering för textskada gefyromzbygga vallar P.
avdeladeofficerare föra12:20 befälet dem: ezztestêsenöver cpiatt tåntous
xpeirån. har eateszêsenGS epi speirånavdelade demtån föraautons attbefälet demöver .
kraft: nalkasmed flertalet12:28 G-hss. GShar holms tyngd.
Dit för13:6 och så honom:störtar prosötJozz-upp man. man ner arantes. .harsin. GS bnpanzesprosåtbonsinDär allastörtar ner.
och dessutom:kat.13:15 syneeentêsen. harGS med markering för text-..skada kat. synetøêeenoch han ihop .satte, .först dagenbörjade13:17 när kundeDetta ske: Upofainousés êdé :E5gry.
bêmeras. de med Ghs.egegonei har øypafainousêsGS êdêtouto

bêmerastês egegoneiFörst dagen börjadenär hade detta:auto gryskett .
Bet-Sur: Baitbsonra13:19 epi med G-hss. harGS Baizbsourorsepzmot vid

Bet-Sur.
marscheradede. de14:16 nådde: eai symmisgousinmed G-hss,anezenxan. .Lavhss, harGS symmisgei marscherade han. hananzzzenxas . .nådde.
tillfällig: bracbeösmed G-hss.14:17 har bradeösGS långsam.
uppenbaratsig:fanta5ian.14:17 har afaxianGS mist talförmågan P.
då det visade14:20 sig råda allmän enighet:faneisêsøomopsêfousyngnönzês;

G-hss. harGS för det mellerstaordet bomoiopsêfou, sammansätt-enförning vilken beläggsaknasi grekisk litteratur.
den levande bo eyriosHerren: bo med G-hss. utelämnarzön GS det

sista ordet,näst enligt vanligt grekiskt språkbruk krävs försom attuttrycket skall bli fullständigt.
bopla med15:5 G-hss. harGS bopla vapen.zavapnen:

slåläger:strøztopedcuestbaz15:17 medG-hss. harGS strateuesthaidra i fält.

Salomos vishet

Göttingen-Septuagintan vol. XII, Sapientia Salomorzis, edidit
Joseph Ziegler, durchgesehene Auflage,2., Göttingen 1980.

harVersen bedömts ursprunglig, med stöd samtligatextvittnen.som av
GS den inom klammer.sätter
lätta etcmå. leptê med flertalet Ghss. harGS parmå. leprêagnar: .. :.lätt rimfrost.

cbrêsamenoiutnyttjar: med G-hss, har kzêsamerzoiLa. GS förvärvar.
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eller dånande,framvällande11:18 rök: bromon liemömenoukapnouê medav
G-hss. har bromonGS likmömerzouseapnoué eller med förmåganatt
spridadånanderök.
de dräpte förbarmande12:5 barn:sina teknån forms aneleêmonas,utan te
dvs. de bedrev och obarmhärtiga. barnamord. har teknönGS re.foneasaneleêmonasoch obarmhärtigabarnamördare; orden dåmåste
föras till följande mening höll offermåltider.s0m ville du utplå-..na.
måttfullt:12:22 metriotêti. harGS myriotêti tiotusenfalt.en en
vidriga: ecbtbrönmedflertalet12:24 G-hss. harGS aiscbrörzfula.
dåraktigast alla. folks15:14 ditt fiender: de afroneszatoi.pantånav var. . ..hoi ecbtbroi laou med G-hss. harGS de afroneszaroi.tou sou pantes ..hoi ecbzbroi laou alla ditt folks fiender. mycket dårak-:ou sou var. .tiga.

vittnesbörd: idiöi.17:11 har idiös.martyriåi. GS denmartyreieget .. ..vittnar sittpå Sätt P.eget

Symes vishetjesus

Göttingen-Septuagintan vol. XII, Sapientia Filii Sirach,Iesu
edidit Joseph Ziegler, durchgesehene Auflage,2., Göttingen

Oversättningens huvudtext följer1980. den med normal stil
tryckta grekiska Bihang deA återger rader trycktstexten. som
med petitstil.

