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Till

Statsrådet

och
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kulturdepartementet
i december 1972 U 1972:07 med
Nya
att översätta
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förord

Bibelkommissionens

Det är den
nu i en ny svensk översättning.
De båda
officiell
karaktär sedan reformationen.

Bibeln

föreligger

tredje

med

1541 och 1917 sedan de blivit gillade och stadhar utförts på
Den nya översättningen
Konungen.
av
uppdrag av svenska folket genom att den har beslutats av riksdagen. Beslutet har verkställts
som utsett en
av regeringen,

tidigare

utgavs

fästa

angivna
att utföra arbetet enligt tydligt
till
När arbetet avslutas överlämnas översättningen
stadfästas
den
kommer
uppdragsgivarna,
inte
att
genom
men

bibelkommission
direktiv.
särskilt
svenska
angivna

Det är genom att tas i allmänt bruk av
uppnår sitt i direktiven
folket som översättningen
för bibeln inom det svenska
syfte: att vara huvudtext
beslut.

statligt

språkområdet.
skall bibelns
för den nya bibelöversättningen
nutida
svenskt
språk
trohet
till
i
överföras
grundtexter
mot orisedan deras ursprungliga
ginalets stilmedel och stilvariationer,

Enligt

lydelse

direktiven

har fastställts

vedertagna

och sedan de utforskats

vetenskapliga

metoder.

och tolkats

Översättningen

med

skall

utdet svenska språkets alla resurser på ett sådant sätt att
den förmedlar textemas innehåll och stilkaraktär
utan att vålla
förståelsen.
onödiga språkliga hinder för

nyttja

skall svara mot ett allmänkuloch kunna använöversättning

Den nya bibelöversättningen
turellt behov av en tillförlitlig
das på skiftande

sätt inom

olika

kyrkor

och samfund.

Den

krav utan att
på nuets och framtidens
traditionens.
Den skall vara ägnad för gudsoch högre
tjänstbruk men också lämpa sig för grundläggande
undervisning.
Den skall fungera vid enskild andakt och privat

skall ha siktet
därför

inställt

utestänga

men man skall också kunna läsa den högt från predikstol, på scen och i studio. Den skall vara så stram i formen att
läsning och sång. Men den
den kan användas vid liturgisk

läsning,

skall samtidigt

vara så trogen

mot originalets

skiftande

stil-
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VI

att den kan bruarter och så lyhörd för nutida uttrycksformer
skönhetslitterära
kas av den som söker historisk kunskap och
värden.
ambitioner
som
haft till uppgift
har
bibelkommissionen
möts i de direktiv som
Det har den gjort genom att låta flera av landets
att förverkliga.
och författare svara
språkforskare
främsta bibelvetenskapare,
har haft en mångKommissionen
för översättningsarbetet.
höga och svårförenliga

Det är alltså många,

sidigt

sammansatt

styrelse,

olika

där ledamöterna

specialvetenskaper,

representerat
och

trossamfund

riksdagspartier,
Utomstående
experter inom
andra grupper av bibelanvändare.
länder, har
exegetik och filologi,
även från andra nordiska
har yttrat sig om
granskat de första utkasten. Referensgrupper
med synpunkdet pågående arbetet och försett kommissionen
och översättare,
ter från kyrkor och samfund, från författare
från språkvården,
och kulturlivet,
från forskarsamhället
och skolan och från vanliga bibelläsare,
mediavärlden
unga
och gamla.

av Gamla testamentet har getts ut så
kunnat bilda sig en uppfattning
att allmänheten
om den komNya testamentet och Tillägg till Gamla
mande översättningen.
och i allmänt bruk. När
testamentet har länge varit tillgängliga
Flera provöversätmingar

texter nu utkommer i en samlad utgåva har dessa båda
bibeldelar
varit föremål för en lätt översyn som avsett förbindedelserna med Gamla testamentet och en del redaktionella
bibelns

taljer.
att förse bibeltexterna
i form av noter, uppslagsdel,
textkritiska
anmärkningar
parallellhänvisningar,
m.m. Hit hör
läsarter och tolkningar
de noter med alternativa
som egentliI bibelkommissionens

uppdrag

med kompletterande

information

ingår

Utgåvor av textergen är en oskiljaktig del av översättningen.
därefförst
Gamla
material
ingår,
där
allt
detta
testamentet,
na
under
år
2000.
färdigställas
kommer
att
ter bibeln i dess helhet,
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tillsattes 1072 och avslutar sitt arbete med
år
styrelse godkände
2000.
Bibelkommissionens
av
föreliggande
texter den 9 augusti 1999.
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Första

Moseboken
Genesis

Gud skapar världen
begynnelsen

skapade Gud himmel

zlorden var öde och tom, djupet

och jord.
täcktes av mörker och en
3Gud sade: "Ljus, bli till"

svepte fram över vattnet.
Och ljuset blev till. 4Gud såg att ljuset var gott, och han skilde
ljuset från mörkret. 5Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallagudsvind

de han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den
första dagen.
6Gud sade: "I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja
vatten från vatten." Och det blev så. 7Gud gjorde valvet och
skilde Vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. 3Gud
kallade

valvet

himmel.

Det blev kväll

och det blev morgon.

Det var den andra dagen.
9Gud sade: "Vattnet under himlen

skall samlas till en enda
plats, så att land blir synligt." Och det blev så. 1°Gud kallade
kallade han hav. Och
det torra landet jord, och vattemnassan
sade: "orden skall ge grönska:
Gud såg att det var gott. Gud
fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt
skall växa på jorden." Och det blev så. 12Iorden frambringade
olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd
med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. 13Det blev
kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen.
14Gud sade: "På himlavalvet
skall ljus bli till, och de skall
grönska:

dagar och år.
skilja dagen från natten och utmärka högtider,
15De skall vara ljus på himlavalvet
och lysa över jorden." Och
det blev så. 16Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset
till att härska över dagen och det mindre till att härska över
natten, och han gjorde stjärnorna. 17Han satte ljusen på himlaatt lysa över jorden, 13att härska över dag och natt och
att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att.det var gott. 19Det
blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.
2°Gud sade: "Vattnet
skall vimla av levande varelser, och
21Gud skafåglar skall flyga över jorden, under himlavalvet."

valvet

1:22
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pade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av och alla olika arter av
fåglar. Och Gud såg att det var gott. 22Gud välsignade dem
och sade: "Var fruktsamma
hav. Och på jorden

och föröka er och uppfyll sjöar och
föröka sig." 23Det blev kväll

skall fåglarna

och det blev morgon. Det var den femte dagen.
24Gud sade: "Jorden skall frambringa
olika arter av levande
varelser: boskap, kräldjur
och vilda djur av olika arter." Och
det blev så. 25Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap
och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott.
26Gud sade: "Vi skall göra människor
som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden."
27Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna
skapade han dem.
23Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma
och
föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över
havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar
på jorden."
29Gud sade: "Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden
och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta. 3OÅt
markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden, allt som har liv i sig, ger jag alla gröna örter att äta." Och
det blev så. 31Gud såg att allt som han hade gjort var mycket
gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte
dagen.
1Så fullbordades
himlen och jorden och allt vad där finns.
Den

sjunde dagen hade Gud fullbordat
sitt verk, och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. 3Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag,
på
den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skapelseverk.
4Detta är berättelsen
om hur himmel och jord skapades.
Människan

i Edens trädgård

När Herren

Gud gjorde

fanns på marken

jord

och ingen

och himmel,

5när ingen

buske

ört hade spirat, eftersom Herren
Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den
Örnen ett flöde vällde fram
ur
-

Första Moseboken

3
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Gud
7då formade
Herren
hennes
liv
blåste
in
och
marken
genom
människan av jord från
näsborrar, så att hon blev en levande varelse. 8Och Herren
Gud planterade en trädgård österut, i Eden, och satte där människan som han hade format. 9Herren Gud lät alla slags träd
att se på och
växa upp ur marken, sådana som var ljuvliga
och trädet
träd
stod
livets
trädgården
goda att äta av. Mitt i

jorden

och vattnade

marken

som ger kunskap om gott och ont.
trädgården.
En
flod rinner upp i Eden och bevattnar
första heter Pishon,
Sedan delar den sig i fyra armar. Den
den flyter kring Havila, ett land där det finns guld. 12Guldet i
och onyxdet landet är fint, och där finns också bdelliumharts
Kush.
kring
flyter
sten. 13Den andra floden heter Gichon, den
Den
tredje floden heter Tigris, den rinner öster om Assyrien.
Den fjärde floden är Eufrat.
15Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädGud gav detta bud:
gård att bruka och vårda den. Herren
17utom
av trädet som ger
"Du får äta av alla träd i trädgården
kunskap om gott och ont. Den dag du äter av det trädet skall
du dö."
13Herren Gud sade: "Det är inte bra att mannen är ensam.
19Så
Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp."
himalla
och
djur
markens
alla
formade Herren Gud av jord
lens fåglar och förde fram dem till mannen för att se vad han
dem. Varje levande varelse fick det namn som
gav namn åt all boskap, alla himmannen gav den. Mannen
djur.
Men han fann inte någon som
vilda
lens fåglar och alla
21Då
försänkte Herren Gud mankunde vara honom till hjälp.
Gud ett av hans revben och
nen i dvala, och när han sov tog
fyllde igen hålet med kött. ZZAV revbenet som han hade tagit
skulle

kalla

från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde
henne till mannen. 23Då sade mannen:
"Den här gången är det ben av mina ben,
kött av mitt kött.
Kvinna skall hon heta,
av man är hon tagen."
24Det är därför en man lämnar
sin hustru, och de blir ett.

fram

sin far och mor för att leva med

2:25
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4

olydnad och straff

25Både mannen och kvinnan
var nakna, och de kände ingen
blygsel inför varandra.
1Ormen var listigast av alla vilda djur
som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: "Har Gud verkligen sagt att ni
Kvinnan
inte får äta av något träd i trädgården"
svarade: "Vi
från träden, 3men om frukten från trädet mitt i
har Gud sagt: Ät den inte och rör den inte Gör ni
det kommer ni att dö." 4Ormen sade: . Ni kommer visst inte att
dö. 5Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era
ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont."
ÖKVinnan såg att trädet
var gott att äta av: det var en fröjd för
ögat och ett härligt träd, eftersom det skänkte vishet. Och hon
tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man, som var med
henne, och han åt. 7Då öppnades deras ögon, och de såg att de
får äta frukt
trädgården

och band dem kring höfvar nakna. Och de fäste ihop filonlöv
tema.
3De hörde Herren Gud vandra i trädgården
i den svala
kvällsvinden.
Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden
för Herren Gud. 9Men Herren Gud ropade på mannen: "Var är
1°Han svarade: "Jag hörde dig komma i trädgården
du"
och
blev rädd, eftersom jag är naken, och så gömde jag mig."
Herren
Gud sade: "Vem har talat om för dig att du är naken
Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av" Mannen
svarade: "Kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig
av trädet, och jag åt." 13Då sade Herren Gud till kvinnan: "Vad
är det du har gjort"
Hon svarade: "Ormen
åt."
14Då sade Herren Gud till
onnen:
"Du som gjorde detta,

lurade

mig, och jag

förbannad

skall du vara,
från boskapen och de vilda djuren.
På din buk skall du kräla
utstött

och jord skall du äta så länge du lever.

15ag skall väcka fiendskap
mellan

din avkomma

mellan

och hennes:

de skall trampa på ditt huvud
och du skall hugga demi hälen."

dig och kvinnan,

Första Moseboken
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Till

4:5

kvinnan sade han:
"Stor skall jag göra din möda
när du är havande,
med smärta skall du föda dina barn.
Din man skall du åtrå,

och han skall råda över dig."
17Till mannen sade han:
"Du som lyssnade till din hustru
och åt av trädet som jag förbjöd dig att äta av,
förbannad skall marken vara för din skull.
Med möda skall du hämta din näring från den
så länge du lever,
13törne och tistel skall den ge dig.
Du skall äta av växterna på marken,
19du skall slita för ditt bröd i ditt anletes svett
tills du vänder

åter till jorden.

Ty av den är du tagen,
jord är du och jord skall du åter bli."
hon blev moder till
ZOMannen gav sin hustru namnet Eva,
kläder
Herren
gjorde
Gud
alla som lever.
av skinn åt mannen
och kvinnan och klädde dem.
har blivit som en av oss,
Herren
Gud sade: "Människan
med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte plocka och äta
också av livets träd, så att hon lever för alltid." 23Och Herren
från Edens trädgård och lät henne
Gud förvisade människan
bruka jorden varav hon var tagen. 24Han drev ut människan,
och det
satte han keruberna
och öster om Edens trädgård
ljungande svärdet att vakta vägen till livets träd.

Kain

och Abel

Eva, och hon blev havande och
födde Kain. "Jag har gett liv åt en man, med Herrens hjälp",
födde hon Abel, Kains bror.
sade hon. Därefter
Abel var herde och Kain brukade jorden. 3En gång frambar
Kain en offergåva till Herren av markens gröda. 4Abel frambär
också en gåva och offrade de fetaste delarna av de förstfödda
djuren i sin hjord. Herren såg med välvilja på Abel och hans
gåva 5men inte på Kain och hans gåva. Då blev Kain vred, och
lMannen

låg med sin hustru

4:6
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han sänkte blicken.

ÖHerren sade till Kain: "Varför är du vred,
70m du handlar rätt vågar du
sänker du blicken
lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid
dörren. Dig skall den åtrå, men du skall råda över den."
3Kain sade till sin bror Abel: "Kom med
ut på fälten." Där
överföll han sin bror Abel och dödade honom.
9Herren sade till Kain: "Var är din bror Abel"
Han svarade:
och varför

"Det vet jag inte. Skall jag ta hand om min bror"
Herren
sade: "Vad har du gjort Din brors blod
till
mig från marropar
ken. Förbannad
skall du vara, bannlyst
från marken som
öppnat sin mun för att ta emot din brors blod,
som du har utgjutit. 120m du odlar marken skall den inte längre
ge dig sin
gröda. Rastlös och rotlös skall du vara på jorden." 13Kain sade
till Herren:

"Mitt

straff

är för tungt att bära. 14Du driver mig
bort ur din åsyn. Rastlös och rotlös kommer
jag att vara på jorden. Vem som helst som möter mig kan döda
mig." 15Herren svarade honom: "Jag lovar att Kain skall bli
hämnad sju gånger om, om någon dödar honom." Och Herren
satte ett tecken på Kain, för att han inte skulle bli dräpt av
vem
som helst som mötte honom. 15Och Kain drog bort, undan
Herren, och slog sig ner i landet Nod, öster
om Eden.
bort från marken,

Kains

ättlingar

17Kain låg med sin hustru, och hon blev havande och födde
Han byggde då en stad och kallade den Henok efter
sin son. Henok
fick en son, Irad, och Irad blev far till Mechujael, Mechujael blev far till Metushael och Metushael blev far
till Lemek. 19Lemek tog sig två hustrur, den
ena hette Ada, den
andra hette Silla. ZOAda födde Javal, och han blev stamfar till
dem som bor i tält och håller boskap. Hans
bror hette Iuval,
Henok.

och han blev stamfar

till alla som spelar lyra och flöjt. Också
Silla födde en son, Tuval Kain, stamfar till alla kopparsmeder
och järnsmeder. Tuval Kain hade en syster, Naama.
23Lemek sade till sina hustrur:
"Ada och Silla, lyssna till mig,
Lemeks hustrur, hör mina ord.
Jag dödar en man för ett sår,
en yngling för en skråma.
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sju gånger om,

Lemek sjuttiosju."

Set
25Åter låg Adam

med sin hustru, och hon födde en son. Hon
skänkt mig
gav honom namnet Set, "ty", sade hon, "Gud har
26Också
Set
dödade".
ett nytt barn i stället för Abel, som Kain
fick en son, och han gav honom namnet Enosh.
Det var vid denna tid man började åkalla Herren.

Adams

släkttavla

är Adams släkttavla. Då Gud skapade människan gjorde han henne lik Gud. Som man och kvinna skapade han
dem. Han välsignade dem och gav dem namnet människa när
lDetta

de skapades.
3När Adam

var 130 år fick han en son som liknade honom
och var hans avbild; han gav honom namnet Set. 4Efter Sets födelse levde Adam 800 år och fick söner och döttrar. 5Adams
hela livstid blev 930 år; sedan dog han.
ÖNär Set var 105 år blev han far till Enosh. 7Efter Enoshs födelse levde Set 807 år och fick söner och döttrar. 8Sets hela livstid blev 912 år; sedan dog han.
9När Enosh var 90 år blev han far till Kenan. 1°Efter Kenans
födelse levde Enosh 815 år och fick söner och döttrar. Enoshs
hela livstid blev 905 år; sedan dog han.
13Efter
När
Kenan var 70 år blev han far till Mahalalel.
döttoch
och
fick
söner
Mahalalels födelse levde Kenan 840 år
rar. 14Kenans hela livstid blev 910 år; sedan dog han.
Je15När Mahalalel var 65 år blev han far till Iered. Efter
reds födelse levde Mahalalel 830 år och fick söner och döttrar.
blev 895 år; sedan dog han.
13När Jered var 162 år blev han far till Henok. 19Efter Henoks födelse levde Iered 800 år och fick söner och döttrar. ZOIereds hela livstid blev 962 år; sedan dog han.
Efter
21När Henok var 65 år blev han far till Metushelach.
och
och
fick
år
Henok
söner
300
födelse levde
Metushelachs
24Henok
levde
i gedöttrar. 23Henoks hela livstid blev 365 år.
"Mahalalels

hela livstid
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med Gud. Sedan fanns han inte mer,

Gud tog ho-

nom härifrån.
25När Metushelach

var 187 år blev han far till Lemek. 25Efter
födelse levde Metushelach
782 år och fick söner och
döttrar. 27Metushelachs hela livstid blev 969 år; sedan dog han.
23När Lemek var 182 år fick han en son. 29Han gav honom

Lemeks

namnet Noa, "ty", sade han, "denne skall ge oss lättnad i Vårt
arbete och vår möda när vi brukar jorden som Herren har förbannat". 3OEfter Noas födelse levde Lemek 595 år och fick söner och döttrar. 31Lemeks hela livstid blev 777 år; sedan dog
han.
32När Noa hade levt i 500 år blev han far till Sem, Ham och
Iafet.

Iüttarna
1När människorna
nu började bli talrika på jorden och döttrar
föddes åt dem, Zsåg gudaväsendena
döttrar
att människornas
3Då
vackra,
och
dem
de
tyckte
bäst
de
till
hustrur.
var
om tog
sade Herren:

"Min

livsande

skall inte bli kvar i människan

för

alltid
hon är dock av kött. Hennes livstid skall vara 120 år."
4På den tiden
och även senare
gudaväsendena låg
- när
med människornas
döttrar och fick barn med dem, fanns det
jättar på jorden.

Detta var urtidens

hjältar,

och deras rykte var

stort.
Noa och

floden

5Herren

såg att ondskan på jorden var stor; människornas
och tankar var alltid och alltigenom onda. 6Då ångrade
Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. 7Herren
uppsåt

sade: "Människorna

som jag har skapat skall jag utplåna från
kräldjur och himyta, och med dem alla fyrfotadjur,
lens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem." 3Men Noa hade
vunnit Herrens välvilja.
9Detta är berättelsen om Noa och hans släkt. Noa, som levde

jordens

i denna tid, var en oförvitlig och rättfärdig man; han levde i gemenskap med Gud. 1°Noa fick tre söner, Sem, Ham och Iafet.
Men
inför Guds ögon blev jorden alltmer fördärvad och full
12Gud såg att jorden var fördärvad,
våld.
eftersom allt vad
av
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13Han sade till
var fördärvligt.
människor,
slut
på
alla
skall
göra
Noa: "Jag har bestämt att jag
de har fyllt jorden med våld. Jag skall förgöra både dem och
dig en ark av goferträ och inred den med olika
jorden. Bygg
människorna

gjorde

på jorden

och utvändigt med jordbeck.
rum. Bestryk den både invändigt
15Så skall du göra arken: den skall vara 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög, 16och du skall göra ett tak på den
med en halv meters resning. Ingången till arken skall du göra
på ena sidan, och du skall bygga den i tre våningar. 17Iag skall
nu låta floden översvämma jorden och förgöra alla levande vaunder. 13Men
relser under himlen. Allting på jorden skall
Du skall
in i arken
ett förbund.
med dina söner, din hustru och dina sonhustrur,
tillsammans
19och av allt som lever, av alla varelser, skall du föra in i arken
ett par, hane och hona, av varje art, så att de kan överleva till-

med dig vill jag upprätta

sammans med dig. ZOAV de olika arterna av fåglar, fyrfotadjur
och markens kräldjur skall ett par av varje komma till dig, så
att de kan överleva. 21Du skall lägga upp förråd av all slags föda, så att ni har att äta, du själv och alla de andra." 22Noa gjorde i allt så som Gud hade befallt honom att göra.
lHerren sade till Noa: "Gå ini arken, du och hela din familj.
inför mig i denna
Ty jag har funnit att du ensam är rättfärdig
skall du ta med dig sju par av
tid. 2Av alla rena fyrfotadjur
varje art, hanar och honor, och av alla djur som inte är rena
skall du ta ett par, hane och hona - 3också av himlens fåglar
sju par av varje art, hanar och honor - så att de kan överleva
på jorden. 40m sju dagar skall jag låta det regna på jorden i
fyrtio dagar och fyrtio nätter, och jag skall utplåna från jordens
yta allt som finns till, allt som jag har gjort." 5Noa gjorde i allt
så som Herren hade befallt honom.
jorden. 7Då gick
6Noa var 600 år när floden översvämmade
hustru och sina
med
sin
tillsammans
arken
sina
söner,
Noa in i
sonhustrur för att rädda sig undan flodens vatten. 3Av de rena
och av de fyrfotadjur
som inte är rena, av fåglar9kom ett par av varje
på
marken
krälar
allt
det
och
som
av
na
så
och
hona,
arken,
hane
till
Noa
i
in
art
som Gud hade befallt
Efter
flodens
dagar
kom
sju
vatten över jorden.
Noa.
Det
år då Noa blev 600 år, den sjuttonde dagen i andra
fyrfotadjuren

månaden,

den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och

7:12

himlens

Första Moseboken

darmnluckor

över jorden
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öppnades,
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12och regnet strömmade

dagar och fyrtio

nätter.

ner

13Iust den dagen

gick Noa och hans söner Sem, Ham och Iafet in i arken, och
14vidare alla
med dem Noas hustru och hans tre sonhustrur,
de olika arterna av vilda djur och boskap, de olika arterna av
det som krälar på jorden och av det som flyger, både fåglar och
alla andra djur med vingar. 15Alla kom de in till Noa i arken,
ett par av alla levande varelser. 16De kom, hanar och honor av
alla slags djur, så som Gud hade befallt Noa. Och Herren
stängde igen om honom.
17Då kom floden över jorden. Den varade i fyrtio dagar, och
det kom så mycket vatten att arken lyftes och flöt över jorden.
Vattnet
steg högt över jorden, och arken drev på vattnet.
19Allt högre

steg vattnet över jorden, tills det täckte även de
under himlen. ZOVattnet steg mer än sju meter
över bergen. 21Hela myllret av varelser på jorden gick under:
högsta bergen

fåglar,

boskap

och vilda
Allt
och alla människor.

djur,

allt liv som jorden vimlade av,
som levde och andades dog, alla varelser som levde på land. 23Herren utplånade allt som fanns till
på jorden, människor
och fyrfotadjur,
kräldjur
och himlens
fåglar: allt utplånades från jorden. Kvar blev bara Noa och de
som var med honom i arken.
Vattnet
fortsatte att stiga över jorden i 150 dagar. 1Då
tänkte Gud på Noa och alla de vilda och tama djur som var
med honom i arken. Han lät. en vind blåsa över jorden och
källor och himlens
vattnet började sjunka undan. Djupets
dammluckor
stängdes till, regnet hejdades 3och vattnet drog
sig efter hand bort från jorden. Efter de 150 dagarna började
vattnet minska. 4På sjuttonde dagen i sjunde månaden blev arken stående på Araratbergen.
minska,

och när den tionde

5Vattnet
månaden

fortsatte

hela tiden

kom, på första

att
dagen i

månaden, blev bergens toppar synliga.
ÖEfter fyrtio dagar öppnade Noa ett fönster
som han hade
gjort på arken 7och släppte ut en korp. Den flög fram och åter
till dess vattnet torkat upp på jorden. 3Sedan släppte han ut en
duva för att se om vattnet hade sjunkit undan från marken.
9Men duvan fann ingen plats där den kunde vila utan återvände till honom i arken, eftersom det stod vatten över hela
jorden.

Då sträckte

Noa ut handen

och tog in duvan

till sig i
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1°Han väntade sju dagar till, sedan släppte han ut
duvan ur arken ännu en gång. 110m kvällen kom den tillbaka
till honom, och då hade den ett friskt blad från ett olivträd i
näbben. Då förstod Noa att vattnet hade sjunkit undan från
arken.

Han
väntade sju dagar till, sedan släppte han ut
duvan igen, och nu kom den inte mer tillbaka till honom.
131 Noas sexhundraförsta
år, på första dagen i första månaden, hade vattnet torkat bort på jorden, och när Noa lyfte un-

jorden.

dan taket på arken fick han se att marken hade torkat upp.
14På tjugosjunde dagen i andra månaden var jorden torr. 15Då
med din
sade Gud till Noa: 15"Gå ut ur arken tillsammans
17Alla
de
djur
och
sonhustrur.
hustru, dina söner
av alla slag
och alla kräldjur
som
som du har hos dig, fåglar, fyrfotadjur
finns på jorden, skall du ta med dig ut, och det skall bli ett
och föröka
myller av dem på jorden; de skall vara fruktsamma
med sina söner
sig." 13Och Noa gick ut ur arken tillsammans
19Alla fyrfotadjur
och kräloch sin hustru och sina sonhustrur.
allt som myllrar på jorden, gick ut ur arken,
den ena arten efter den andra.
och
2°Noa byggde ett altare åt Herren. Han tog fyrfotadjur
fåglar av alla rena arter och offrade dem som brännoffer på aldjur och fåglar,

taret. 21Och Herren
till sig själv: "Aldrig

lukten, och han sade
kände den blidkande
drabba marken
förbannelse
skall
min
mer

har ett
ungdomen
för att hon alltifrån
ont uppsåt. Iag skall aldrig mer förgöra allt levande, så som jag
nu har gjort.
22Så länge jorden består
.
skall sådd och skörd, köld och värme,
sommar och vinter, dag och natt

för människans

aldrig

Guds

skull,

upphöra

att skifta."

förbund med Noa

Noa och hans söner och sade till dem: "Var
och föröka er och uppfyll jorden. Alla markens
fruktsamma
djur och alla himlens fåglar skall känna skräck och fruktan för
och över alla
er. Över dem och över allt som krälar på jorden
3Allt
och
lever
rör sig skall
fiskar i havet ger jag er makt.
som
vara er föda; allt detta ger jag er så som jag gav er de gröna ör1Gud välsignade
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terna. 4Men kött som har liv, det vill säga blod, i sig får ni inte
äta. 5Och för ert eget blod skall jag kräva vedergällning.
Jag
skall utkräva den av varje djur, och av varje människa skall jag
kräva vedergällning,
om hon dödar en annan människa.
5Den som utgjuter människoblod,
hans blod skall utgjutas av människor,
Gud gjorde människan till sin avbild.
7Var fruktsamma
och föröka er,
bli en myllrande mängd på jorden
och härska över den."
3Gud sade till Noa och hans söner: 9"ag upprättar
nu ett
1°och med alla levanförbund med er och era efterkommande
de varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda djur,
alla som gick ut ur arken. Jag skall upprätthålla
mitt förbund
med er: aldrig mer skall det hända att alla varelser utplånas av
flodens vatten, aldrig mer skall en flod ödelägga jorden."
12Gud sade: "Detta är tecknet för det förbund jag instiftar
mellan

mig och er och alla levande varelser ni har med er, för
alla kommande släktled: 13min båge ställer jag bland molnen.
Den skall vara tecknet för förbundet
mellan mig och jorden.
När
jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland

15då skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan
och er och alla levande varelser av alla slag, och aldrig
alla varelser.
mer skall vattnet bli till en flod som utplånar
15N är bågen står bland molnen skall jag
den
och tänka på
se
molnen,

mig

det eviga förbundet
alla slag på jorden."

mellan Gud och alla levande varelser av
17Och Gud sade till Noa: "Detta är tecknet

för det förbund

som jag upprättar mellan mig och alla varelser
på jorden."
13Noas söner, de som gick ut
ur arken, var Sem, Ham och
afet. Ham var far till Kanaan. 19Dessa tre var Noas söner, och
från dem härstammar alla människor på hela jorden.
Förbannelse

över Kanaan

2°Noa var åkerbrukare, han var den förste
som anlade en vingård. 21N är han drack av Vinet blev han berusad och låg naken
i sitt tält. 22Och Ham, Kanaans far, såg sin far ligga där blottad
och gick ut och berättade

det för sina bröder.

23Då tog Sem och
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Iafet en mantel, lade den på sina axlar och gick baklänges in
och höljde över sin far; de vände bort ansiktet, så att de inte
skulle se sin far blottad. 24När Noa sedan vaknade upp ur ru25sade
set och fick veta vad hans yngste son hade gjort honom
han:
skall Kanaan vara
och den uslaste slav åt sina bröder."
"Förbannad
26Och han sade:
"Lovad vare Herren, Serns Gud
Kanaan skall vara deras slav.
27Må Gud låta Iafet växa
och bo tillsammans

med Sem.

Kanaan skall vara deras slav."
23Efter floden levde Noa 350 år. 29Noas hela livstid

blev 950

år; sedan dog han.

Släkttavlanjör

Noas söner

1Detta är släkttavlan
för Noas söner, Sem, Ham och Iafet. De
fick söner efter floden. ZIafetSsöner var Gomer, Magog, Madaj,
Iavan, Tuval, Meshek och Tiras. 3Gomers söner var Ashkenas,
söner var Elisha och Tarshish, kit5Från
dem kom folken som spred sig
teerna
till öarna och kustlandet,
Vart och ett i sitt land och med sitt
språk, i olika stammar och folk.
6Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. 7Kushs

Rifat och Togarma.

4avans

och rodaneerna.

söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka. Ragmas söner var Saba och Dedan.
8Kush blev far till Nimrod, som var den förste härskaren på
jorden. 9Han var en väldig jägare inför Herren; det är därför
en väldig jägare inför Herren".
man säger "som Nimrod,
1°Hans rike omfattade från början Babel, Erek, Ackad och Kaldetta land kom han till Assyrien och byggne i Shjnar. Från
Resen mellan Nineve och
de Nineve, Rechovot Ir, Kelach och
Kelach; det är den stora staden.
13Misrajim blev far till ludeerna, anameerna, lehaveerna,
naftucheerna,
na härstammar,

14patruseerna, kaslucheerna,
och kaftoreerna.

från vilka

filisteer-
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15Kanaan

blev far till Sidon, den förstfödde,
och till Het,
17hiveerna, arkeerjevuseerna, amoreerna, girgasheerna,
na, sineerna, 13arvadeerna, semareerna och hamateema. Sedan
utbredde sig de kanaaneiska stammarna, 19så att deras område
till

sträckte

sig från Sidon fram till Gerar och ända bort till Gaza,

vidare fram till Sodom och Gomorra, Adma och Sevojim, ända
bort till Lasha. ZODetta var Hams söner, stam för stam och
språk för språk, land efter land och folk efter folk.
Också
Sem, Jafets äldste bror, fick söner. Han blev stamfar
till alla Evers ättlingar.
shad, Lud

och Aram.

Sems

söner var Elam, Assur, Arpaksöner var Us, Hul, Geter och

23Arams

Mash. 24Arpakshad blev far till Shelach och Shelach till Ever.
25Ever fick två söner. Den ene hette Peleg,
på hans tid delades jorden upp. Hans bror hette Joktan. 26oktan blev far till
Almodad, Shelef, Hasarmavet, Ierach, 27Hadoram, Usal, Dikla,
23Oval, Avimael, Saba, 29Ofir, Havila och Jovav. Alla dessa
var
Ioktans söner. 3°De hade sina boplatser från Mesha fram till
Sefar, bergsområdet
i öster. 31Detta var Sems söner, stam för
stam och språk för språk, land efter land och folk efter folk.
32Detta var Noas söners stammar efter deras härkomst, folk
för folk. Från dem har folken

spritts

ut över jorden,

efter flo-

den.
Babels torn och språkförbistringen
11

lHela jorden hade samma språk och samma ord. ZNär människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte
sig. 3"Nu skall vi slå tegel och bränna det", sade de till varandanvänra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk
de de beck. 4De sade: "Låt oss bygga en stad, med ett torn som
når ända upp i himlen. Vårt nanm blir känt, och vi slipper vara

skingrade över hela jorden."
5Då steg Herren ner för att se staden och tornet
som människorna byggde. 6Herren sade: "De är ett enda folk och har alla
omöjligt
samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting
för dem, vad de än föresätter sig. 7Låt oss stiga ner och skapa
förvirring
i deras språk, så att den ene inte förstår vad den
andre säger." 3Och Herren skingrade dem från denna plats ut
över hela jorden,

och de slutade

att bygga på staden. 9Därför
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på
där skapade Herren språkförbistringen
skingrade han människorna
ut över hela

kallas den Babel,
jorden,
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och därifrån

jorden.

Sems släkttavla
1°Detta är Sems släkttavla. Sem hade levt i 100 år när han blev
Arpakshads fötvå år efter floden. Efter

far till Arpakshad,

delse levde Sem 500 år och fick söner och döttrar.
12Arpakshad var 35 år när han blev far till Shelach. 13Efter
Shelachs födelse

levde

Arpakshad

403 år och fick söner och

döttrar.
Shelach

15Efter Evers
var 30 år när han blev far till Ever.
och
döttrar.
fick
år
och
söner
födelse levde Shelach 403
15När Ever var 34 år blev han far till Peleg. 17Efter Pelegs födelse levde Ever 430 år och fick söner och döttrar.
13När Peleg var 30 år blev han far till Regu. 19Efter Regus födelse levde Peleg 209 år och fick söner och döttrar.
ZONär Regu var 32 år blev han far till Serug. 21Efter Serugs
födelse levde Regu 207 år och fick söner och döttrar.
23Efter
22När Serug var 30 år blev han far till Nachor.

Nachors födelse levde Serug 200 år och fick söner och döttrar.
24När Nachor var 29 år blev han far till Terach. 25Efter
Terachs födelse levde Nachor 119 år och fick söner och döttrar.
25När Terach var 70 år blev han far till Abram, Nachor och
Haran.
Terachs

släkt

är berättelsen om Terachs släkt. Terach blev far till Ab23Haran
ram, Nachor och Haran, och Haran blev far till Lot.
dog medan hans far Terach ännu levde i sitt hemland, i Ur i
och Nachor tog sig hustrur: Abrams hustru
Kaldeen. Abram
Detta

hette Saraj, Nachors

hustru

hette Milka,

dotter

till Haran, som
hon hade

och Jiska. 3°Saraj var ofruktsam;

var far till Milka
inga barn.
31Terach tog med sig sin son Abram, sin sonson Lot, Harans
son, och sin svärdotter Saraj, hustrun till hans son Abram, och
med dessa Ur i Kaldeen för att utvandra
lämnade tillsammans
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till Kanaan. Men när de kom till Harran slog de sig ner där.
32Terachs livstid blev 205 år; Terach dog i Harran.

kallar

Herren
12

1Herren

och välsignar Abram

sade till Abram:

ditt land, din släkt och ditt

"Lämna

hem, och gå till det land som jag skall Visa dig. 2Iag skall göra
dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn
så stort att det skall brukas när man välsignar. 3Iag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig skall
jag förbanna.

Och alla folk på jorden

skall önska sig den välsig-

nelse som du har fått."
4Abram bröt upp, som Herren

hade befallt, och Lot följde
år
75
han lämnade Harran. 5Han
när
var
med
hustru
Saraj
och
sig sin
sin brorson Lot, all egendom
tog
och alla slavar som de hade förvärvat i Harran. Så började de

med honom.

Abram

sin vandring

mot Kanaan.
När de kom fram till Kanaan

till

den heliga

platsen

vid

Öfortsatte de in i landet,

Shekem,

till

ända

Orakelterebinten.
På
7Herren uppenbarade

den tiden bodde kanaaneerna i landet.
sig för Abram och sade: "Åt dina ättlingar
land."

skall jag ge detta
där ett altare åt Herren, som hade upsig för honom. 3Därifrån fortsatte han till bergen ös-

Abram

penbarat

byggde

ter om Betel och slog läger så att han hade Betel i väster och Aj
i öster. Där byggde han ett altare åt Herren och åkallade honom. 9Sedan flyttade Abram längre och längre ner mot Negev.
Abram
Det

och Saraj i Egypten
blev hungersnöd

i landet.