Företalet, första stycket
del enêcboimed G-hss. harGS enochoiförknippas med.ta av:

Företalet, andrastycket
dennabok, med G-hs. harGS det självt.mutasom: anta som
och havetsdjup: kat abysson;1:3 tillfogarGS efterdessaord kai sofian
och visheten.
inför din förmodadomgivning:1:29 ursprunglig innebörd. Lydelsen i GS,

antbräpönstomasin i människors har bedömtsmunnar,en vara an-
tingen ursprunglig, meningslös, felöversättning lipnêHen men av
inför läst Fp för eller förvanskningav enöpionsom munnen en av
antbråpån eller anthräpön.ommasinen
du närmadedig. med hjärtat: prosêltbes.1:30 eai bê kardia La.sou;. . . .har prosêltbes.GS km bê eardia du inte närmadedig dittou sou. . . . .hjärta var.

fruktarDen3:7 vördar far: bo foboumenosHerren sin eyrion timêseisom
med G-hss, tryckerLa. GS radenmedpetitstil.patent

eairöii tid: med samtliga4:23 rättan sötêrias textvittnen. harGS kairöien en
cbreias det behövs.när
det sliter sönder din styrka: diarpazêi.6:2 iscbyn hartên H. GSsou;..diarpagêi. bê ischys då slits din styrka sönder.sou. .hennesok ulláb med Lydelsen6:30 H. iär: GS, hon bär,ep harautêx
bedömts felöversättning CulløiblästH aláya.som en av som

byiemin med samtligaG-hss. utelämnar7:3 GS ordet.son:
börjar kroppensupplösning: förmodad10:9 ursprunglig innebörd. Lydel-
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harinälvor,hanskastade jagendostbzkzempsai GS, autautasen felöversättningmeningslös,ursprunglig,antingenbedömts menenvara för-ellerkastarämäbmedförväxlatruttnaH rämam enav
endostbiaeesêpetaivanskning autou.taav G-hss,samtliga La,medendøxosplousioskaiansedde:rike ochDen10:22

och främlingen.proselytenprosêlytoskaiharGS xenos
ekdikêthêsetaiharGSmed G-hss; La, H.epignöstbêsetaiprövas:12:8

straffas.
stomasinLydelsen i GS,medzädânalpi H.övermod:följer en13:24 avsom meningslösbedömtshargudlösesmunnar,denasebousi ensom

hebreiskafrasen.denfelöversättningav fobonharG-hss. GSflertaletmedoftbalmon tonsitt öga: autou17:8 taneget
förfruktan sig.autou proetbê-harG-hss; GSsamtliga La.medprosetbêkendem:Han17:11 gav

föreladedem.ken Han
elatton-harG-hss.flertalet GSmedkakiäielattonoutaiundgår19:6 ont:ett

förståndklent .fårkardiäioutar
G-hss; GSflertalet La.medlogoissofastalakan vist: HoDen20:27 ensom småsaker.ivisoligoisDen ärsafoshar Ho somen denmed när,här återgivethaft Iei,haförmodasH men avnär:23:14

GS.med såty;felaktigt återgivetgrekiskeöversättaren gar
uteläm-OrdenG-hss.med flertaletkalleiskull:skönhetsför hennes25:21 en

GS.inas krossas.syntribêsetaiharGSsyntblibêsetai; La.sig in:tränger.27:2 . . diskussionen.har logismosG-hss. GSmedlogostalet:27:6
G-hss.flertaletmedecbtbronapälesen.fiende:dödar sin antonton27:18 .. fråndöttdenförlorarnekronapölesen.harGS anton somton..henne .

diatêrê-diatêränharG-hss.med GSdiastêriseidiastêriönframhärdar28:1
bevarar.sei

harG-hss. GSmed.cbarin ponênktsondska:sådangrund ouPå29:7 ounav
onda.Utancbarinponêrias att vara

hindrashar apostêseiG-hss. GSflertaletmedapaitêseibehöver31:2 man: tolkning.vid dennabortfallerinledandeMendetfrån;man eknêpseiharG-hss.med GShypnoseknêpseibotaskan sömn:31:2 av
återställer sömnen P.bypnon

kat autöi Hanhar estaiG-hss.med GSkai autöibara:han estäMå31:10
bära.kommer att harG-hss. eismed GSantbröpoiseufrosynênglädje:ei:människanstill31:27

begynnelsen.fråntill glädjearcbêseufrosynênap
poiêsaimetknitanklös:han likaförblirefteråt autouoch aneumeta to32:18

orden.utelämnarGSG-hss; La.boulêsmed
förnuf-har logöi påGSG-hss; La.samtligamednomöilagen:33:3

tet.
har ergasaiG-hss.paidi med GSarbete: ergasaiitjänaren enSätt33:26 en

tukthans .mödaläggpaideiái ner
beis soi; H.eszinestinsotdu bara H eisbara HarduHar33:31 en:en. .. ... dudu en.HarestinsoiHar:oihar Ei estinGS en. . .. .. G-hss.med GSkaraverkligheten:efterhärmning :ontotouto34:3 är aven andra.detdetställerkarahar mottoutou ena:auto
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hjälp kai epiblepson36:2 med flertalet G-hss; utelämnarLa. GSoss:
orden.