Den blev så svår att Abram
för att bo där en tid. När
han var
nästan framme sade han till sin hustru Saraj: "Du är
en
vacker kvinna. När
egypterna får se dig och förstår att du är
min hustru dödar de mig och låter dig leva. 13Sägdärför att du
måste bege sig till Egypten

är min syster, så kommer allt att
mig väl tack vare dig, och
jag får leva."
14När Abram kom till Egypten såg egypterna att Saraj var
en mycket vacker kvinna. 15Också faraos hovmän såg henne
och prisade hennes skönhet

inför

sin herre,

och så blev hon

13:13
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förd till faraos hov. Abram

behandlades väl tack vare henne:
han fick får och kor, slavar och slavinnor, åsnor och kameler.
17Men Herren lät svåra plågor drabba farao och hans hov
för Sarajs, Abrams hustrus, skull. 13Då kallade farao till sig Abram och sade: "Vad är det du har gjort mot mig Varför talade
Varför
sade du att
du inte om för mig att hon var din hustru
Här har du
hon var din syster, så att jag tog henne till hustru
din hustru. Ta henne och gå" 2°Och farao befallde sina män
att föra Abram ut ur landet med hans hustru och allt han ägde.

Abram
13

och Lot skiljs

1Abram bröt upp från Egypten med sin hustru och allt han ägde och begav sig till Negev. Lot följde med honom. Abram
3Han
var nu mycket rik, han ägde boskap och silver och guld.
flyttade från lägerplats till lägerplats och kom från Negev till
där han förut haft sitt
Betel, till det ställe mellan Betel och
4och
hade
gången
läger
där han den
rest ett altare. Där åkallade han Herren.
5Också Lot, som vandrade tillsammans
med Abram, hade
får och kor och tält. ÖLandet räckte inte till för dem båda; de
hade så mycket boskap att de inte kunde bo på samma plats,
7och det uppstod

stridigheter

mellan

Abrams

herdar

och Lots.

och perisseerna i landet.
På den tiden bodde kanaaneerna
3Då sade Abram till Lot: "Inte skall det råda osämja mellan
mig och dig eller mellan mina herdar och dina. Vi är
av samGå
du din
för
dig
9Ligger
hela
landet
öppet
släkt.
inte
ma
så går jag åt höger, och går du åt
1°Lot såg ut över Iordanslätten,
hela trakten var. Ända fram mot Soar

egen väg. Går du åt vänster
höger så går jag åt vänster."
han såg hur Vattenrik

var den som Herrens trädgård, som Egyptens land. Detta var
Lot valde
innan Herren ödelade Sodom och Gomorra. Och
varandra.
från
skildes
de
Så
flyttade
och
österut.
Iordanslätten
på Jordanslätten. Lot hade sina tältplatser ända bort mot Sodom. 13Människorna i Sodom var onda och syndade svårt mot Herren.
Sedan

bodde Abram

i Kanaan

och Lot i städerna
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löfte till Abram

Herrens

14När Abram

och Lot hade skilts

åt sade Herren

till Abram:

från den plats där du står, åt norr och söder,
15Hela
det land som du ser skall jag ge åt dig
öster och väster.
"Se dig omkring

och dina ättlingar

för all framtid.

Jag

skall låta dina ättlingar

bli som stoftkornen på jorden: kan någon räkna dem, skall också dina ättlingar kunna räknas. 17Vandra genom landet i hela
åt dig skall jag ge det."
dess längd och bredd,
13Och Abram flyttade sina tält och kom till Marnres lund
vid Hebron.

Där slog han sig ner, och där byggde han ett altare

åt Herren.
Abram
14

besegrar fyra kungar

1På den tid då Amrafel

var kung av Shinar, Arjok kung av Elkung av Elam och Tidal kung av Gojim,
Zbörjade dessa kungar krig mot Bera, kungen i Sodom, Birsha,

lasar, Kedorlaomer
kungen

i Gomorra,

Shinav,

kungen

i Adma,

Shemever,

kungen
3Då
förSoar.

i Sevojim, och mot kungen i Bela, det nuvarande
där nu Döda havet ligenade dessa sina styrkor i Siddirndalen,
tolv
år
hade
de
lytt
under
Kedorlaomer,
ger.
men under det
trettonde hade de gjort uppror. 5Under det fjortonde året kom
som var i förbund med honom
och besegrade refaeerna i Ashterot Karnajim, suseerna i Ham
6Horeerna
slog de i deras
och emeerna i Shave Kirjatajim.
bergland Seir och fördrev dem ända till El Paran som ligger
vid öknen. 7På återvägen kom de till En Mishpat, det nuvaranKedorlaomer

de Kadesh,

och de kungar

och erövrade

hela amalekiternas

område.

De slog

också amoreerna som bodde i Haseson Tamar.
8Dâ drog kungen i Sodom ut tillsammans med kungen i Gomorra, kungen i Adma, kungen i Sevojim och kungen i Bela,
det nuvarande Soar, och de ordnade sina styrkor till strid i Siddimdalen, 9mot Kedorlaomer,
kungen av Elam, Tidal, kungen
av Shinar, och Arjok, kungen av
mot fyra. 10Men Siddimdalen
var full av
och när kungen i Sodom och kungen i Gomorra

av Gojim, Amrafel,
Ellasar: fem kungar
asfaltgropar,

kungen

tvangs att fly föll de ner i dem. De övriga flydde upp i bergen.
i Sodom
segrarna tog all egendom och alla livsmedelsförråd
och Gomorra

och drog bort.

19
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12När de drog bort tog de med sig Lot, Abrams brorson, och
allt han ägde. Lot bodde då i Sodom. 13Men en av dem som
hade sluppit undan kom och berättade vad som hänt för hebrén Abram, som bodde vid amorén Mamres lund. Mamre och
hans bröder

Eshkol och Aner var i förbund med Abram. När
mönstrade
att hans brorson var tillfångatagen
han sina vapenföra män, dc slavar som var födda hos honom,
318 man, och förföljde kungarna ända till Dan. 15Där delade
Abram

hörde

han och hans män upp sig och överföll dem under natten, de
slog dem och förföljde dem ända till Hova norr om Damaskus.
15Så tog Abram tillbaka allt byte; också sin brorson Lot och
hans egendom

tog han tillbaka,

likaså kvinnorna

och de andra

fångarna.

Melkisedek

välsignar Abram

17När Abram
i förbund

hade slagit Kedorlaomer

med honom

den nuvarande

kom han på återvägen

Kungadalen.

nom till mötes.
13Melkisedek,

kungen

g
som Var
till Shavedalen,

och de kungar

Där kom kungen

av Sodom

ho-

i Salem, kom ut med bröd och vin;
19och han välsignade
Ab-

han var präst åt Gud den Högste,
ram:

i
vare Abram av Gud den Högste,
och jordens skapare.

"Välsignad
himlens

2°Välsignad vare Gud den Högste
som gav dina fiender i ditt våld."
Och Abram lämnade honom tionde av allt.
21Kungen av Sodom sade till Abram: "Ge mig folket och behåll själv bytet." Abram
svarade honom: "Jag lyfter min
och svär vid Herren, Gud den Högste, himlens och jordens skapare: 23Aldrig skall jag ta så mycket som en tråd eller
en skorem av det som är ditt. Aldrig skall du kunna säga att
du har gjort Abram rik. Jag själv skall ingenting ha. Det räckhand

och den del som tiller med det som mina män har förbrukat
kommer mina följeslagare. Aner, Eshkol och Mamre skall ha
sin del."
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förbund med Abram

i en syn: "Var inte
belönad." Abrikt
rädd, Abram Jag är din sköld. Du skall bli
ram sade: "Herre, min Gud, vad är det du vill ge mig Jag går
3Och han sade: "Du har inte låtit mig få
bort barnlös ---."
1En tid därefter

kom Herrens

0rd till Abram

några barn, och därför blir det min tjänare som ärver mig."
4Men Herrens ord till honom löd: "Det blir inte han som ärver
dig utan en av ditt eget blod." 5Och Herren förde honom ut
och sade: "Se upp mot himlen och räkna stjärnorna,
om du
kan Så talrika skall dina ättlingar bli." 5Abram trodde Herren,
och därför räknade Herren honom som rättfärdig.
7Herren sade till Abram: "Jag är Herren, som har fört dig
från Ur i Kaldeen för att ge dig detta land som egendom." 8Abram sade: "Herre, min Gud, hur skall jag veta att det blir min
9Han svarade: "Hämta en treårig kviga, en treårig
egendom"
och en ungduva"
och
get
en treårig bagge, en turturduva
Abram

hämtade

djuren,

styckade

dem i två delar och lade

delarna mitt emot varandra, men fåglarna styckade han inte.
Rovfåglar
dök ner mot kropparna,
men Abram jagade bort
solnedgången föll Abram i dvala, och skräck överdem. Vid
väldigade honom, ett stort mörker.
13Herren sade till Abram: "Du skall veta att dina ättlingar
kommer att bo i ett land som inte är deras och vara slavar och
år. 14Men det folk vars slavar de blir
förtryckas
i fyrahundra
skall jag döma, och därefter skall de dra ut med stora rikedomar. 15Du själv skall leva länge innan du går till dina fäder i
frid och blir begravd. Efter
tre generationer skall dina ättlingfyllt sina synders
hit, först då har amoreerna
ar återvända
mått."
17Solen gick ner och det blev mörkt. Då syntes ett rykande
fackla som gick fram mellan köttfyrfat och en flammande
styckena. 18Herren slöt då detta förbund med Abram: "Åt dina
ger jag detta land, ända från Egyptens flod till den
stora floden, Eufrat, 19keniternas, kenisseernas, kadmoneernas,
Zohettiternas, perisseernas, refaeernas, Zlamoreernas, kanaaneernas, girgasheernas och jevuseernas land."
ättlingar

21
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och Ismael

Hagar
lAbrams

hustru

hade en egyptisk
Saraj till Abram:

Saraj hade inte fött honom
slavflicka
"Herren

några barn. Hon
som hette Hagar, Zoch en dag sade
har gjort mig ofruktsam.
Gå till min

slavflicka, kanske kan jag få barn genom henne." Abram
tyckte, 3och så tog Saraj, Abrams hustru, sin egyptiska
flicka

samslav-

Hagar och gav henne åt sin man. Abram hade då bott tio
4Abram låg med Hagar, och hon blev havande.

år i Kanaan.

Men när hon märkte att hon väntade barn började hon se ner
på sin matmor. 5Då sade Saraj till Abram: "Denna skyrnf är
ditt fel Jag lade själv minslavflicka
i din famn, men när hon
märkte att hon väntade barn började hon se ner på mig. Herren må döma mellan mig och dig" ÖAbram svarade Saraj: "Du
bestämmer

själv över din slavflicka
vad du vill med
- gör
henne" Saraj bestraffade henne, men då rymde hon.
7Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen, källan på
vägen till Shur. 8"Hagar",

sade han, "Sarajs slavflicka,

varifrån

kommer

du och vart är du på väg"
Hon svarade: "Jag har
rymt från min matmor Saraj." 9Då sade han till henne: "Vänd
tillbaka till din matmor och underkasta dig henne." 1°Och Herrens ängel sade: "Jag skall göra dina ättlingar
så talrika att ingen kan räkna dem." Herrens

mycket

talrika,

ängel sade till

henne:
"Du är havande och skall föda en son,
och du skall ge honom namnet Ismael,
Herren har hört din klagan.
Mer
Vildåsna än människa skall han vara,
han skall slåss mot alla och alla mot honom.
Öster om alla sina bröder skall han bo."

Hagar

gav Herren, som hade talat till henne, ett namn:
är Seendets Gud." Ty hon tänkte: "Har jag verkligen sett
Därför
Gud och förblivit
kallar man brunnen Beer
vid liv"
"Du

Lachaj Roi; den ligger mellan Kadesh och Bered.
15Så födde Hagar en son .Et Abram, och Abram
son som Hagar fött honom namnet Ismael. Abram
när Hagar födde Ismael åt honom.

gav denne
var 86 år

Omskärelsen
17
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som

fdrbundstecken

var 99 år uppenbarade sig Herren för honom
sade: "Jag är Gud den Väldige. Håll dig alltid till mig och
Jag skall instifta ett förbund mellan mig och dig
oförvitlig.
göra din ätt övermåttan talrik." 3Då föll Abram ner på sitt
1När Abram

sikte, och Gud sade till honom: 4"Detta är mitt
dig: du skall bli fader till många folk. 5Därför

förbund
skall

och
var
och
anmed

du inte

jag skall
ditt namn skall vara Abraham,
låta dig bli fader till många folk. ÖIag skall göra dig övermåttan
fruktsam, och folk och kungar skall utgå från dig. 7Iag skall
mellan mig och dig och
upprätthålla
mitt förbund, förbundet
längre heta Abram:

jag
dina ättlingar i släktled efter släktled, ett evigt förbund:
skall vara din Gud och dina ättlingars Gud. Slag skall ge dig
hela
och dina ättlingar det land där du nu bor som främling,
deras
skall
framtid.
Och
för
all
jag
Kanaan, som egendom
vara
Gud."
9Vidare sade Gud till Abraham: "Du å din sida skall hålla
i släktled efter släktled.
du och dina ättlingar
mitt förbund,
Förbundet
mellan mig och er och dina ättlingar skall ni hålla
på detta sätt: ni skall låta omskära alla av manligt kön. 11Ni
och detta skall vara tecknet på förAlla
bundet mellan mig och er.
av manligt kön bland er skall
omskäras när de är åtta dagar gamla, i släktled efter släktled,
också slavar som är födda hos dig och slavar som du har köpt
13De skall
av någon utlänning, sådana som inte är av din släkt.
och
slavar
födda
hos
dig
omskäras, både slavar som är
som du
har köpt. Så skall ni ha mitt förbund på er kropp som ett evigt
skall skära bort förhuden,

förbund.

14Men en oomskuren, en av manligt kön som inte har
bortskuren, han skall utstötas ur sitt folk: han har

fått förhuden

brutit mitt förbund."
15Gud sade till Abraham:

"Din

hustru

Saraj skall

du inte

mer kalla Saraj: hon skall heta Sara. Jag skall välsigna henne,
jag skall låta henne skänka dig en son. Jag skall välsigna hen17Då
ne, så att folk och kungar skall härstamma från henne."
ner på sitt ansikte, men han log och tänkte: "Inte
Och inte kan
kan man bli far när man är hundra år gammal
13Och
Abraham sade till
Sara föda barn, hon som är nittio år"
Gud: "Måtte Ismael få leva i ditt hägn" 19Men Gud sade: "Din

föll Abraham

23
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hustru

Sara skall verkligen föda dig en son, och du skall ge hoIsak. Med honom skall jag upprätta mitt förbund,
namnet
nom
ett evigt förbund: jag skall vara hans Gud och hans ättlingars
Gud. ZOVad Ismael angår har jag hört din bön: jag skall välsigna honom så att han blir fruktsam och förökar sig övermåttan.
Han skall bli far till tolv hövdingar,
och jag skall göra honom
till ett stort folk. 21Men mitt förbund skall jag upprätta med
Isak, som Sara skall föda åt dig vid denna tid nästa år." 22När
Gud hade talat med Abraham

lämnade

han honom

och steg

upp igen.
Abraham

tog sin son Ismael och alla slavar av manligt kön
fanns
hos
honom, både dem som var födda hos honom
som
och dem som han hade köpt, och skar redan samma dag bort
deras förhud, så som Gud hade befallt honom. Abraham
var
skars bort, 25och hans son Ismael var 13
år då han blev omskuren. ZÖPå samma dag blev Abraham och
27Alla män som fanns hos Abhans son Ismael omskurna.
raham blev omskurna
tillsammans
med honom, slavar som
födda
hos
honom
och
slavar
var
som han hade köpt av utlän99 år då hans förhud

ningar.
De tre männen
18

lHerren

gästar Abraham

visade sig för Abraham

i tältöppningen

under

i Marnres lund.

den hetaste tiden

Abraham
på dagen. Han

satt
såg

upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han
och skyndade emot dem och
sig från sin plats i tältöppningen
kastade sig till marken. 3"Herre", sade han, "Visa mig den hedern att du inte går förbi din tjänare. 4Låt mig hämta lite vatten så att m får tvätta av era fötter. Sedan kan ni lägga
vila under ett träd, 5så tar jag fram lite mat som ni kan
er med innan ni fortsätter - nu när ni ändå har kommit
förbi." De svarade: "Ja, gör det" ÖAbraham skyndade

er och
styrka
vägen
sig in i

tältet till Sara och sade: "Fort, tag tre mått av det bästa mjölet
och baka bröd." 7Sedan sprang Abraham bort till boskapen,
tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare, som skyndade
och sötmjölk och kalsig att anrätta den. 3Han tog tjockmjölk
ven som han låtit anrätta och satte fram åt dem. Själv stod han
bredvid dem under trädet medan de åt.

24
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Abra"Var är Sara, din hustru"
till10Då
kommer
han:
"Jag
sade
ham svarade: "Inne i tältet."
baka till dig nästa år vid den här tiden, och då skall din hustru
Sara ha en son." Detta hörde Sara, där hon stod i tältöppningoch Sara mycket
Nu
var både Abraham
en bakom honom.
12Därför log
ålder.
fruktsam
längre
i
gamla och Sara var inte
upptändas
av lusta nu
Sara för sig själv och tänkte: "Skulle jag
9Sedan frågade

de honom:

13Då sade Herren
när jag är vissnad och min man är gammal"
till Abraham: "Varför log Sara och tänkte: Skulle jag föda barn,
Finns
det någonting som är omöjjag som är så gammal
till dig nästa år vid den
tillbaka
Jag kommer
ligt för Herren
15Sara
blev rädd och sade:
här tiden, och då har Sara en son."
"Jag log inte." Men Herren
Abraham

sade: "Jo, visst log du."

ber för Sodom

bröt upp och såg nujner över Sodom. Abraham följtänkte: "Varför skulle jag
de dem ett stycke på väg. Herren
bli
skall
dölja för Abraham vad jag ämnar göra Abraham
önska
sig
skall
jorden
på
folk
alla
folk,
och
mäktigt
och
ett stort
den välsignelse som han har fått. 19Ia, jag har utvalt honom för
Männen

skall lyda hans befallning att
att hans barn och efterkommande
hålla sig till Herrens vägar och göra vad som är rätt och rättDå skall det gå i uppfyllelse
färdigt.
som Herren har lovat
från Sodom och
2°Och Herren sade: "Klagoropet
Abraham."
Gomorra

är starkt,

och deras synd

är mycket
har handlat

svår. Hag

går

så illa som det
ner och ser efter om de verkligen
verkar av klagoropet från staden, det rop som har trängt fram
till mig. Om det inte är så, måste jag få veta det."
Männen
gick vidare mot Sodom. Men Abraham stod kvar
inför

Herren.