välsignelseArons eulogian36:19 flertaletAarän med:En peri G-hss;av:
har eudokian1:a.GS din nådigatên peri vilja med.

det inte37:2 Ar oucbi lype medG-hss;eni har oucbi lypêLa. GSen sorg:
engieiNärmar sig inte sorgen.
fiende: ecbtbronmed G-hss;37:2 har ecbzbranH. GS fiendskap.

mycketså du har råd38:11 till: förmodad ursprunglig innebörd; H.
Lydelsen i bös byparcbönGS, eftersom dumê inte till, har be-är
dömts skadad säkerså rekonstruktion omöjlig. Eventuelltärsom att en
kan den förklaras felläsning ursprungligt kH ett häntaasom av
enligt din förmögenhet läst Ifpi Enaen enligt din icke-exis-som

eller förvanskningtens hö: byparcbon enligt vad:oi dusom toav
har.
Sprid vällukt: diadote39:14 med samtliga G-hss;osmên harLa. GSer
diadotefänên Höj röster.era

lovsång:39:14 medflertaletstäm ainesateäisma G-hss; harLa. GSupp er
hamnainesate sjung tillsammans.

det avgörandeI ögonblicket:40:7 kairâi medsötênlzs samtligaG-hss;en
har eairäiLa. GS cbreias det behövs.nären

och för glömma Gud och förbundet:41:19 ameleiastbeou Ieaidia-att apa
tbêkês; har alêtbetlzsH. GS tbeou eai diatbêeêsblygs införapa
Guds och förbundets sanning. vtävlar med de krinomenou42:8 med G-hss; La. GSsom prosunga: neous
har erinomenouperi rannsakasförpomeias otukt.som
anklagelserbland folket: enklêton laou42:11 med G-hss. har eeklêtonGS
Iaou kallelser till folkförsamlingen .
ocksåden minsta kat beös42:22 gnista: spintbêrosmed G-hss; harH. GS
kai båsspintbêrosoch gnistas detär .som en
Och för han fram:månen43:6 översättningenbygger förmodanen om

ursprungliga innebörd. harGS be selênêKai bistêsin Ochtextens
ställermånen .

läkesSnart allt: karaüzsis spoudên43:22 medflertalet G-hss;panzån La, H.
Lydelsen i kataspeudei,GS, iasin likartad innebördpantön ger men
förutsätter onödig rekonstruktion.en

det inte det blir aldrig43:27,30 är efikömetba. efikêszbemednog... nog: ..G-hss. Lydelsen afikömezbai GS, afikêstbe, otydligare uttryckger. ..målet harnå likartad innebörd.nyansen men annars
vända anepodiszbêmed46:4 G-hss. har enepodistbeGS att stanna.att om:

Den vräkte fiendefolket: Ieazerraxen46:6 över ethnøspolemion medepner
G-hs; har IeaterraxenLa. GS etbnospolemon lät krigetep Han
bryta lös folket.mot
förstå: idäsin med flertalet G-hss. har46:10 eidösinGS veta.
till de ärorika avkomlingar: byiois46:12 dedøxasmenönmännens antbrä-

G-hss, har byioisLa. GS dedoxasmenospön; antbrâpån ärad
bland människors barn; för denna läsart skall mening måsteatt ge
raden interpunktionen förasmot i GS till följande mening: och. . .älskad Samuel.Herrenav var
Gihonkällan: G-hss. har bydör48:17 Giön; GS vatten,
och sändeRab-Sake Hiskia: kat48:18 apeszeilenRbapsakên; G-hss,mot

tillfogar efter dessaH. GS ord kai och tågadebort.apêren
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murverk dubbel höjd: hypsosdiplêi; G-hss. har bypsosaulêsGS50:2 av
högen terrass .

kretsen folk: peristrofêi laoui sitt med flertalet G-hss. har50:5 GSav en en
peristrofêi han gick tempelhusetnär .runtnaou

hanstid bêmeraisinne: med G-hss. hartai: GS50:24 när är tai:autouen en
bêmeraisbêmän tid.i vår

harSeirs:Sêir; GS Samariens.La, H. Samareias50:26
brygmönkäftar: medsamtligaG-hss; har brocbânLa. GS51:3 snaror.