"Skall

23Och Abraham

du verkligen

vände

sig till Herren och sade:
med
tillsammans

den rättfärdige

förinta
24Kanske finns

i stadet femtio rättfärdiga
den i stället för att skona den
skull som bor där 25Så kan du inte
med den orättfärdige,
tillsammans
göra, döda den rättfärdige
så att det går den rättfärdige på samma sätt som den orättfärdige. Så kan du inte göra Skall inte den som är hela jordens
den orättfärdige

den. Skall du då verkligen
för de femtio rättfärdigas

domare

förinta

göra vad som är rätt"

26Herren

sade: "Om jag finner
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rättfärdiga
i Sodom, skall jag för deras skull skona hela
Abraham
fortsatte: "Jag dristar mig att tala till dig,
fattas det fem för att
Herre, jag som är jord och stoft. Kanske
Skall du då förgöra hela staden
det skall bli femtio rättfärdiga

femtio

staden."

svarade: "Om jag finden." Ännu
en gång tog
Herren sade:
orda: "Kanske finns där fyrtio"
"Då skall jag inte göra det, för de fyrtios skull." 3°Abraham sade: "Bli inte vred, Herre, om jag talar, men kanske finns där
för dessa fem människors
ner fyrtiofem,
Abraham
till

skull"

Herren

skall jag inte förgöra

Herren svarade: "Om jag finner trettio, skall jag inte
trettio"
göra det." 31Då sade Abraham: "Jag dristar mig att tala till dig,
Herren svarade: "Då skall jag
Herre. Kanske finns där tjugo"
fortsatte:
inte förgöra staden, för de tjugos skull." Abraham
om jag talar en sista gång, men kanske
svarade: "Då skall jag inte förgöra staden, för de tios skull." 33När Herren hade talat med Abraham
"Bli inte vred,

Herre,

finns där tio"

Herren

gick han därifrån,

Herren
19

förstör

1På kvällen

och Abraham

återvände

hem.

Sodom och Gomorra

fram till Sodom. Lot satt vid
och när han såg dem reste han sig och gick fram
till dem och föll ner och hälsade med ansiktet mot marken.
2"ag är er tjänare", sade han. "Ta in hos mig över natten, så
kom de två änglarna

stadsporten,

av era fötter, sedan kan ni fortsätta er färd i morbitti."
svarade: "Nej, vi övernattar här ute." 3Men han
De
gon
bad dem så enträget att de till sist följde med honom hem. Där
åt dem och bakade osyrat bröd, och
lagade han en festmåltid
får ni tvätta

de åt. 4Men innan de hade gått till sängs kom männen i staden,
i Sodom, och omringade huset, både unga och gamla,
alla utan undantag. 5De ropade till Lot: "Var är männen som
Skicka ut dem till oss, vi skall ligga med
kom till dig i kväll
männen

dem." 6Lot gick ut i porten och stängde dörren bakom sig.
7"Bröder",
sade han, "jag ber er, gör inte något så ont. slag har
två döttrar som ännu är orörda. Låt mig skicka ut dem till er,
så kan ni göra med dem vad m vill, bara ni inte gör något mot
dessa män som har fått en tillflykt
under mitt tak." 9Men de ropade: "Ur

Vägen med dig

Hår kommer

hos oss, och så gör han sig till

domare

och bor
en främling
över oss Nu skall vi

26

Första Moseboken

19:10

hantera dig värre än dem." Och de trängde sig inpå Lot och rusade fram för att slå in dörren. 1°Då sträckte gästerna ut sina
händer och drog in Lot i huset och stängde dörren. Dem
som
porten slog de med blindhet, unga som gamla, så
famlade efter dörren.
förgäves
de
att
Männen
sade till Lot: "Har du fler anhöriga här, någon
svärson, söner eller döttrar eller annars någon i staden, så för
stod utanför

13Ty vi skall ödelägga denna ort, eftersom
har hört ett starkt klagorop från folket här, och han har
sänt oss att ödelägga staden." 14Då gick Lot bort och talade
med sina blivande svärsöner. "Skynda er bort från denna ort",
sade han. "Herren skall ödelägga staden." Men svärsönerna
dem bort härifrån.

Herren

trodde att han skämtade.
151 gryningen drev änglarna

på Lot och sade: "Skynda
väg och ta med dig din hustru och de båda döttrar du har
så att du inte förintas när staden straffas." 16Lot dröjde,
eftersom Herren ville skona honom, tog männen honom

dig i
här,
men
och

och de båda döttrarna och ledde dem ut ur staden
och lämnade dem där.
17När de förde ut dem sade han: "Fly nu för livet, se dig inte
över slätten.
tillbaka och stanna inte förrän du har kommit

hans hustru

Rädda dig upp i bergen, annars kommer du att förintas."
18"Nej, Herre", sade Lot till dem. 19"Du har visat din tjänare
mot mig genom att skona mitt
ynnest och har varit barmhärtig
liv, men jag kan inte fly ända upp i bergen. ag skulle aldrig
hinna undan olyckan, jag skulle dö. 2°Men staden här framme
ligger så nära att jag kan fly dit. Det är bara en liten stad, låt
så
där och rädda mitt liv - den är
mig få söka min tillflykt
svarade: "Ia, det skall bli som du vill, också den
liten" Han
här gången. Jag skall inte förstöra den stad du talar om. 22Men

fly dit så fort du kan, jag kan ingenting

göra förrän

du är där."

Så fick staden namnet Soar.
23När solen gick upp över jorden var Lot framme i Soar.
24Dâ lät Herren ett regn falla över Sodom och Gomorra,
ett
25och han förfrån
himlen,
från
svavel
och
eld
Herren,
regn av
störde
bodde
hustru

dem som
och förintade
26Men
Lots
på
marken.
i städerna och det som växte
som gick efter honom såg sig tillbaka. Då förvandlades
dessa städer

hon till en saltstod.

och hela slätten

27
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27Tidigt på morgonen begav sig Abraham till den plats där
han stått inför Herren. 28När han såg ner över Sodom och Gofick han se röken stiga som
morra och över hela slättlandet
från en smältugn.
29När Gud ödelade städerna på slätten tänkte han alltså på
Abraham

och lät Lot komma

undan den förstörelse

som drab-

bade städerna där Lot hade bott.
Lots döttrar
3OLot lämnade

Soar och slog sig ner i bergsbygden tillsammans
Han vågade inte stanna i Soar, och nu
bodde han och hans båda döttrar i en grotta. 31Då sade en dag

med sina båda döttrar.

den äldre dottern till den yngre: "Vår far är gammal, och det
finns inga män här i landet som kan göra oss med barn på vanligt vis. 32Vi ger vår far vin att dricka och sedan ligger vi med
honom. Så skaffar vi barn genom vår far." 33När det blev kväll
gav de sin far vin att dricka, och sedan gick den äldre systern
in till honom och låg med honom, och han märkte varken när
hon lade sig eller när hon steg upp. 34Nästa dag sade den äldre
systern till den yngre: "I natt låg jag med vår far. Vi ger honom
vin att dricka i kväll också, sedan kan du gå in och ligga med
honom. Så skaffar vi barn genom vår far." 35De gav sin far vin
att dricka den kvällen också, och den yngre systern låg med
honom, och han märkte varken när hon lade sig eller när hon
steg upp. 36Så blev Lots båda döttrar havande genom sin far.
37Den äldre födde en son, som hon gav namnet Moab, och han
38Också den yngre systern födde en son; hon gav honom namnet Ben-Ammi, och han
blev starnfar till våra dagars ammoniter.
blev stamfar

Abraham
20

till våra dagars moabiter.

och Sara i Gerar

lAbraham
flyttade ner mot Negev, till trakten mellan Kadesh
och Shur, och en tid bodde han i Gerar. 2Där sade han om sin
hustru Sara att hon var hans syster. Avimelek, kungen i Gerar,
lät då hämta henne till sig. 3Men Gud korn till Avimelek
i en
dröm om natten och sade till honom: "Du skall dö därför att
du har tagit denna kvinna till dig: hon är en annan mans hustru." 4Avimelek hade inte rört henne, och han svarade: "Herre,
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5Han sade
att hon var
döda en oskyldig
bror. Detta
hennes
han
sade
att
hans syster. Och hon själv
var
ÖGud
svarade
honom
har jag gjort i god tro, jag är utan skuld."
i drömmen: "Jag vet att du har gjort detta i god tro, och därför
hindrade jag dig också från att synda mot mig och tillät dig invill du verkligen

te att röra henne. 7Låt nu mannen få tillbaka sin hustru. Han är
skall veen profet och kan be för dig så att du får leva. Men du
ta att om du inte lämnar tillbaka henne skall du straffas med
döden, du och alla de dina."
till sig sina män och
kallade Avimelek
93eförskräckta.
blev
de
och
för
dem,
berättade alltsammans
"Vad
sade
till
honom:
är
dan kallade han till sig Abraham och
efdet du har gjort mot oss Och vad har jag gjort dig för ont,
tersom du har dragit så stor skuld över mig och mitt rike Det
1°Och Avimelek
är otillständigt, det du har gjort mot mig"

3Tidigt nästa morgon

dig att handla så" Abpå
orten fruktade man inte
raham svarade: "Jag tänkte att här
Gud, utan man skulle döda mig för min hustrus skull. Dessutom är hon verkligen min syster. Hon är min fars dotter, men
frågade Abraham:

"Vad har kommit

vi har inte samma mor, och därför kunde hon bli min hustru.
13När sedan Gud befallde mig att lämna mitt hem och sände
mig ut på vandring sade jag till henne: Om du vill Visa mig din
kärlek, så säg överallt dit vi kommer att jag är din bror."
Avimelek
tog får och kor, slavar och slavinnor och gav åt
hans hustru Sara.
Abraham, samtidigt
som han återlämnade
sade: "Mitt land ligger Öppet för dig, slå dig
15Till
Sara sade han: "Jag lämnar här din bror
ner var du vill."
tusen siklar silver som gottgörelse åt dig inför dina närmaste.
rentvådd."
Därmed är du fullständigt
och
Abraham
bad till Gud, och Gud botade Avimelek
hans hustru och slavinnor, så att de kunde få barn igen. 13Her15Och Avimelek

ren hade nämligen gjort alla kvinnor i Avimeleks
samma för Saras, Abrahams hustrus, skull.

hus ofrukt-

Isaks födelse
21

inte sitt löfte till Sara utan gjorde med henne
så som han hade sagt. Hon blev havande och födde en son åt
Abraham på hans ålderdom, vid den tid som Gud hade förutlHerren

glömde
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sagt. 3Abraham
gav sin nyfödde son, den som Sara fött ho4När Isak var åtta dagar omskar Abraham
Isak.
namnet
nom,
honom, så som Gud hade befallt. 5Abraham
var 100 år när
hans son Isak föddes. 6Och Sara sade: "Det Gud har gjort får
mig att le, och alla som hör det måste le med mig." 7H0n sade:
"Vem hade kunnat säga Abraham att Sara skulle ha barn att
amma

Men nu har jag fött honom

Hagar och Ismael drivs

en son på hans ålderdom."

bort

3Isak växte och blev avvand, och för att fira detta ställde Abraham till med en stor fest. 9När Sara såg hur den son som egyptiskan Hagar hade fött åt Abraham lekte med Isak, 1°sade hon
och hennes son
till Abraham:
"Driv bort den där slavinnan
med min son Isak."
son skall inte ärva tillsammans
hans son.
blev mycket illa till mods, det gällde
12Men Gud sade till honom: "Var inte illa till mods för pojkens
det är Isaks ättoch slavinnans skull. Gör som Sara säger,

Slavinnans
Abraham

13Men också Slavinnans
som skall föra ditt namn vidare.
son skall jag göra till ett folk, eftersom han är ditt barn."
Tidigt
nästa morgon tog Abraham bröd och en vattensäck
och gav åt Hagar. Barnet lyfte han upp på hennes axlar, och så
i Beer Shevas
lät han henne gå. Hon irrade sedan omkring

lingar

öken. 15När vattnet i säcken tog slut lade hon barnet under en
buske 160ch gick och satte sig ett stycke bort, på ett pilskotts
avstånd. "Jag kan inte se på när han dör", tänkte hon. Hon satt
ett stycke därifrån, och barnet grät högljutt. 17Men Gud hörde
pojkens

gråt, och Guds ängel ropade

från himlen och sade till

Var inte rädd, Gud har hört
Hagar:
är det fatt, Hagar
13Gå
och lyft upp honom och ta
hur pojken gråter där borta.
väl hand om honom, jag skall göra honom till ett stort folk."
"Hur

19Och Gud
brunn.

öppnade

hennes

Hon gick dit och fyllde

ken att dricka.
2°Gud var med pojken,

och hon fick syn på en
säcken med vatten och gav pojögon,

upp och blev stor.
Han bodde i öknen och blev en god bågskytt. 21Han bodde i
och hans mor skaffade honom en hustru från
Paranöknen,
Egypten.
och han växte

Abraham
En

30
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och Avimelek

sluter förbund

med sin befälhavare Pikol till Abraär med dig i allt du gör. 23Svär vid Gud
att du inte skall handla svekfullt vare sig mot mig eller mot miutan att du skall visa mig och det
na barn och efterkommande,
land där du nu bor samma vänskap som jag har visat dig."
Abraham
svarade: "Ia, jag skall svära den eden." 25Men han
gång kom Avimelek

ham. Han sade: "Gud

förebrådde

Avimelek
26Avimelek

en brunn.
detta. Du har aldrig

för att dennes män hade lagt beslag på
sade: "Jag vet inte vem som har gjort
tidigare nämnt det för mig, och jag har in-

te heller hört talas om det förrän i dag."
Abraham
och de slöt
tog får och kor och gav Avimelek,
förbund med varandra. 23Men sju lamm i hjorden tog Abraham undan. 29Då frågade Avimelek honom: "Vad är meningen
3°Abraham
som du har tagit undan"
svarade: "De sju lammen skall du ta emot av mig och därmed
bekräfta att det är jag som har grävt denna brunn." 31Därför
med de här sju lammen

fick den platsen

namnet Beer Sheva, eftersom det var där de
en ed. 32Så slöt de förbund i Beer Sheva, och

svor varandra
Avimelek och hans befälhavare
land.
33Abraham
de där Herren,

till filisteernas

en tamarisk i Beer Sheva och åkalladen evige Guden. 34Och Abraham uppehöll sig

planterade

under lång tid i filisteernas
Gud sätter Abraham
22

Pikol återvände

land.

prov

lEn tid därefter

satte Gud Abraham på prov. Gud kallade på
honom: "Abraham"
"Här är jag", svarade han. Gud sade:
-"Ta din ende son, honom som du älskar, Isak, och gå till landet
Moria

och offra honom

där som brännoffer

på ett berg som jag

skall visa dig."

3Tidigt nästa morgon

Abraham sin åsna. Han tog
Isak,
högg veden till brännoffmed sig två tjänare och sin son
ret och gav sig i väg mot den plats som Gud hade talat om.
4Den tredje dagen fick Abraham se platsen på avstånd. 5Då sasadlade

de han till tjänarna: "Stanna här med åsnan, medan jag och
pojken går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till
och lät sin son Isak
er." ÖAbraham tog veden till brännoffret
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bära den. Själv tog han elden och kniven, och så gick de båda
7"Far", sade Isak. "Ja, min son", svarade Abratillsammans.
ham. Isak sade: "Här är
3"Min son",
offras"
får som skall offras." Så
9När de kom fram till

eld och ved, men var är fåret som skall
sade Abraham, "Gud utser åt sig det
gick de båda tillsammans.

platsen som Gud hade talat om bygglade upp veden och band sedan sin
altare.
Han
ett
1°Och Abson Isak och lade honom på altaret, ovanpå veden.
raham sträckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son.
de Abraham

Då

ropade Herrens

Abraham"

"Ia",

ängel till honom från himlen:
svarade

Abraham,

"Abrahaml

"här är jag." Ängeln

inte din hand mot pojken, och gör honom inget ont.
Nu vet jag att du fruktar Gud, nu när du inte har vägrat mig
din ende son." 13När Abraham såg upp fick han se en bagge,
som hade fastnat med hornen i ett snår. Då gick han bort och

sade: "Lyft

tog baggen och offrade den som brännoffer i stället för sin son.
Abraham
utser". I dag sägav denna plats namnet Herren
blir
sedd".
ger man "på berget där Herren
15Ännu en gång ropade Herrens ängel från himlen och sade

16"ag svär vid mig själv, säger Herren, att efterdu
gjorde
detta och inte vägrade mig din ende son, 17skall
som
jag välsigna dig och göra dina ättlingar talrika som stjärnorna
på himlen och som sanden på havets Åstrand,och dina ättlingar
till Abraham:

skall inta fiendens

städer.

13Och alla folk på jorden

skall önska

som dina ättlingar har fått. Detta skall ske
därför att du lydde mig."
Abraham
gick tillbaka till sina tjänare, och alla återvände

sig den välsignelse

till Beer Sheva. Abraham stannade sedan där.
tillsammans
ZOEn tid därefter fick Abraham
veta att också Milka hade
blivit mor och fött söner åt hans bror Nachor: 21Us, den förstfödde, Bus, hans bror, Kemuel, Arams far, 22Kesed, I-Iaso, Pildash, Iidlaf och Betuel. 23Betuel blev far till Rebecka. Dessa åtta
söner födde Milka åt Abrahams bror Nachor. 24Hans bihustru,
som hette Reuma,
och Maaka.

fick också barn: Tevach,

Gacham,

Tachash

23
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Saras död. Abraham

köper gravplats

1Sara blev 127 år gammal.

Hon

32

dog i Kirjat

ande Hebron, i Kanaan, och Abraham
gan och begrät henne. 3Sedan lämnade

Arba, det nuvarkom och höll dödskla-

Abraham

den döda och

4"ag bor här som främling
gick för att tala med hettiterna.
bland er", sade han. "Låt mig förvärva ett stycke av er mark till
en grav, så att jag kan begrava min döda hustru där." 5Hettiterna svarade: 5"Hör på oss, herre. En Guds utvalde är du i vår
krets, välj den förnämsta

och begrav din
av våra gravplatser
där. Ingen av oss skall förvägra dig sin gravplats. Då
kan du begrava din hustru."
7Abraham reste sig och bugade sig för hettiterna, landets
folk, 3och tog så till orda: "Om ni vill tillåta att jag begraver
hustru

här, så hör på mig och lägg ett gott ord för mig hos
Sochars son, 9så att han låter mig få Makpelagrottan
som tillhör honom och som ligger i utkanten av hans marker.
Jag skall ge honom full betalning, så att jag får en egen gravplats bland er." 1°Hettiten Efron satt där bland de andra hettimin hustru
Efron,

terna och svarade själv Abraham inför sina landsmän, alla som
satt i stadsporten. 11"Hör på mig, herre", sade han. "Fältet ger
jag dig, grottan där ger jag dig också, med mina landsmän som
vittnen ger jag den åt dig. Begrav du din hustru."
Abraham
bugade sig för landets folk 13och talade
dem till Efron.
vad marken
min hustru

inför

"Om jag får säga några ord, herre: jag betalar

och låt mig begrava
är värd, ta emot betalningen
där." Efron
svarade: 15"Hör på mig, herre. Ett

för 400 siklar silver
vad är det oss emellan
BeAbraham
och
din
hustru."
fasta
på
vad
Efron
tog
sagt
grav
vägde upp åt honom den mängd silver han nämnt inför hetti-

jordstycke

terna, 400 siklar, efter den vikt som brukas bland köpmän.
17Så kom fältet i Makpela utanför Mamre, det som tillhörde
Efron, fältet och grottan som fanns där och alla träd som växte
på fältet, över hela området, 13att förvärvas av Abraham och
blev hans egendom.