Inför kungen blev brottsligt förtalad: Basilei diabolêglâssêsjag adikou51:6
med G-hss; har kai bolidos glössêsadieøuGS och från detLa.

förtaletsbrottsliga pil.
fiendernas:ecbzbrönmedflertalet G-hss. harponêrån ondaGS männi-51:8
skors.

fader: har eyrioumin herresH. GS min51:10 patent patentmon; mou
fader.

blomningen till: antbous beås flertaletmed G-hss. harFrån GS51:15 ex
exantbousêsbåsBåde vid druvansblomfällning och vid.
strävadelidelsefullt efter: ezêlösamed flertalet G-hss. harGS51:18 ezêtêsa
sökte.

epentbêsamedflertalet G-hss. hari och tänkteGS51:19 över: epenoêsasorg
pin

Bihang till Syraes vishetA jesus

berömmelsefår de: platynei de kaucbêsin har platynei de1:18 tois. GSstor
kaucbêsis berömmelse utvidgar demtai: P.
döda: nekrön G-hss.med har neeröi dödGS med sammanhang-18:29 en i

oregelmässigtkasus.et
Själv detta:evig jag didämi med flertalet G-hss. har24:18 aeigenês GSger . . .didåmi evigaaeigeneisJag .ger. . .alla: har med alla.sympasi.GS pasi24:18 syn

Bibang till Syraes vishetB jesus
modern kritisk edition den hebreiskaNågon till Syrtextenav

har vid tiden för denna färdigställandeöversättnings inteännu
publicerats. med obearbetade fastBara utgåvor ofta utförligt
kommenterade avtryck de hittills påträffade handskrifternasav

har funnits tillgängliga, och flera sådana har konsul-måsttext
därför möjligtDet inte här hänvisa tillär någonteras. att

standardtext slag Göttingen-Septuagintans. Re-av samma som
dovisningen vilken kan dock med fördelöversattstextav som
anslutas till för alla återfunnautgåva hebreiska avsnitten som
erbjuder huvudtext, beståendei den respektiveistort setten av

fullständigastavsnitt bevarade handskriftens, med övriga text-
avvikelser förtecknadevittnens i Denna utgåva,notapparat.en

Ecclesiastico, ebmicoTesto Critica versioniapparatocon e greca,
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NapoliVattioni,latina Francescosiriaca, 1968,curaae
efter Med undantagutgivarensnedanförkortas Vatt namn.

den hebreis-förtecknade ställennedanför översattamotsvarar
markerade ställenaoch de medhuvudtexten i Skan Vatt, är

avtryckta syriskafrån den i Därutgåvaöversatta texten.samma
anförs, användsför de avvikande läsarternatextvittnen samma
ovokaliserad, redovisasi Då utgåvanförkortningar Vatt. ärsom

Ställhänvis-konsonanttexten.de olika lydelsernabarahär av
den svenskaföljer versräkningen i översättningen; iningarna

ofta.avviker denVatt

tlfb. har fbh det blir tjockt för digdig:det betar Vatt ..6:2 av
mnwb, oregelmässigoch meningslösmnjb. harhjälpa: VattAtt12:3 en

form.
form.oregelmässigoch meningslösharhåller: Vatt çq,kr.16:22 en

sre emwkrad: d din du.tillfogar tredje vet nästaärVatt31:15 att somen
ochdublett den första raden utelämnats.har här bedömtsDen som av

har kbmb ordet okänt.bkmb medvisdom: Bm, E. Vatt32:18
har kmjmErbjgjmmedD, Bm. Vatt ryggar.37:18 grenar:

gufl orenhet.nwl. hardårskap: Vatt37:19
klartdå den bedömts tillägg till avsnittetshar utelämnats,Versen37:25 som
jsrlharuppbyggda komposition; C. jmjmVatt mmspr

människa har livstid, IsraelssinEn[j]m[j j]n [mspr] utmätta men
räknas.livstid kan inte

läwb, oregelmässigform.kb. harplågan: Vatt38:7 en
har mbwl I bwlmed bil mwl medRikedom Mas. Vattorätt:40:13 vunnen

sandtill sand.från
frånwäpjq med har wmpjqBm. Vattström:40:13 ensom en . . .. . .ström.