Det skedde inför hettiterna,

stadsporten.
19Sedan begravde

Abraham

tet i Makpela

utanför

Mamre,

sin hustru

alla som satt i

Sara i grottan på fälHebron, i Kana-

det nuvarande
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an. zoFältet och grottan
hams ägo som gravplats,

som fanns där kom sålunda
genom köp från hettiterna.

i Abra-

Isak får Rebecka till hustru
24

lAbraham
äldste

var nu en mycket gammal man, och Herren hade
honom på alla sätt. 2En dag sade Abraham till den
allt han ägde:
bland sina tjänare, den som förvaltade

"Lägg

din hand mellan

välsignat

Herren,

mina lår, 3jag vill ta en ed av dig vid
himlens och jordens Gud, att du inte tar en hustru åt
bland kanaaneerna, där jag nu bor, 4utan att du går till

min son
mitt land

och min släkt och tar en hustru
om hon inte är villig

5Tjänaren sade: "Men

åt min son Isak."
att följa med mig

Skall jag då föra din son tillbaka till det land
6"Nej", svarade Abraham, "du får absom du har lämnat"
solut inte föra honom tillbaka dit. 7Herren, himlens Gud, som
till det här landet

mig bort från mitt hem och mina fäders land och som loskall jag ge detta land,
mig med ed: Åt dina ättlingar
han skall sända sin ängel framför dig, så att du kan ta en hustru åt min son därifrån. 30m hon inte är villig att följa med dig
förde
vade

är du löst från din ed till mig. Men för inte min son tillbaka
dit." 9Då lade tjänaren sin hand mellan sin husbonde Abrahams lår och lovade honom detta med ed.
mTjänaren tog tio av sin husbondes kameler, och med de fihans husbonde ägde gav han sig i väg till
naste dyrbarheter
Där
lät han kamelerna lägNachors stad i Aram Naharajim.
ga sig ner vid brunnen utanför staden. Det var framåt kvällen,
går ut och hämtar vatten. 12Och tjävid den tid då kvinnorna
Gud, låt mig i
naren bad: "Herre, min husbonde Abrahams
dag få se hur du visar din godhet mot min husbonde Abraham. 13Här står jag vid brunnen, och flickorna från staden är
på väg hit ut för att hämta vatten. Jag kommer att be en av
så att jag får dricka Om hon då svaskall
du,
och
Drick
jag
ge dina kamelervatten också, då är
rar:
du
har
bestämt åt din tjänare Isak, och då
det den flickan som
15Han
Vet jag att du har visat din godhet mot min husbonde."
hade knappt hunnit säga detta förrän Rebecka kom dit ut med

dem: Räck mig din kruka

sin kruka
lVIilka,

på axeln. Hon var dotter till Betuel, som var son till
bror Nachors hustru. 15Det var en mycket

Abrahams
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flicka

och hon var orörd, ingen man hade haft henne.
Hon gick ner till källan och fyllde sin kruka, och när hon kom
tjänaren fram och bad henne: "Låt mig få
upp igen skyndade
13"Drick, herre", sade hon
klunk
din
kruka."
vatten
en
ur
och lyfte genast ner krukan på armen och lät honom dricka.
19När hon gett honom att dricka sade hon: "Jag skall hämta
upp vatten åt dina kameler också, så att de kan dricka sig
zoHon tömde genast sin kruka i vattenhon
och
otörstiga."
skyndade sedan till brunnen igen och hämtade upp vatten åt
alla kamelerna.

Själv

stod han tyst och iakttog henne för att
se om Herren hade gjort hans färd lyckosam eller inte.
22När alla kamelerna hade fått vatten tog mannen fram en
guldring som vägde en halv sikel och satte den i hennes näsa,
och på hennes armar satte han två armringar av guld som vägde tio siklar. 23Sedan sade han till henne: "Tala om för mig
i din fars hus" 24Hon
vems dotter du är. Kan vi få nattkvarter
svarade: "Jag är dotter till Betuel, Milkas son med Nachor."
25Och hon fortsatte: "Halm och foder har vi gott om, och husrum har vi också." 25Då föll mannen ner och tillbad Herren
27och sade: "Prisad vare Herren, min husbonde
Abrahams
Gud, som inte har upphört att Visa min husbonde sin godhet
och trofasthet. Herren har lett mig till min husbondes frände."
Flickan
sprang hem och berättade för sin mor och de andhade en bror som hette Lara vad som hade hänt. Rebecka
sig ut till mannen vid källan. 30Laban
hade sett näsringen och armringarna
som hans syster Rebecka
bar och hört henne berätta vad mannen hade sagt till henne.

ban, och han skyndade

Han kom ut till mannen, som stod hos kamelerna vid källan.
31"Kom, du som är Välsignad av Herren",
sade Laban. "Inte
skall du stå här ute, jag har gjort i ordning för dig där hemma,
och kamelerna har vi också plats för." 32Då följde mannen med
honom

hem. Man lastade av kamelerna och gav dem halm och
och åt mannen och hans följeslagare gav man vatten så
att de kunde tvätta av sina fötter.
33När maten sattes fram sade mannen: "Jag vill inte äta förrän jag har framfört
mitt ärende."
"Gör det", sade Laban.
34Då sade mannen: "Jag är Abrahams
tjänare. 35Herren har
foder,

välsignat

min husbonde

och gjort honom

rik, han har gett hokameler

nom får och kor, silver och guld, slavar och slavinnor,
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och åsnor. 35Sara, min husbondes

hustru,

födde honom

en son
och åt honom har han gett allt han äger. 37Nu
ed på att jag inte skall ta en
har min husbonde låtit mig
hustru åt hans son bland kanaaneerna, i vilkas land han bor.
på sin ålderdom,

38Han sade: Gå till mitt fädemehem, till min egen släkt, och ta
en hustru åt min son. 39Då sade jag till min husbonde: Men
4°Han svarade: Herren, som
om hon inte vill följa med mig
jag alltid har hållit mig till, skall sända sin ängel med dig och
göra din färd lyckosam, så att du kan ta en hustru åt min son
du har kommit till
från min släkt och mitt fädernehem. När
skall du vara löst från din ed till mig, även om
de inte vill ge henne åt dig; så blir du löst från eden/ 421 dag
när jag kom till källan bad jag: Herre, min husbonde Abrahams Gud, visa mig om du vill låta min färd bli lyckosam.

mina släktingar

det nu en ung kvinna
henne
att hon låter mig få
som skall hämta vatten, ber jag
440m
hon då svarar: Drick du, och
dricka lite ur hennes kruka.
jag skall hämta upp vatten åt dina kameler också, då är det
43Här står jag vid

henne

Herren

brunnen.

har utsett

45Knappt hade jag hunnit

till

Kommer

hustru

åt min

tänka detta förrän

husbondes

son.

Rebecka kom dit

ut med sin kruka på axeln. Hon gick ner till källan och hämtahon gede vatten, och när jag bad henne att få dricka lyfte
nast ner krukan och sade: Drick du, jag skall ge dina kameler
vatten också Jag drack och hon vattnade kamelerna. 47Iag frågade henne vems dotter hon var, och hon svarade att hon var
dotter till Betuel, Nachors son som Milka födde åt honom. Då
på hennes arsatte jag ringen i hennes näsa och armringarna
mar 43och föll ner och tillbad Herren. Jag prisade Herren, min
husbonde Abrahams Gud, som hade fört mig på
låtit mig finna en dotter till min husbondesfrände
49Säg mig nu om ni vill visa min husbonde godhet
het. Om inte, säg mig då det, så att jag vet vad jag

rätt väg och
åt hans son.
och trofasthar att rätta

mig efter."
5°Laban och Betuel svarade: "Detta kommer från Herren, vi
har ingenting
att säga. 51Här är Rebecka. Ta henne med dig,
må hon bli hustru åt din husbondes son, så som Herren har
52När Abrahams
tjänare hörde deras svar föll han ner
och
och tillbad Herren. 53Sedan tog han fram silversmycken
till Rebecka; också
guldsmycken
och kläder och överlämnade

sagt."
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hennes bror och hennes mor fick dyrbara gåvor. 54Sedan åt och
drack tjänaren och hans följeslagare och gick till vila.
upp nästa morgon sade tjänaren: "Låt mig nu
till min husbonde." 55Men brodern och modern bad

När de stigit
återvända

att flickan skulle få stanna hos dem en vecka eller två innan
hon lämnade dem. 55Tjänaren svarade: "Håll mig inte kvar nu
när Herren har gjort min färd lyckosam, låt mig få återvända
till min husbonde." 57De sade: "Vi kallar hit flickan och frågar
henne själv." 53De kallade på Rebecka och frågade henne: "Vill
du följa med den här mannen"
Hon svarade: "Ia, det vill jag."
59Då lät de sin syster Rebecka och hennes amma följa med Abrahams tjänare och hans män. ÖODevälsignade Rebecka och sade till henne:
"Vår syster, av dig skall komma
tusen sinom tusen.
Dina ättlingar skall erövra
fiendens städer."
Rebecka
och hennes tjänarinnor

satt upp på kamelerna och
med mannen. Så tog tjänaren Rebecka med sig och gav
sig i väg.
52Isak hade kommit till Beer Lachaj Roi och bodde nu i Negick han ut på fälten. När han såg sig omgev. 531 kvällningen
kring fick han se kameler närma sig. Och
när Rebecka fick se
följde

Isak satt hon av 65och frågade tjänaren: "Vem är den där manTjänaren svarade:
nen som kommer emot oss över fälten"
"Det är min husbonde." Då dolde hon sig i sin slöja.
65Tjänaren berättade för Isak om allt han hade gjort. 67Isak
förde Rebecka till tältet, han tog henne till hustru, och han älskade henne. Så fann Isak tröst i sorgen efter sin mor.
Abrahams

25

barn med Ketum.

Hans

död

tog sig åter en hustru. Hon hette Ketura Zoch födde
Simran, Iokshan, Medan, Midjan, Iishbak och Shuach.

lAbraham
honom
3okshan

blev far till Saba och Dedan, och Dedans ättlingar

ashureerna,

letusheerna

och leummeerna.

var

4Midjans söner var

Efa, Efer, Henok, Avida och Eldaga. Alla dessa härstammade
från Ketura. 5Abraham gav allt han ägde åt Isak. ÖÅt sönerna
till sina bihustrur
gav Abraham gåvor, och medan han ännu
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levde skilde han dem från sin son Isak genom
österut, till Östlandet.

att skicka dem

7Detta är den levnadsålder som Abraham uppnådde: 175 år.
8Sedan slutade Abraham sina dagar. Han dog efter ett långt
liv, gammal och mätt av år, och förenades med fäderna. 9Hans
söner Isak och Ismael begravde honom i
det fält som tillhört hettiten Efron, Sochars
utanför Mamre, mdet fält som Abraham
terna. Där begravdes Abraham och hans
Abrahams

död välsignade

Makpelagrottan

på

son, och som ligger
hade köpt av hettihustru Sara. Efter

Gud hans son Isak. Isak bodde vid

Beer Lachaj Roi.
Ismaels

släkttavla

son Ismael, som Saras
13Detta är IsmaAbraham.
födde
åt
egyptiska slavinna Hagar
Nevajot, hans förstfödels söner med namnen i åldersordrüng:
14Mishma,
Duma, Massa, 15Hade, Kedar, Adbeel, Mivsam,
Detta

är släkttavlan

för Abrahams

Nafish och Kedma. Detta
var namnen på
och deras
söner efter läger och byar, tolv hövdingar
uppnåd17Detta
Ismael
levnadsålder
den
är
stammar. som
och
förenadog
dagar;
han
de: 137 år. Sedan slutade han sina
dad, Tema, Ietur,

Ismaels

des med fäderna.
13De hade sina boplatser från Havila fram till Shur, öster om
Egypten. Öster om alla sina bröder hade han sina lägerplatser.
Esau och jakob
19Detta är berättelsen om Isaks, Abrahams sons, släkt. Abraham blev far till Isak. 2°Isak var 40 år då han tog Rebecka till
hustru; hon var dotter till aramén Betuel från Paddan Aram
och syster till aramén Laban. 21Isak bad till Herren för sin
och Herren hörde hans
hon var ofruktsam,
bön, och hans hustru Rebecka blev havande. 22Men barnen
sparkade varandra i hennes liv. Då sade hon: "Om det skall
vara så här, står jag inte ut" Hon gick för att fråga Herren,
hustru,

eftersom

23och Herren

svarade henne:

"Två folk finns i ditt sköte,
två stammar,

skilda åt från moderlivet.
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Det ena folket blir starkare än det andra.
Den äldre skall tjäna den yngre."
24När tiden var inne födde hon tvillingar.
25Den förste som
kom fram var rödhårig och luden som en skinnfäll
över hela
ZÖSedan
kroppen, och man gav honom namnet Esau.
kom hans
bror fram, med handen

i ett fast grepp om Esaus fot, och han
Jakob. Isak var 60 år när de föddes.
Pojkarna
växte upp. Esau blev en skicklig jägare och höll

fick namnet

till i skog och mark, men Jakob förde ett lugnt liv och bodde i
tält. Eftersom
Isak hade smak för vilt tyckte han bäst om
Esau, men Jakob var Rebeckas älsklingsson.
Esau säljer sin förstfâidslorütt
29En dag när Jakob kokade soppa kom Esau från markerna,
30"Ös upp av det röda åt mig, det röda
alldeles utsvulten.
där", bad han Jakob, "jag är alldeles utsvulten."
Därav fick han
namnet Edom. 31Men Jakob svarade: "Bara om du ger mig din
förstfödslorätt
i utbyte." 32Då sade Esau: "Jag håller på att dö,
33"Ge mig först
vad har jag för glädje av förstfödslorätten"
din ed", sade Jakob. Esau gav honom sin ed och sålde så sin
förstfödslorätt
till Jakob. 34Då gav Jakob honom bröd och linssoppa. Han åt och drack, reste sig och gick. Så litet brydde
Esau om sin förstfödslorätt.

sig

Isak och Rebecka i Gemr
26

1Det blev hungersnöd

i landeten annan än den förra hungden på Abrahams tid. Då begav sig Isak till filisteerAvimelek i Gerar. ZHerren uppenbarade sig för honom

ersnöden,
kungen

och sade: "Bege dig inte till Egypten utan stanna i det land
som jag skall visa dig. 3Bli kvar en tid i detta land, så skall jag
Åt dig och dina ättlingar skall
vara med dig och välsigna dig.
jag ge alla dessa länder, jag skall uppfylla
det löfte som jag
med ed gav din far Abraham. 4Jag skall göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen, jag skall ge dem alla dessa länder, och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som
dina ättlingar har fått. 5Detta skall ske därför att Abraham lydde mig och rättade sig efter vad jag befallt,
gar och lagar."

mina bud och stad-

39
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Ölsak slog sig ner i Gerar. 7Men när männen i staden frågade
om hans hustru sade han: "Det är min syster." Han vågade inte säga att hon var hans hustru. "Männen här kan döda
så vacker", tänkte han. 3Han
mig för Rebeckas skull, hon är
honom

Avimelek
där en tid, när filisteerkungen
en
ut genom fönstret och fick se Isak vänslas med sin
hustru Rebecka. 9Då kallade han till sig Isak och sade: "Hon är
alltså din hustru. Varför har du sagt att hon är din syster"
Isak svarade: "Jag var rädd att bli dödad för hennes skull."
hade redan varit
dag tittade

1°Men Avimelek

sade: "Vad är det du har gjort mot oss Det
lätt ha hänt att någon av männen här legat med din
Avimehustru, och då hade du dragit skuld över oss." Och
den
folket:
hela
"Den
rör
till
befallning
lek utfärdade en
som

kunde

här mannen eller hans hustru skall straffas med döden."
12Isak sådde där i landet och fick det året hundrafalt
igen.
honom 13och han blev rik. Hans rikedom
Herren välsignade
ägde hjordar
blev allt större; till sist var han mycket rik. Han
av får och kor och hade många tjänare. Allt detta väckte avund
15Alla de brunnar som hans far Abrahams
bland filisteerna.
män hade grävt på dennes tid fyllde de med jord. 16Och Avimelek sade till Isak: "Du måste flytta härifrån, du har blivit allIsak; han slog läger i
deles för stor för oss." 17Då flyttade
Gerardalen och bodde där.
18Isak grävde åter upp de brunnar som hans far Abrahams
män hade grävt men som filisteerna hade fyllt igen efter Abrahams död, och han gav brunnarna samma namn som hans far
hade gett dem. 19När Isaks män grävde efter vatten i dalen
2°Men herdarna från Gerar kom i tvist
fann de en källåder.
Och han kaloch
sade: "Det är vårt vatten"
med Isaks herdar
lade brunnen Esek, därför att de trätte med honom. Sedan
Isaks män en annan brunn, och det blev tvist om den
bröt upp därifrån
kallade han den Sitna. Han
det
blev
ingen tvist om,
brunn.
Den
och grävde ytterligare
en
sade
han, "nu har
Rechovot,
"ty",
och därför kallade han den
Herren gett oss utrymme, så att vi kan föröka oss här i landet".
grävde

också; därför
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sluter fjrbund

därifrån

och kom till Beer Sheva. 24Den natten

sig Herren för honom

och sade:

"Jag är din far Abrahams Gud.
jag är med dig,

Var inte rädd,

jag skall välsigna

dig

och göra dina ättlingar

talrika

för min tjänare Abrahams

skull."