har ordet dubbelskrivet.med VattBm, Mas.m40:14 när:
har eftermälet.familjen: med VattMas. Emr40:19

med har zbrwförökar Bm. Vatt äter .41:9 tprwer:
främling.harvåldsdädzjd med Mas. Vatt enBm,41:19 zr

förmed lämnar lucka ordet.bryta: mbprför Mas. Vatt41:19 att
okänt ord.har tmbwt,tmbj medtorka Mas. Vatt42:4 av:

dåligtukt barn eller slav drar benenefterför hård P42:5 att en somge
brb]b Izbd wsl mhlkz med[wl bnjm orden inomMas;sig: rmwsr

rekonstruerade. utelämnarraderna.klammer Vatt
wblflb t§çbför hon skallgift,och hon42:10 när är pnatt otrogen:vara
hon bor hoswbbjt [b]lb l[...] och inte... sinhar närVattMas.

herre.
lucka för ordet.med lämnarbarn: tzrj Mas. Vatt42:10

lämnar lucka, medskall bli barnlös:för hon tisr; Mas. Vatt42:10 pnatt
för den bokstaven.undantag sista

överlämna.tbn med harvisa: Mas. Vatt42:12 tm
har lbjm Gud.dnj med VattMas.Herren:42:17
har folk.folk: med Vatt gwjmsitt gwj Mas.44:4

kloka planer-bmzmtm. har bmzmtm, derasklokamed planer: Vatt44:4
meningslösfelskrivning.na, en
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med bmbqqtm;sina spiror:44:4 har bmbqrwtmMas. Vatt med sina
forskningar.

förstfödslorätten: bberb;44:23 bbrebBm. harVatt välsig-genomgenom
nelsen.

efterVersenåterges här45:26 denendabevaradehandskriften.är Vattsom
kompletterar den med återöversättning den grekiska raden av somsaknasdär: [spy bgdq ...vishetmw och låta hans folk medstyraer
rättfärdighet.
hopplöshet:i Pred47:23 mhzE; har2:20. Vatt och slogm[§rj]3 rot.

profeten: nbj. lämnar lucka för49:9 Vatt ordet.
och aldrig felat: bçrm51:13 ännu fwtj; Q Ps. har bjjtj,Vatt vilket innebär

de föregåendeorden jag i stället förvar underförstås.utsågsatt att
Bland lagensord... stund: b°b btrb51:14 wd swfb dwränb med Q Ps.

utelämnarhelaVatt versen.
Druvorna. hjärtat: bbiwl51:15 nbjmgr jsmbw Ib. Vatt utelämnargm n;. .raderna.

bmñwr med Q har bmtb51:15 rätta: Ps. Vatt sanna.
från min ungdom kände henne:51:15 jag jdtjbmrfwrj med Q Ps. Vattty

har dnj bkmb Imdtimrfwrj harHerre, jag lärt mig vishet från min
ungdom.

flitigamin lärotidFastän kort: bzjtj51:16 km°ç medznj Q Ps. harVattvar
wüpll tplb brfrwtj Och jagbad bön i min ungdom och den lärdomen

..stor.var .lärdom: Iqb medQ har d51:16 Ps. Vatt kunskap.
God hjälp fick henne:jag uflb bjtb51:17 medQ Psa. har lb bjbVattav
Iebwd 0k blev tillHennes för mig.äraen

henne. slockna:Hos zzfäbqh51:18 bçwbzmwtj wlw Ewb medqrftj Q Ps.. .har bibtj Ibjyb wVatt hpe tänkte detmänw Jag godagöraatt
och skall inte från min föresats,avstå kommer finnajag det .ty att

lät brinnaJag min för henne:51:18 åtrå brjzj bb mednpij Q Psa. har biqbVatt
bb fästesnpij min vid henne.åtrå

Kraften svika: bb wbrwmjb51:19 çrtj Iwnpåj EIJ med Q Ps Hos Vatt. . .saknasdessarader, ställeti inleds med två rader:20 npEjmen v. extra
brjb wlnsb nsbjm 1nttj çb mm[nb] riktadeJag min åtrå henne,mot

och all evigheti skall jag inte vända frånmig henne.
skall begrundajag henneshemligheter:51:19 wmWmjøtbwnn med Q Ps.
har wlb bdwr zzbjçVatt villjag till henneoch henne.se