25Där byggde

Isak ett altare och åkallade Herren, där slog han
läger, och där grävde hans män en brunn.
26En dag kom Avimelek
till honom från Gerar tillsammans
med sin rådgivare Achussat och sin befälhavare Pikol. 27Då sakommer ni hit, ni som tyckte så illa
om mig att ni drev bort mig" 28De svarade: "Vi har tydligt sett
att Herren har Varit med dig, och nu har vi sagt oss att vi och
du måste svära varandra en ed. Slut ett fördrag med oss 29och
de Isak till dem: "Varför

lova att du inte skall göra oss något ont, liksom vi aldrig har
ofredat dig utan bara gjort dig gott. Du fick dra bort i fred, och
nu har Herren välsignat dig." 3OIsak gav ett gästabud för dem,
och de åt och drack. 31Tidigt nästa morgon svor de varandra
en ed. Därefter tog Isak farväl av dem, och de skildes i sämja.
32Samma dag kom Isaks män och berättade för honom att
de grävde. 33Isak kallade
de hade funnit vatten i brunnen
brunnen Shiva. Därför heter staden än i dag Beer Sheva.
34När Esau var 40 år tog han till hustrur Iudit, hettiten Beeris dotter, och Basemat, hettiten Elons dotter. 35De förbittrade
livet för Isak och Rebecka.

Jakob får sin
27

fars välsignelse

llsak hade nu blivit gammal, och ögonen hade försvagats så att
han inte kunde se. Då kallade han en dag till sig sin äldste son
Esau. "Min son", sade han, och Esau svarade: "Ja, far." 2Isak
sade: "Jag är gammal och vet inte hur långt jag har kvar.
3Hämta dina vapen, kogret och bågen, och
ut och skjut ett
villebråd åt mig. 4Laga till en av mina älsklingsrätter
och bär in
till mig så att jag får äta. Sedan skall jag ge dig min välsignelse
innan jag dör."
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5Men Rebecka hade hört när Isak talade med sin son Esau,
sin far
och då Esau hade gått ut för att skjuta ett villebråd
6sade hon till sin son Jakob: "Jag hörde hur din far talade med
din bror Esau och sade till honom: 7Skaffa något vilt och laga
till något gott, så att jag får äta och sedan kan välsigna dig inför Herren innan jag dör. - 3Hör på nu, min son, och gör som
jag säger. 9Gå bort till småboskapen och hämta två fina killingDen
älsklingsrätter.
ar, så skall jag laga till en av din fars
skall du bära in till din far, så att han får äta och sedan kan välinvände: "Men min bror
signa dig innan han dör." Jakob
och jag är alldeles slät. 120m min far rör vid
mig står jag där som en bedragare och drar över mig förban13Hans mor svarade: "Den förnelse i stället för välsignelse."
bannelsen får komma över mig, min son Gör nu som jag säger
Esau är

luden

och hämta killingarna."
och
åt sin mor, och hon la14Han gick och hämtade killingarna
15Och Rebecka tog
gade till en av hans fars älsklingsrätter.
fram sin äldste son Esaus festkläder, som hon hade hos sig, och
lät Jakob, den yngste sonen, sätta på sig dem. 16Med skinnet
täckte hon hans händer och hans bara hals.
från killingarna
rätten och bröd som
Sedan
gav hon Jakob den välsmakande
till
sin far. "Far", sade
hon hade bakat, 13och han bar in det
sade:
han och Isak svarade: "Ja, min son. Vem är du" Jakob
"Jag är Esau, din förstfödde. Jag har gjort som du
Sätt dig upp och ät av viltet som jag har fått, så
ZODå sade Isak: "Hur
kan ge mig din välsignelse."
det så snabbt, min son" Jakob svarade: "Herren,

sade till mig.
att du sedan
fick du tag i
din Gud, lät

sade: "Kom fram hit, min son, så
i min väg." Isak
att jag får röra vid dig och känna om du verkligen är min son
gick fram till sin far Isak så att han fick röra vid
Esau." Jakob
honom, och Isak sade: "Rösten är Jakobs, men händerna är
Esaus." 23Han kände inte igen honom, eftersom Jakobs händer
det komma

därför välsignade han hovar ludna som hans bror Esaus, och
"Är du verkligen min son Esau" - "Ja",
nom. 24Han frågade:
25Då
sade Isak: "Sätt fram maten, min son, så
svarade Jakob.
att jag får äta av viltet som du har med dig och kan ge dig min
välsignelse." Jakob satte fram åt honom, så att han fick äta, och
ZÖSedan sade Isak till honom: "Kom
gav honom vin att dricka.
27När han då gick fram och
mig."
kyss
och
fram, min son,
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kysste honom
signade honom

kände Isak lukten
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av hans kläder.

"Som doften från marker som Herren
är doften av min son.
23Gud skall ge dig dagg från himlen,
fruktbar

Och han väl-

och sade:
välsignat

jord,

säd och vin i rikt mått.

29Fo1kslag skall tjäna dig,
folk bli dig underdåniga.
Härska

över dina bröder
Må din mors söner böja sig för dig.
Förbannad den som förbannar dig
och välsignad den som välsignar dig"
3°När Isak hade välsignat Jakob och Jakob just hade lämnat
sin far kom hans bror Esau hem från jakten. 31Också han lagade en god måltid och bar in den till sin far och sade till honom:
"Vill du resa dig upp, far, och äta av viltet som din son har
32Isak
med sig, så att du sedan kan ge mig din välsignelse"
frågade honom: "Vem är du"
din son, din
- "Jag är Esau,
33Isak
förstfödde",
svarade han.
greps av förfäran och sade:
var det då som kom in till mig med något vilt han hade
Jag åt av allt innan du kom, och sedan gav jag honom
34När Esau hörde vad hans far sade gav han
min välsignelse."
förtvivlan.
"Välsigna mig också, far", bad han.
upp ett skri av
35Isak svarade: "Din bror handlade svekfullt och tog välsignel"Vem

skjutit

sen du skulle ha fått." 35Då sade Esau: "Inte för inte heter han
Jakob: två gånger har han bedragit mig. Min förstfödslorätt
tog
han, och nu har han tagit min välsignelse."
Och Esau frågade:
"Har

du ingen välsignelse

kvar åt mig"

37Isak svarade

Esau:

"Jag har satt honom att härska över dig, alla hans bröder har
jag gjort till hans tjänare, säd och vin har jag gett honom. Vad
33"Far", sade Esau, "hade
kan jag då göra för dig, min son"
du bara denna enda välsignelse att ge bort Välsigna mig ock39Detta var det svar hans far
så, far" Och han grät högljutt.
Isak gav honom:
"Långt från den fruktbara

jorden

där ingen dagg faller från himlen.
4°Av ditt svärd skall du leva,
och du skall tjäna din bror.

skall du bo,

28:9

Första Moseboken

43

Men en gång skall du göra dig fri
och kasta av dig hans ok."
41Esau fattade agg till Jakob för att fadern

Välsignelsen.

Och Esau tänkte:

"Snart

hade gett honom
den tid då vi

kommer

sörjer vår far. Då skall jag döda min bror Jakob." Rebecka
fick reda på vad hennes äldste son Esau tänkte och skickade efter sin yngste son Jakob och sade till honom: "Din bror Esau
43Hör nu på vad jag säruvar på hämnd och tänker döda dig.
Laban i Harran 44och
bror
ger, min son: Fly genast till min
stanna där en tid, tills din brors vrede har lagt sig. 45När vreden har lagt sig och han har glömt vad du har gjort honom,
skickar jag bud och låter hämta hem dig igen. Inte skall jag behöva mista er båda på samma gång."
Isak sänder Jakob till

Laban

sade till Isak: "De här hettitiskorna
tar livet av mig.
Om Jakob också tar en hettitisk flicka till hustru, en flicka från
detta land, då vill jag inte leva längre." 1Då kallade Isak till sig
Jakob. Han välsignade honom och sade till honom: "Du får in-

Rebecka

28

te ta en kanaaneiska till hustru. Bege dig i stället till Paddan
Aram, till din morfar Betuels familj, och ta dig en hustru där,
3Må Gud den Väldige välen av din morbror Labans döttrar.
fruktsam,
så
dig
att du förökar dig och blir
signa dig och göra
till många folk. 4Och må han ge dig och dina ättlingar den välsignelse som han gav Abraham, så att det land där du nu bor
åt Absom främling blir din egendom, det land som Gud gav
5Så skickade Isak i väg Jakob, och Jakob begav sig till
Aram, till Laban, som var son till aramén Betuel och
bror till Rebecka, Jakobs och Esaus mor.
6Esau fick veta att Isak hade välsignat Jakob och skickat horaham."
Paddan

hade
nom till Paddan Aram för att ta sig en hustru där. Han
välsignat honom och befallt: "Du får inte ta en kanaaneiska till
hustru", 7och Jakob hade lytt sin far och mor och begett sig till
Paddan Aram. 3Då förstod Esau hur illa hans far Isak tyckte
9Han gick därför till Ismael och
om de kanaaneiska kvinnorna.
han redan hade - Machahustrur
de
till
hustru
utöver
tog
lat, dotter till Abrahams son Ismael och syster till Nevajot.

V
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Iakobs dröm i Betel
mlakob lämnade Beer Sheva och tog vägen mot Harran. Han
kom fram till en plats där han stannade för
solen hade gått ner. Han tog en av stenarna
ha den vid huvudgärden.
Sedan lade han sig
121 drömmen såg han en trappa som ledde
upp till himlen, och Guds
13Och Herren stod framför

änglar
honom

natten, eftersom
på platsen för att
att sova där.
från jorden ända

gick upp och ner för den.
och sade: "Jag är Herren,

Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på skall jag ge åt dig och dina ättlingar. 14De skall bli som
på jorden, och du skall utbreda dig åt Väster och
stoftkornen
din fader Abrahams

öster, åt norr och söder, och alla folk på jorden skall önska sig
den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. 15Och jag
skall vara med dig och skydda dig vart du än går; jag skall föra
dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig, jag
skall fullgöra det som jag har lovat dig."
Jakob
vaknade upp ur sömnen. "sannerligen",

sade han,
är på denna plats, och jag visste det inte" 17Och han
greps av bävan och sade: "Detta är en plats som väcker bävan,
det måste vara Guds boning, här är himlens port." 13Tidigt
nästa morgon tog Jakob stenen som han haft vid huvudgärden
och reste den som en stod och göt olja över den. 19Han kallade
"Herren

platsen Betel; tidigare hette staden Lus.
Jakob
avgav ett löfte: "Om Gud är med mig och skyddar
mig på denna min färd och ger mig mat att äta och kläder att
klä mig med, så
hem igen, då
att jag kommer välbehållen
skall Herren vara min Gud, 22och stenen som jag har rest som
allt du låter mig få
en stod skall bli en Guds boning. Och av
skall jagge dig tionde."

Jakob kommer
29

till

Laban

Uakob fortsatte sin färd och begav sig till kadmoneernas

land.

Där

fick han se en brunn ute på öppna fältet och tre fårhjordar
låg
runt omkring den. Man brukade nämligen vattna hjorsom
dama ur den brunnen. Över brunnsöppningen
låg en stor sten;
3först när alla hjordarna var samlade kunde man vältra undan
stenen från brunnen och vattna fåren. Sedan lade man tillbaka
stenen på dess plats över brunnsöppningen.

29:23

Första Moseboken

45

4Jakob frågade dem: "Varifrån

kommer

ni, bröder"

De svani kanske Laban,

5"Då känner
är från Harran."
son", sade Jakob, och de svarade att de kände honom.
6"Hur har han det" frågade Jakob. "Bra", svarade de. "Och
där borta kommer hans dotter Rakel med fåren." 7Jakob fort-

rade: "Vi
Nachors

högt på himlen, det är för tidigt
satte: "Solen står fortfarande
att samla ihop boskapen. Vattna fåren och driv ut dem på bete
igen" - 3"Nej", sade de, "det kan vi inte göra förrän alla hjordarna är samlade och stenen vältrats undan från brunnen. Då
vattnar vi fåren."
9Medan han ännu talade med dem kom Rakel med fåren,
1°När Jakob fick se sin morsom hon brukade valla åt sin far.
med Labans får gick han
komma
Rakel
dotter
Labans
bror
brunnen och vattnade sin
från
fram och vältrade undan stenen
Jakob kysste Rakel, och han brast i
morbror Labans får. Och
gråt. 12Han berättade för henne att han var nära släkt med
hennes far och var Rebeckas son.. Då sprang hon och berättade
det för sin far, 13och när Laban fick höra nyheten om sin systerson Jakob skyndade han sig ut för att ta emot honom. Han
och kysste honom och tog honom med sig hem.
omfamnade
Där berättade Jakob för Laban allt som hade hänt, 14och Laban
sade till honom: "Ja, du är verkligen mitt kött och blod."
Lea och Rakel
15och en dag sade
en månads tid,
Laban till Jakob: "Visst är du min släkting, men inte skall du
15Nu
behöva arbeta åt mig utan lön. Säg mig vad du vill ha"
hade Laban två döttrar, den äldsta hette Lea och den yngsta

Jakob stannade

hos honom

hette Rakel. 17Leas ögon var utan glans, men Rakel var vacker
och välväxt. 13Jakob älskade Rakel, och därför sade han: "Jag
svaarbetar åt dig i sju år för din yngsta dotter Rakel." Laban
rade: "Det är bättre att jag ger henne åt dig än åt en främling.
Stanna du hos mig."

2°Så arbetade Jakob för Rakel i sju år, och
älskade
som några få dagar, eftersom han

han tyckte

det var

henne.
Jakob

sade till Laban:

"Ge mig nu min hustru, tiden har
Då
inbjöd Laban
komma
gått. Låt mig
samman med henne."
23Men
fest.
när det blev
med
till
ställde
alla i grannskapet och
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kväll tog han sin dotter Lea och förde henne till Jakob, och han
låg med henne. 24Laban gav sin slavflicka Silpa som slavflicka
åt sin dotter Lea. 25På morgonen upptäckte Jakob att det var
Lea. Då sade han till Laban: "Vad

är det du har gjort mot mig
för Rakel jag har arbetat hos dig. Varför har du lurat
Det är
ZÖLaban svarade: "Det är inte skick och bruk här på
mig"
orten att ge bort den yngre dottern före den äldre. 27Fira nu bröllopsveckan till slut med Lea, så skall du få också den andra på
villkor att du arbetar sju år till i min tjänst." 28Jakob samtyckte
och fullbordade
bröllopsveckan
med Lea. Sedan gav Laban honom sin dotter Rakel till hustru. 29Laban gav sin slavflicka Bilha som slavflicka åt sin dotter Rakel. 3°Så låg Jakob med Rakel
också, och han älskade henne mer än Lea. Han arbetade sedan
hos Laban i ytterligare

sju år.

Jakobs söner
31När

såg att Lea blev åsidosatt gjorde han henne
32Lea blev havande och
Men Rakel var ofruktsam.
födde en son. Hon gav honom namnet Ruben, "ty", sade hon,
"Herren har sett min nöd, och nu kommer min man att älska
mig". 33Hon blev åter havande och födde en son. Då sade hon:
Herren

fruktsam.

"Herren hörde att jag blev åsidosatt och har därför gett mig
också denne son." Och hon gav honom namnet Simon. 34Hon
blev åter havande och födde en son. Då sade hon: "Nu kom-

30

fött honom tre sömer min man att hålla sig till mig, jag har
ner." Därför fick han namnet Levi. 35Hon blev åter havande
och födde en son. Då sade hon: "Nu vill jag tacka Herren."
Därför gav hon honom namnet Juda. Sedan slutade hon föda.
lNär Rakel fann att hon inte födde barn åt Jakob blev hon
avundsjuk på sin syster och sade till Jakob: "Ge mig barn, annars vill jag dö" Då blev Jakob ond på Rakel och sade: "Jag är
väl inte Gud Det är han som vägrar dig att få barn." 3Rakel
sade: "Jag har
min slavflicka Bilha. Gå till henne, så får hon
föda i mitt ställe, och jag får barn genom henne." 4Så gav hon
honom sin slavflicka Bilha, och Jakob låg med henne. 5Bilha
blev havande och födde en son åt Jakob. 6Då sade Rakel: "Gud
har skaffat
son." Därför

mig rätt, han har hört
gav hon honom

min bön och gett mig en
namnet Dan. 7Rakels slavflicka
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och födde sin andre son åt Jakob. 8Då
sade Rakel: "Jag har utkämpat en hård kamp med min syster,
och jag har segrat." Och hon gav honom namnet Naftali.
9När Lea fann att hon inte fick fler barn gav hon sin slavBilha blev åter havande

slavflicka
Silpa födde en son åt
Silpa åt Jakob. Leas
och
hon gav honom nam"Då
fröjd"
"Vilken
sade
Lea:
Jakob.
När
födde
Silpa
sin andre son åt
Leas slavflicka
net Gad.
skall prisa mig
Jakob 13sade Lea: "Vilken lycka Ja, kvinnorna
flicka

lycklig." Och hon gav honom namnet Asher.
14En gång under veteskörden
när Ruben var ute på fälten
med sig hem till sin mor
dem
och
kärleksäpplen
fann han
tog
Lea. Då sade Rakel till Lea: "Ge mig några av din sons kärleksäpplen." 15Hon svarade: "Är det inte nog att du har tagit min
också"
man ifrån mig, skall du nu ta min sons kärleksäpplen
Men Rakel sade: "Han får ligga hos dig i natt, om jag får din
15På kvällen när Jakob kom hem från fälsons kärleksäpplen."
ten gick Lea emot honom och sade: "Det är till mig du skall
jag har betalat för dig med min sons kärleksäpplen."
Så låg han med henne den natten. 17Och Gud bönhörde Lea:
hon blev havande och födde sin femte son åt Jakob. 13Då sade
komma,

mig för att jag gav min slavflicka åt min
honom
namnet Isaskar. 19Lea blev åter
man." Och hon gav
havande och födde sin sjätte son åt Jakob. 2°Då sade Lea: "Jag
har fått en god skänk av Gud. Nu kommer min man att ära
Lea: "Gud

har belönat

mig, när jag har fött honom sex söner." Och hon gav honom
födde hon en dotter, som hon gav
namnet Sebulon. Därefter
narrmet Dina.
22Men Gud

henne och
inte Rakel; han bönhörde
gjorde henne fruktsam, 33hon blev havande och födde en son.
Då sade hon: "Gud har gjort slut på min vanära." 24Och hon
gav honom namnet Josef, hon sade: "Må Herren ge mig ännu
glömde

en son."