Med händer sökte51:20 jag henne: kpj bbmøtj ljb; Q Psa. Vattrena
utelämnarorden.
hon har skänkt51:20 mig: mtbltb;qnjtj harVatt mzbltbqnjtjnu
jag hennegång P.getten
förstånd: lb. har före detta51:20 Vatt ord, hebreiskani inleder mening-som

bindeordet och, vilket medhänsyntill denalfabetiskaordning-en, w
kaninte ursprungligt.en vara

brinner: harjbmw51:21 Vatt brusar.
hos mig: har51:23 Vatt vilket den likvärdigastanna swrw pnw ger

innebörden vänd till mig bryter alfabetiskauppbygg-er men textens
nad.
nacken:surjem.51:26 inledandeEtt och, tillfogas hos Vatt, måstew som
utelämnas skäl i 20.avsamma som v.Åt mig strävade liten51:27 tid hon frid: mltj wbrbbm°ç mçtjsom en gav stor
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litenwmstjbbb jufmdtjhjjtjharVatt varmnwbh; G, somagqçn
henne.funnitochvid hennehållit fasthar

harlmwdj Mångarbjmhar §mwlmwdj.Älskar Vattlära:min Errfwni51:28 kanoch nidårad översättasmåstelära;min nästaälskathört
alfabetiskaemellertidbryterordettillfogade upp-Det textensvinna. ...byggnad.

ungdom.minredan ibrfnøtjharbrfrwtjkm. Vattungdom:redani51:28 er vilketm§jkm,harpljkm. Vattålagt:blir sammagerAllt51:30 ersom schematalfabetiskaförutsattahärmed detinteinnebörd stämmermen
och 34.i Ps25pslutvers som

Barne

TbreniBanachvol. jeremiasXV,GÖttingen-Septuagintan --
durchgeseheneJoseph Ziegler,edidit 2.,Epistula jeremiae,-

450-467.GöttingenAuflage, 1976, s.

kaiharmed G-hss. GS êgagenkai antondem:och fört êgagenautous1:9
fört honom.och

kakabêmasagageindrabbaolyckalåtaskullehan touoss:2:2 storenatt
saknasi GS.OrdenG-hss,med La.megala

medkardias bemönfrån:hjärtanhar våra apoapestrepsamen3:7 renat tillharbemän vikardianepihar rensatutG-hss. GS apestrepsamen
hjärtan .våra

harG-hss, GS têsmedbodou autês apahennes têsfrån våg:3:21 apo
derasfrån väg.bodou autön

harGSledning Mos 25:2, 15.medändrad 1namnformenMidjan: av3:23
Merran.

brevjeremias
Göttingen-Sep-översättningen iavvikelserföljer textenutan

Baruk,under 494-504.vol. XV setuagintans s.ovan

DanieltillTillägg
BelDanielvol. SusannaXVI,Göttingen-Septuagintan --

80-91;GöttingenZiegler, 1954,JoseghediditDmco, s.et
Theodo-s.k.denföljerOversättningen215-223.119-132;

där.lydelsensyftarGSförkortningenochtion-texten,

harmedG-hss. GSpresbytatY-asgamla männen:6134, 36,28,A219,24, 27,
äldste.presbytermY-ous

saknasiOrdet GS.med G-hss.bêminB:4 oss: saknasi GS.OrdenG-hss,med V.zopöistaden: töiIC:23 en
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C:24 Du vill väl inte dricker:säga kai bottme ereis cbaIeoustouton estin. . .idou kaizêi estbieieaipinei med G-hss, OrdenV. saknasi GS.

bönManasses

Göttingen-Septuagintan vol. PsalmiX, Odis, edidit A.cum
Rahlfs, Göttingen 1931, 361-363. Bönens syriska hars. text
konsulterats enligt Leiden-Peshittan och dess Vemsapparat
Testamentum Syriace. edidit Institutum Pesbittonianum Lei-. .dense, fasc.IV, vi, Cantica sive Odae Oratiopars Ma--

Lugduni Batavorum 1972.nasse. .,.