Jakob överlistar

Laban och blir rik

25Sedan Rakel hade fött Josef sade Jakob till Laban: "Låt mig få
vända hem till mitt eget land. 26Ge mig mina hustrur och barn,

gå.
som jag har förvärvat genom att arbeta åt dig, och låt mig
själv hur jag har arbetat åt dig." 27Laban svarade:
Du vet
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"Var snäll och lyssna på mig. Spådomstecknen
visar att det är
för din skull som Herren har välsignat mig." 23Och han fortsatte: "Bestäm vad du vill ha i lön av mig, så får du det." Jakob
sade: "Du vet själv hur jag har arbetat åt dig och vad det har
av din boskap när jag har haft hand om den. 30Det lilla
du hade innan jag kom har växt till och förökats, och överallt
där jag har varit har Herren gett dig välsignelse. När skall jag

blivit

31Laban frågöra något för min egen familj"
skall jag ge dig"
skall inte ge mig någon"Du
ting", svarade Jakob. "Om du bara gör som jag föreslår skall
jag fortsätta att vakta dina får och getter. 32Låt mig få gå igeäntligen

kunna

gade: "Vad

nom din hjord i dag och skilja ut alla mörka djur bland fåren
och alla brokiga och spräckliga bland getterna: det skall vara
min lön. 33Iag sätter min heder i pant: när du sedan kommer
för att se vad som har blivit min lön, då skall alla getter du finner hos mig som inte är spräckliga eller brokiga och alla får
som inte är mörka betraktas som stulna." - 34"Gott", svarade
Laban, "det får bli som du säger." 35Samma dag skilde Laban
ut de strimmiga och brokiga bockarna, alla spräckliga och brokiga getter, alla med något vitt på, och alla mörka djur bland
fåren och överlämnade
dem åt sina söner. 36Han lade ett avstånd på tre dagsmarscher mellan sig och Jakob, som vaktade
resten av Labans hjord.
37akob tog färska grenar av poppel, mandelträd
och platan
och skar strimlor
av barken så att det vita på grenarna blev
33Dessa grenar som han skurit strimlor på ställde han
sedan i hoarna, Vattenkaren dit djuren kom för att dricka, mitt
framför djuren. De parade sig nämligen när de kom för att
dricka, 39och eftersom de parade sig framför grenarna, blev desynligt.

spräckliga
skilde
och brokiga. Jakob
ras ungar strimmiga,
ifrån ungdjuren.
På så sätt skaffade han sig egna hjordar som
han inte blandade med Labans hjord. Varje
gång det var
kraftiga

djur som skulle para sig ställde Iakob grenar i hoarna,
så att de såg dem när de parade sig framför dem. 42Men när
det var svaga djur ställde han inte dit några grenar. Så fick
Laban de svaga djuren och Jakob de starka. 43Och Iakobs rikedomar

växte, han hade får och getter i mängd,
och åsnor.

slavar, kameler

slavinnor

och
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Jakob lämnar
31

31:20

Laban

1Jakob fick höra att Labans söner sade: "Jakob har tagit allt vad
vår far ägde, hela hans rikedom kommer från det som tillhör
vår far." Och Jakob såg på Laban att han inte var lika vänligt
inställd
till honom som förut. 3Då sade Herren till Jakob:
"Vänd tillbaka till dina fäders land och till din släkt. Jag skall
vara med dig."
4Jakob skickade

bud till Rakel och Lea och bad dem komma
5Han
ut till honom på betesmarken där han var med sin hjord.
vänligt
lika
sade till dem: "Jag ser på er far att han inte är
stämd mot mig som förut. Men min faders Gud har varit med
mig. 6Ni vet själva att jag har arbetat för er far så mycket jag
har förmått. 7Ändå har er far lurat mig och gång på gång ändrat min lön. Men Gud har inte tillåtit honom att göra mig nålön fick
gon skada: Slovade han mig de spräckliga djuren som
och lovade han mig de
avkomma,
spräcklig
hela hjorden
avkomma. 9Så tog Gud
fick hela hjorden strimmig
10En gång under parningstiåt
den
och
mig.
fars
boskap
gav
er
den såg jag i en dröm att hannarna som betäckte småboskapen
och fläckiga. 111 drömmen ropade
spräckliga
var strimmiga,
Guds ängel till mig: Jakob Jag svarade: Här är jag, 12och han
strimmiga

småboskapen är strimmiJag har sett hur Laban behandlar
visade sig för dig i Betel, där du

sade: Se, alla hannarna

betäcker

detta land och vänd tillbaka
Rakel
och Lea svarade

avgav ett löfte till mig. Lämna nu
till ditt hemland."
honom: "Vi har inte längre någon

som
ga, spräckliga och fläckiga.
dig. 13Jag är den Gud som
smorde en stod och där du

för hodel och lott i vår fars hus. 15Är vi inte som främlingar
för
fick
det
han
på
slut
själv
sålt
och
gjort
har
nom Han
oss
tillden
vår
far,
16Men
har
berövat
den rikedom som Gud
oss.
hör helt och hållet oss och våra barn. Gör därför allt vad Gud
har sagt till dig."
17Då bröt Jakob upp och lät sina barn och hustrur sitta upp
på kamelerna. 13Han förde med sig all sin boskap och alla ägoden boskap han hade förvärvat i
delar han hade förvärvat
Paddan Aram. Han skulle nu bege sig till sin far Isak i Kanaan.
19Laban var borta och klippte sina får, och så kunde Rakel stjäla med sig sin fars husgudar. 2°Jakob lurade aramén Laban och
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talade inte om för honom att han tänkte ge sig i väg. 21Han gav
sig i väg med allt han hade, han gick över Eufrat och ställde
färden mot Gileads bergsbygd.
Laban hinner

upp Jakob

2.2På tredje dagen fick Laban veta att Jakob hade flytt.
han med sig männen i sin släkt och satte efter honom,

23Då tog
och efter

sju dagar hade han hunnit ifatt honom i Gileads bergsbygd.
24Men på natten kom Gud till aramén Laban i en dröm och
sade till honom: "Akta dig för att säga ett enda ord till Jakob"
25När nu Laban hann upp Jakob hade Jakob slagit läger i bergen. Också Laban och hans män slog läger i Gileads bergsbygd. 26Laban sade till Jakob: "Vad är nu detta Du har lurat
mig och rövat bort mina döttrar som om de Vore krigsbyte.
Varför
smög du dig bort och lurade mig, Varför sade du ingtill mig, så att jag kunde ta avsked av dig med fest och
23Du unnade mig inte ens att
sång, med tamburin
och lyra
kyssa mina barnbarn
och mina döttrar
till avsked. Du har
handlat som en dåre. 29Det står i min makt att skada dig, men
enting

din faders

Gud sade till mig i natt: Akta dig för att säga ett
Jakobl 3OOch om du nu hade en sådan hematt du måste i väg, så behövde du väl inte stjäla mina

enda ord till
längtan

gudar"
31Jak0b svarade
skulle
finner

Laban: "Jag var rädd och trodde att du
dina
döttrar ifrån mig med våld. 32Menden som du
ta
dina gudar hos skall inte få leva. Undersök
här i våra

släktingars

närvaro om det finns något hos mig som tillhör
dig, och ta det i så fall." Jakob Visste inte att Rakel hade stulit
gudarna.
33Laban gick in i Jakobs tält och Leas tält och i de båda

slavinnornas
tält men fann ingenting. När han kom ut från Lea
gick han in i Rakels tält. 34Men Rakel hade lagt husgudarna
i
kamelsadeln

och satt sig på dem. Laban sökte igenom hela
tältet men fann ingenting. 35Rakel sade till sin far: "Ta inte illa
upp, herre, men jag kan inte resa mig för dig, jag har mina
dagar just nu."
gudarna.

Och hur han än letade

hittade

han inte hus-

51
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36Då blev Jakob vred och började

anklaga Laban. Jakob sahar jag gjort för ont, vilket är mitt brott, eftersom du
37Nu har du letat igenom allt jag äger och har
jagar mig
har du hittat en enda sak som tillhör dig Lägg det i så fall här
de: "Vad

inför dina och mina släktingar, så att de kan döma mellan oss.
38Under de tjugo år jag varit hos dig har dina tackor och getter
aldrig fött i otid, och av baggarna i din hjord har jag inte ätit.

39Jagkom aldrig till dig med rivna djur, jag fick själv betala för
dem. Du krävde ersättning av mig när något hade stulits, vare
sig det skett på dagen eller på natten. 400m dagen plågades jag
av hetta, om natten av köld, och jag fick aldrig en blund i ögonen. 411 tjugo år har jag varit hos dig: fjorton år arbetade jag åt
dig för dina båda döttrar och sex år för dina får och getter, och
gång på gång ändrade du min lön. 420m inte min faders Gud
hade varit med mig, Abrahams Gud och Isaks Fruktan, då hade du säkert skickat i väg mig tomhänt. Men Gud såg hur jag
led och hur jag fick slita, och han fällde sin dom i natt."
Laban och Jakob sluter förbund
43Laban svarade

Jakob: "Det är mina döttrar, barnen är mina
och fåren och getterna är mina, allt du ser här är mitt. Men som
det nu är, vad kan väl jag göra med mina döttrar eller med
barnen de har fött 44Låt oss alltså sluta ett förbund, du och
jag." Och han fortsatte: "Även om ingen människa är närvarande står dock Gud som vittne mellan dig och mig." 45Då tog
Jakob en sten och reste den som en stod. 46Och han sade åt siatt plocka stenar, och de hämtade stenar och
na släktingar
byggde ett röse. Sedan höll de måltid där på röset. 47Laban
kallade

röset Jegar Sahaduta och Jakob kallade

det Galed. 43La-

ban sade: "Detta
mig."

röse står i dag som vittne mellan dig och
Därför fick det namnet Galed. 49Det kallades också MisLaban sade: "Herren skall hålla vakt mellan dig och mig

pa,
när vi är utom synhåll för varandra. 500m du behandlar mina
döttrar illa eller tar dig andra hustrur vid sidan av dem, så
tänk på att Gud står som vittne mellan dig och mig, även om
ingen människa är närvarande."
51Laban sade till Jakob: "Här är detta röse och här är stenstoden som jag har rest mellan dig och mig. 52De är vittnen,
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detta röse och stoden: jag skall inte passera detta röse på väg
mot dig med ont uppsåt, och du skall inte passera röset och
stoden på väg mot mig med ont uppsåt. 53Må Abrahams Gud
och Nachors Gud döma mellan oss." Och Jakob svor eden vid
honom som hans far Isak fruktade. 54Han offrade slaktoffer på
berget och inbjöd sina släktingar till en måltid. De åt och stannade sedan på berget över natten.

55Tidigt nästa morgon kysste Laban sina barnbarn och sina
döttrar till avsked och välsignade dem. Sedan återvände han
hem.

Jakob bereder sig att möta Esau
32

1Jakob fortsatte sin färd, och plötsligt råkade
2När Jakob såg dem sade han: "Detta

honom.

Guds änglar

på

är Guds skara",

och han kallade platsen Machanajim.
3Jakob skickade budbärare i förväg till sin bror Esau i Seir,
"Säg till min herre
dvs. landet Edom, 4med detta uppdrag:
Esau: Så säger din tjänare Jakob: Jag har Varit hos Laban och
bott där borta ända tills nu. 5Jag har fått kor, åsnor och får, slaoch nu skickar jag bud för att underrätta
var och slavinnor,
dig, herre, i hopp om att vinna din välvilja." ÖBudbärarna kom
"Vi har varit hos din bror
tillbaka till Jakob och berättade:
Esau, han är redan på väg mot dig med 400 man." 7Då blev Jaoch fylldes av oro. Han delade upp
hade med sig, liksom får och kor och kameler, i
8Han tänkte: "Om Esau överfaller den ena, så kan
slippa undan."
9Jakob bad: "Min fader Abrahams Gud och min

kob förskräckt

folket

han

två skaror.
den andra
fader Isaks

du som sade till mig: Vänd tillbaka till ditt land
dig väl/ lOJag är inte värd
och din släkt, så skall jag låta det
du har visat mig.
trofasthet
all
den
och
alla dina välgärningar
Jag ägde inte mer än min stav när jag gick över Jordan, och nu
mig undan min
står jag här med dessa båda skaror. Rädda
Gud, Herre,

att han annars kommer och slår ihjäl mig
själv
har
och barnen. Du
mödrarna
både
och de mina,
oräkättlingar
dina
väl
och
dig
göra
sagt: Jag skall låta det
neliga, de skall bli som sanden vid havet."

bror Esau, jag fruktar

53

Första Moseboken

32:32

13Jakob stannade

där över natten och valde ut en gåva till
14200 getter och 20
sin bror Esau av det han hade förvärvat:
bockar, 200 tackor och 20 baggar, 1530 kamelston som gav di
och deras föl, 40 kor och 10 tjurar, 20 åsneston och 10 åsnehingstar. 15Han lämnade djuren åt sina män, var hjord för sig,
och sade åt dem att gå före honom och hålla avstånd mellan
17Till den förste sade han: "När min bror Esau möhjordama.
ter dig och frågar

vems tjänare du är, vart du är på väg och
djuren
du driver framför dig, 13då skall du svaäger
vem som
De
tillhör
din
Jakob, de är en gåva han skickar till
tjänare
ra:
dig, min herre Esau; han kommer själv efter oss." 19På samma
sätt sade han till den andre och den tredje, till alla dem som
drev hjordarna: så skulle de säga till Esau när de mötte honom.
2°De skulle också säga: "Din tjänare Jakob kommer efter oss."
Jakob tänkte nämligen: "Jag skall blidka honom med gåvorna
jag skickar i förväg och först därefter komma inför honom. Då
kanske

han visar mig välvilja."

väg före honom,

Jakob brottas

21Så skickades

Jakobs gåva i

medan han själv stannade i lägret den natten.

med en okänd

Under

natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur
och sina båda slavinnor och sina elva söner och gick över Jabbok vid vadstället. 23Han lät dem gå över floden och lät föra
över allt som tillhörde
brottades en man med
såg att han inte kunde
höftbenet, så att höften

honom.
honom

24Jakob blev ensam kvar. Då
tills dagen grydde. 25När han

besegra Jakob slog han till honom

på

gick ur led när de brottades med varandra. 25"Släpp mig", sade mannen, "dagen gryr" Men Jakob
svarade: "Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig." 27Han

frågade honom: "Vad är ditt namn"
"Jakob", svarade han.
-23Då sade han: "Ditt
namn skall inte längre vara Jakob utan Israel,
du har kämpat med Gud och människor
och segrat."
Jakob bad honom: "Låt mig få veta ditt namn." Han svarade:
"Varför
honom

frågar du mig om mitt namn"
Och han välsignade
där. 3°Jakob kallade platsen Penuel, "ty", sade han,

"jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv".
431När han lämnade Penuel såg han solen
upp. Och han haltade på grund av sin skadade höft. 32Detta är anledningen
till
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ännu i denna dag inte äter nervsträngen
att israeliterna
höftbenet: han slog Jakob på höftbenet, på höftnerven.

över

Jakob försonas med Esau
33

lJakob fick se Esau komma med 400 man i följe. Han fördelade
Slavinnorbarnen på Lea och Rakel och de båda slavinnorna.
och
hennes
barn bakfrämst,
Lea
barn
lät
han
och
deras
na
om dem och sist Rakel och Josef. 3Själv gick han framför dem.
Han bugade sig sju gånger till jorden medan han gick fram till
sin bror. 4Men Esau skyndade emot honom och tog honom i
famn. Han föll honom om halsen och kysste honom. Och de
grät.
5När Esau fick se kvinnorna och barnen frågade han: "Vilka
Jakob svarade: "Det är barnen som Gud
är det du har där"
fram tillsammans
har skänkt mig, herre." ÖSå steg slavinnorna
med sina barn och bugade sig till jorden. 7Därefter steg Lea
fram med sina barn och bugade sig, och slutligen

steg Josef och

Rakel fram och bugade sig.
3Esau sade: "Den där stora skaran jag mötte, varför skickade
du den" - "För att vinna din välvilja, herre", svarade Jakob.
9"Jag har vad jag behöver", sade Esau, "behåll vad du har, broder."

1°Men Jakob sade: "Nej, jag ber dig

Visa mig välvilja

och

inför dig så som man
kommit
ta emot min gåva. Jag har
ber
har
avvisat
mig. Därför
Gud,
och
du
inte
kommer inför
dig.
Gud
har
varit
jag dig: ta emot gåvan som jag lät föra till
Och Jakob bad hogod mot mig, och jag har allt jag behöver."
gåvan.
han
så
enträget
emot
att
tog
nom
Esau
sade: "Låt oss nu bryta upp och dra vidare, jag slår
med
dig." 13Men Jakob svarade: "Som du ser, herre, är
följe
barnen små. Jag måste också tänka på mina tackor och kor som
man dem för hårt en enda dag, så dör hela hjorber jag dig, herre, att du går i förväg, så kan jag
följa långsamt efter, med tanke på djuren jag har att driva och
med tanke på barnen, tills jag kommer fram till dig i Seir."
15Esau sade: "Låt mig åtminstone få lämna kvar en del av mitt
ger di. Driver
den. Därför

folk hos dig." - "Ta inte illa upp, herre",
det behöver du inte."

svarade Jakob, "men

34
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Redan

samma dag återvände Esau till Seir. 17Men Jakob
begav sig till Suckot, där han byggde sig ett hus. För boskapen
gjorde han skjul, och därför fick platsen namnet Suckot.
13På återvägen från Paddan Aram kom Jakob Välbehållen
till Shekems stad i Kanaan och slog läger utanför
staden.
19Marken där han slog upp sitt tält köpte han
av sönerna till
Hamor, Shekems far, för hundra kesitor. 20Och där reste han
ett altare, som han gav namnet
Dina

"El är Israels Gud".

och Shekem

1Dina, den dotter som Lea hade fött åt Jakob, gick en dag ut för
i trakten. ZShekem, som var son till hivén
i landet, fick syn på henne, och han överföll
och våldtog henne. 3Men han fäste sig vid Dina, Jakobs dotter,

att träffa flickorna
Hamor, hövdingen

han blev förälskad
i flickan och sökte vinna hennes hjärta.
4Han sade till sin far Hamor: "Ordna så att den flickan blir min
hustru."
5Jakob fick veta att hans dotter Dina hade blivit skändad,
men eftersom hans söner var ute på fälten med boskapen Väntade han med att säga något tills de kom tillbaka. 6Hamor, Shekems far, gick för att tala med Jakob. 7Då hade Jakobs söner
kommit hem från fälten. När de hörde vad som hänt kände de
sig djupt kränkta och fylldes av vrede, eftersom Shekem hade
gjort något som hölls för ett nidingsdåd
i Israel, något som inte
får ske, när han låg med Jakobs dotter.
3Hamor vände sig till dem och sade: "Min son Shekem har
till er syster. Låt honom få henne till hustru. 9Knyt
släktskapsband
med oss, ge era döttrar åt oss och tag ni våra
döttrar. 1°Ni kan bo bland oss, landet skall ligga öppet för er.
Här kan ni vistas och flytta omkring som ni vill och skaffa er
Och
egendom."
Shekem sade till Dinas far och hennes bröfattat kärlek

der: "Visa mig er välvilja, så skall jag ge er allt vad ni begär.
Sätt
brudpriset
så högt ni vill och kräv vad ni vill i gåva Jag
skall ge er vad ni begär, bara ni ger mig flickan till hustru."
13Jakobs söner gav Shekem och hans far Hamor ett svekfullt
svar, eftersom Shekem hade skändat deras syster Dina. 14De
sade till dem: "Så kan vi aldrig
med förhud.