Du,7 Herre. räddade:boti eyrie, kara cbrêstotêta:En agatbå-têssy,. .epêngeilösynês lemmetanoian afesin bêmartêkositois eaisou soi, töi
plêtbei oiktimzån börisastån metanoianei: såtêrian; G-hs,sou V

i Constitutiones apostolorum citerassamt texten i GS:s Or-apparat.
densaknasi GS.
Versens9 rekonstrueradär med beaktande diotitext S: byperaritbmonav

thalassêseplêtbynanbai anomiøzipsammou mou. Kyrie, eplêzbynanhat
eaianomiai oukmou estinmoi binaanesis kefalênairö tên eaimøu,

ouketi eimi axios kaiatenisai idein bypsos plêtbousouranouto tou apaadikiäntån mou. Kai Ieyrie,dikaiös tblibomaij eai eazbösaxionnyn,
estin pascbömoi dedemenoskai. Orden inom finnsinteparentes,somi grekisktnågot textvittne, återöversattaär från syriskan. I GS lyder

dioti bêmarton hyper aritbmon tbalassêsversen: eplêtbynanpsammou
bar anomiai kyrie, eplêtbynarg kai ouk eimi axios kaimon, atenisai
idein bypsos ouranon plêtbous adieiönto tou tån jag hartyapo moubegått flera synder antaletän havets sandkorn. Otaliga minaärav
lagbrott, Herre, otaliga och jag inte värdär lyfta blickenatt mothimlenshöjd för all min orättfärdighetsskull.
så jag inte kan10 lyfta huvud:mitt eisatt kefalênmêananeusaitênto moumed G-hss, harV. GS eis byperananeusai bamartiânto såme manjag ruskamåste huvudetpå för mina syndersskullatt P.
Ty jag väckte din10 glödandevrede: före dessa0rd har eaiGS ouk estin
moi anesisoch jag får ingen lindring jfr 9.v.
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Statens offentliga utredningar 1986

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Jordbruksdepartementet
Översyn rättegångsbalkenHögsta2. domsto- Kontroll livsmedel.[25]av av[1]lenochrâttsbildningen.
Påföljdförbrott sammanfattning.Lagtextoch
[13] Arbetsmarknadsdepartementet
Påföljdförbrott Motiv[14] NyIönegarantileg.[9]Påföljd [15]ochbrott Bilagor3.
Aktiers [23]röstvårde.
Integritetsskyddinformationssamhället.[24]i
Åklagarvâsendets Bostadsdepartementet[26]lokalaorganisation.
Folketsfrämstaföreträdare.[27] Bostadskommitténsslutbetänkande.Samman-

[28]Folkstyrelsenunderkrigochkrigsfera. [4]fattning.
Fastighetsbildning4.Förrâttningsförfarande [5]Bostedskommitténsslutbetänkande.Del

[29]ochboendeinflytande [s]Bostadskommitténsslutbetänkande.Delm.m.
[33]Framtid,huvudbetänkande.

[34]Framtid,bilagedel.
Samernaslolkråttsliga [3G]. lndustridepartementetställning.

småhus.Förvärv [38].av [16]nye Vägartill effektivenergianvändning.
[31]EFU87.

[32]EFU87Bilagedel
Försvarsdepartementet Bränsleochdrivmedelsberedskapenunder

skyddsomrâden.Militära [7] [42].kriser krig.och
sårbarhet, [12]Datorer, säkerhet

[30]Vapenfriutbildningeni framtiden.
från [43] civildepartementetBefrielse värnpliktstjänstgöring.

[17]Framtidi samverkan.Del
Framtidsamverkan.Del [18]i 2.Socialdepartementet Bibeln Tillägg Gamla [45]till testamentet.-socialtjänstfrågor.[19]Allmänna

[20]Barnsbehovochföräldrarsrått.
Barnsbehovochföräldrars sammanfatt-rätt-[21]ning.

[35]Handelmedteknisksprit.

Finansdepartementet
Soliditetochskäligheti försäkringsverksamhe-

[8]ten.
Riksbanken riksgäldsfullmäktige.[22]och

aktier [37]Reavinst ochobligationer.
Skatteutredningar.[39].
Utgiftsskatt.Teknik effekter.[40]och
Utgiftsskatt. [41]utk.
Steketmetodförbeskattning handelsbolag.av
[44]

Utbildningsdepartementet
treårigEn yrkesutbildningriktlinjer.[2]-treårigEn yrkesutbildningbeskrivningar,för--[3]slag.

Enklareskolförfattningar.Del Sammanfatt-
ning,författningsförslag.[10]
Enklareskolförfattningar.Dal Motiv [11]m.m.

nummerAnm.Siffrornainomklammerbete förteckningen.. denkronologiskaI
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Liber
Allmänna Förlaget
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