göra, ge vår syster åt en man
Det Vore en skam för oss. 15Bara på ett villkor kan
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vi ge vårt samtycke: att ni blir som vi och låter omskära alla av
manligt kön. 16Då skulle vi kunna ge våra döttrar åt er och själså att vi blev till
va ta era döttrar, och då kunde vi bo bland er
ett enda folk. 17Men om ni inte går med på att omskära er, då
tar vi flickan och ger oss i väg."
13Hamor och hans son Shekem godtog deras förslag, 19och
den unge mannen gick strax till Verket, eftersom han var så betagen i Jakobs dotter. Och han var den främste i hela sin fars
släkt.
2°Hamor

och hans son Shekem gick till stadsporten och talade till männen i sin stad. 21"Dessa män är vänligt sinnade",
sade de. "Låt dem få vistas bland oss här i landet och flytta
till för dem också. Så tar vi
omkring här - landet räcker
deras döttrar till hustrur och ger dem våra döttrar. 22Men det
är bara på ett villkor de samtycker till att bo bland oss så att vi
blir till ett enda folk: att vi låter omskära alla av manligt kön,
liksom de är omskurna. 23Deras boskap och bohag och alla deatt tillhöra oss. Låt oss nu bara ge dem
ras lastdjur kommer
vårt samtycke så att de bosätter sig bland oss." 24Alla män i
Hamors och hans son Shekems förslag, och alla
bodde i staden.
av manligt kön lät omskära sig, alla som
led
25På tredje dagen, när männen
av sina sår, tog två av
Iakobs söner, Simon och Levi, Dinas bröder, sina svärd och
gick in i staden utan att möta motstånd och dödade alla av
staden biföll

kön. 26De dödade Hamor och hans son Shekem med
svärd och tog sedan med sig Dina från Shekems hus och gav
sig i väg. 27Iakobs söner gick fram över de slagna och plundrade staden, därför att deras syster hade blivit skändad. 23De tog

manligt

deras får och kor och åsnor, både inne i staden och utanför.
29De förde bort alla deras ägodelar och alla barn och kvinnor
och tog allt som fanns i husen.
3°Men Jakob sade till Simon och Levi: "Ni har dragit olycka
över mig och gjort mig förhatlig för dem som bor i landet, kanaaneerna och perisseerna. Vi är så få, och går de nu samman
och anfaller mig, kommer både jag och min familj att förintas."
31De svarade: "Skall man få behandla vår syster som en hora"
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Jakob åter i Betel
35

lGud

sade till Jakob: "Dra upp till Betel och stanna där och
bygg ett altare åt den Gud som visade sig för dig när du flydde
undan din bror Esau." 2Och Jakob sade till sin familj och till alla han hade med sig: "Gör

gudarna
er av med de främmande
3Vi
har
hos er, rena er och byt kläder.
skall dra upp till
som ni
Betel, och där skall jag bygga ett altare åt den Gud som hörde
min bön när jag var i nöd och som har varit med mig på min
fär-d." 4Då gav de Jakob alla främmande gudar de hade och sioch Jakob grävde ner dem under terebinten vid
na örringar,
Shekem. 5Sedan bröt de upp, och Gud slog städerna runt omkring med skräck, så att ingen vågade förfölja Jakobs söner.
5Så kom Jakob fram till Lus, det nuvarande Betel, i Kanaan,
han och alla han hade med sig. 7Där byggde han ett altare, och
han kallade

platsen

El Betel, eftersom

Gud hade uppenbarat

sig för honom där när han flydde undan sin bror.
8Debora, Rebeckas amma, dog och blev begravd nedanför
Betel, under en ek som man gav namnet Gråteken.
9Gud visade sig ännu en gång för Jakob sedan han kommit
tillbaka från Paddan Aram. Gud välsignade honom 10och sade
till

honom:

"Ditt

namn har varit Jakob, men nu skall du inte
längre heta Jakob. Du skall heta Israel." Och han gav honom
sade till honom: "Jag år Gud den Väldinamnet Israel. Gud
och föröka dig. Av dig skall bli ett folk, ja,
ge. Var fruktsam
många folk, och du skall bli stamfar till kungar. Landet
som
jag gav åt Abraham och Isak skall jag ge åt dig. Också åt dina
ättlingar skall jag ge detta land." 13Sedan lämnade Gud honom
och steg upp igen.
Jakob
reste en stod på den plats där Gud hade talat med
honom, en stenstod, och han utgöt dryckesoffer
och olja över
den. 15Och Jakob gav platsen där Gud hade talat med honom
namnet
Rakels

Betel.

död

15De bröt upp från Betel, och strax före Efrata var tiden inne
för Rakel att föda. Förlossningen
blev svår, 17men när det var
till henne: "Var lugn, också
som svårast sade barnmorskan
denna gång får du en son." 13Hon var nu döende, och när livet
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höll på att fly gav hon honom namnet Ben-Oni. Men hans far
kallade honom Benjamin. 19Så dog Rakel och blev begravd vid
reste en sten
vägen till Efrata, det nuvarande Betlehem. Jakob
över hennes grav; denna Rakels gravsten står där än i dag.
Israel
drog vidare och slog läger på andra sidan Migdalgång när Israel bodde i denna trakt låg Ruben med
Eder. En
Bilha, sin fars bihustru,

och Israel fick reda på det.

Iakobs tolv söner. Isaks död
Jakobs söner var nu tolv: 23Leas söner var Ruben, Jakobs förstfödde, och vidare Simon, Levi, Juda, Isaskar och Sebulon. 24Rakels söner var Josef och Benjamin. 25Bilhas, Rakels slavinnas,
söner var Dan och Naftali. 26Silpas, Leas slavinnas, söner var
Gad och Asher. Detta var Jakobs söner, som föddes åt honom i
Paddan Aram.
Jakob
kom hem till sin far Isak i Marnre vid Kirjat Arba,
och Isak hade bott.
där Abraham
Hebron,
det nuvarande
slutade han sina dagar; han
23Isaks livstid blev 180 år. Sedan
dog och förenades

med fäderna,

söner Esau och Jakob begravde
Släkttavlor
36

gammal

och mätt av år. Hans

honom.

för edomeer och horeer

är Esaus, dvs. Edoms, släkt. Esau tog kanaaneiska
till hustrur: Ada, hettiten Elons dotter, Oholivama,
kvinnor
dotter till Ana, hivén Sivons son, 3och Basemat, dotter till
Ismael och syster till Nevajot. 4Ada födde Elifas åt Esau, Base1Detta

födde Ieush, Ialam och
mat födde Reguel, 5och Oholivama
föddes
åt honom i Kanaan.
Korach. Detta var Esaus söner, som
5Esau tog med sig sina hustrur, sina söner och döttrar och
allt sitt folk, sin boskap och sina lastdjur och all egendom han
hade förvärvat i Kanaan och flyttade till Seir, bort från sin bror
Iakob. 7De hade nämligen så mycket boskap att de inte kunde
bo på samma plats; landet där de uppehöll sig räckte inte till
för dem, eftersom

de hade så många djur. 8Så bosatte sig Esau i

Seirs bergsbygd. Esau är densamme som Edom.
till edomeerna i
9Detta är släkttavlan
för Esau, stamfadern
1°Detta
Elifas, son
på
Esaus
söner:
är namnen
Seirs bergsbygd.
till Esaus hustru

Ada, Reguel, son till Esaus hustru

Basemat.
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Elifas
12Timna,
Amalek.

söner var Teman, Omar, Sefo, Gatam och Kenas.
som var bihustru till Esaus son Elifas, födde honom
13Detta är
Detta var Adas, Esaus hustrus, ättlingar.

Serach, Shamma och Missa. Detta var
Detta
ättlingar.
är sönerna till
Basemats, Esaus hustrus,
dotter till Sivons son Ana: hon födde
Esaus hustru Oholivama,
söner: Nachat,

Reguels

Ieush, Ialam och Korach åt Esau.
15Detta är de klanhövdingar
från Esaus
som härstammade
söner.
hövdingarna
Teman,
ättlingar:
Elifas, Esaus förstföddes,
Omar, Sefo, Kenas, 15Korach, Gatam och Amalek; detta var Elifas klanhövdingar

i Edom,

dvs. Adas ättlingar.

17Detta är Re-

Serach,
sons,
Edom,
klanhövdingar
Reguels
i
detta
och
Shamma
Missa;
var
13Detta
Oholivamas,
är
dvs. Basemats, Esaus hustrus, ättlingar.
Ieush, Ialam och Korach;
Esaus hustrus, ättlingar: hövdingarna

guels,

Esaus

ättlingar:

hövdingarna

Nachat,

Anas dotters och Esaus hustrus, klandetta var Oholivamas,
19Detta var Esaus söner och de klanhövdingar
hövdingar.
som
härstammade
från dem. Esau är densamme som Edom.
Detta
i landet: Lotan,
är horén Seirs söner, urinvånarna
Shoval, Sivon, Ana, 21Dishon, Eser och Dishan;
i Edom.
ernas, Seirs söners, klanhövdingar

detta var hore-

Lotans

söner var Hori och Hemam, Lotans syster var Tim23Detta
Eval, Shefo och
Shovals söner: Alvam-Manachat,
är
na.
24Detta
och
Ana.
Det var denne
Aja
Onam.
är Sivons söner:
Ana som fann de varma källorna i öknen när han vaktade åsnorna åt sin far Sivon. 25Detta är Anas barn: Dishon och Oholivarna, Anas dotter. 25Detta är Dishons söner: Hemdan, Eshär Esers söner: Bilhan, Saavan
ban, Iitran och Keran. Detta
23Detta
Dishans
och Akan.
söner: Us och Aran.
är
Detta
Lotan,
hövdingarna
är horeernas klanhövdingar:
Shoval, Sivon, Ana, 3°Dishon,

Eser och Dishan; detta var horeför hövding.
hövding
klanhövdingar
i
Seir,
ernas
31Detta ärde kungar som regerade i Edom innan någon israelitisk
kung regerade där. 32Bela, Beors son, blev kung i
Edom, med säte i Dinhava. 33När Bela dog blev Jovav, Serachs
34När Iovav dog blev Huson, från Bosra kung efter honom.
sham från temaneemas land kung efter honom. 35När Husham
dog blev Hadad, Bedads son, kung efter honom. Han besegra-
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de midjaniterna

i Moab,

och han hade sitt säte i Avit.

35När

dog blev Samla från Masreka kung efter honom. 37När
Samla dog blev Saul från Rechovot vid floden kung efter honom. 33När Saul dog blev Baal Hanan, Akbors son, kung efter
honom. 39När Baal Hanan, Akbors son, dog blev Hadad kung
Hadad

efter honom,

med säte i Pagu. Hans hustru

hette Mehetavel,

dotter till Matred, dotter till Me Sahav.
4°Detta är namnen på Esaus klanhövdingar
efter familj och
Alva,
Jetet, 41OholiTimna,
ort, namn för namn: hövdingarna
43Magdiel
och
vama, Ela, Pinon, 42Kenas, Teman, Mivsar,
efter deras boplatser i
Iram. Detta var Edoms klanhövdingar
det land som är deras; Edom är densamme som Esau, edomeernas starnfar.

Josef och hans bröder
37.

lJakob bosatte sig i det land där hans far hade bott, i Kanaan.
Detta är berättelsen om Jakob och hans släkt.
med
När Josef var sjutton år vallade han fåren tillsammans
till
Bilsina bröder; som pojke brukade han vara med sönerna
ha och Silpa, sin fars hustrur. Allt ont som berättades om dem
förde han vidare till fadern. 3Israel älskade Josef mer än alla sifått honom på gamla dagar. Han
na andra söner, han hade
åt honom. 4Men när bröderna
fotsid
dräkt
hade låtit göra en
såg att deras far älskade Josef mer än alla sina andra söner
greps de av hat och kunde inte tala vänligt med honom.
5En gång hade Josef en dröm. När han berättade den för siHör
vad jag har
na bröder blev deras hat ännu starkare.
drömt", sade han. 7"Vi var ute på åkern och band kärvar, och
min kärve reste sig och stod upprätt och era kärvar ställde sig i
3Då sade bröderna:
en ring och bugade sig för min kärve."
"Skall

du bli kung

över oss

deras hat blev ännu starkare

över oss"

Och

av hans drömmar

och

Skall du härska
på grund

hans prat.
9Sedan hade han en annan dröm som han berättade för sina
bröder. "Jag har haft en dröm igen", sade han. "Jag drömde att
solen och månen och elva stjärnor bugade sig för mig." 1°Men
när han berättade detta för sin far och sina bröder tillrättavisade fadern honom: "Vad är det för en dröm Skall vi komma
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och buga oss till jorden för dig, jag och din mor och dina bröder" Bröderna
retade sig på honom, men hans far kunde inte glömma vad han hade sagt.
En
gång när Josefs bröder var borta och vallade faderns
får vid Shekem 13sade Israel till Josef: "Du vet att dina bröder
är med fåren

vid Shekem, och nu tänker jag skicka dig till
"Ja, far", svarade han, 14och Israel fortsatte: "Se efter

dem."

om allt är som det skall med dina bröder och med fåren och
kom sedan tillbaka och berätta för mig." Och Israel skickade i
Väg honom från Hebrondalen.
När Josef kom fram till Shekem 15och irrade omkring

på fäl-

ten där mötte han en man som frågade: "Vad letar du efter"
15"Jag letar efter mina bröder", svarade Josef. "Kan du tala
Mannen
sade: "De har gett
om för mig var de vallar fåren"
sig i väg härifrån, jag hörde dem säga att de skulle till Dotan."
Josef följde då efter sina bröder och fann dem i Dotan.
Bröderna
såg Josef på långt håll, och innan han kom fram
till dem började de srnida planer på att döda honom. 19De sade
till varandra:

"Titta,

där har vi vår drömmare

20Kom så dödar

vi honom

Vi kastar honom i en brunn och säger att han har
Då får vi se vad det blir av hans
uppäten av ett vilddjur.
21Men när Ruben hörde detta försökte han rädda
drömmar"

blivit

från de andra och sade: "Nej, vi får inte slå ihjäl hoOch
nom"
Ruben sade till dem: "Spill inget blod Kasta honom i brunnen här ute i öknen, men skada honom inte" Han
ville nämligen rädda honom från de andra för att sedan kunna
honom

föra honom tillbaka till hans far.
23När Josef kom fram till sina bröder

slet de av honom hans
han
hade
på
sig. 24Sedan tog de
som
honom och kastade honom i brunnen. Brunnen var torn, där
fanns inget vatten. 25När de sedan hade slagit sig ner för att
äta fick de syn på en karavan med ismaeliter; de kom från Gidräkt,

den fotsida

dräkt

lead och deras kameler

var lastade med ladanum, balsam och
mastix som skulle föras ner till Egypten. 26Juda sade då till sina bröder: "Vad har vi för glädje av att döda vår bror och
27Kom så säljer vi honom till ismaeltvingas dölja vårt brott
iterna.

Då behöver

ändå vår egen bror."

inte vi bruka
Och bröderna

våld mot honom
det är
rättade sig efter honom.
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Några

midjanitiska
köpmän som kom förbi drog upp Josef
sålde
Josef
för tjugo siklar silver till ismaeliterbrunnen.
De
ur
Josef
till Egypten.
och
med
dessa
sig
tog
na,
29När Ruben kom tillbaka till brunnen upptäckte han att Josef inte var där. Då rev han sönder sina kläder 3°och återvände
till bröderna. "Pojken är borta", ropade han, "vad skall jag ta
mig nu"
Bröderna
doppade

tog Josefs fotsida dräkt, slaktade en bock och
dräkten i blodet. 32Sedan skickade de dräkten till sin

far och sade: "Den här har vi hittat. Se efter om det är din sons
33Han såg på den och sade: "Det är hans Min son är
34Och Jakob rev
Josef är ihjälriven"
uppäten av ett vilddjur,

dräkt."

han band säcktyg kring höfterna och sörjde
under
lång
tid. 35Alla hans söner och döttrar kom för
sin son
att trösta honom, men han ville inte låta sig tröstas utan sade:
Så
"Jag skall sörja min son tills jag själv stiger ner i dödsriket."
sönder sina kläder,

begrät hans far honom.
361 Egypten sålde midjaniterna
farao och befälhavare

Josef till Potifar,

hovman-hos

för livgardet.

Juda och Tamar
38

1Vid denna

tid lämnade Juda sina bröder och slöt sig till en
Adullam
i
som hette Hira. ZDär mötte han dottern till en
man
kanaané som hette Shua, och henne tog han till hustru. Han
låg med henne, 3och hon blev havande och födde en son, som
fick namnet Er. 4Hon blev åter havande och födde en son, som
hon gav namnet Onan. 5Och hon födde ännu en son, som hon
gav namnet Shela; hon befann sig i Kesiv när hon födde
i
honom.
5Juda tog en hustru åt sin förstfödde
son Er; hon hette Taväckte Herrens misshag, och
mar. 7Men Er, Judas förstfödde,
Herren dödade honom. 3Då sade Juda till Onan: "Gå till din
och gör din svågerplikt
mot henne och skaffa av9Men
Onan visste att barnet inte skulle
komma åt din bror."
räknas som hans, och var gång han låg med sin brors hustru

brors hustru

lät han sin säd spillas på marken för att slippa skaffa barn åt
1°Därmed väckte han Herrens misshag, -och därför
sade Juda till sin svärdotter
dödade Herren också honom. Då

sin bror.
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får du bo som änka i din fars hus tills min son
Han var rädd att också Shela skulle dö, lik-

Shela blir vuxen."

som hans bröder. Så flyttade Tamar hem till sin far.
Tiden
gick, och Shuas dotter, Judas hustru, dog. När sorgetiden var över gick Juda en dag tillsammans
med sin vän
Hira i Adullam
till
för
Timna
att vara med om fårklippupp
ningen. 13När Tamar fick höra att hennes svärfar skulle
till
fårklippningen
i Timna 14lade hon av sig änkekläderna,
satte
på sig en slöja och sminkade sig. Sedan satte hon sig vid porten till Enajirn, som ligger på vägen mot Timna. Hon hade förstått att man inte skulle ge henne till hustru åt Shela, fastän
han nu var vuxen.
15När Juda fick syn på henne trodde han att det var
en prostituerad,
eftersom hon var beslöjad. 15Och han gick bort till
henne där hon satt vid vägkanten. "Låt mig ligga med dig", sade han; han visste inte att det var hans svärdotter.
Hon sade:
"Vad betalar du för det" 17Iuda svarade: "Jag skickar en killing ur min hjord."
"Då får du ge mig en pant tills du har
skickat den", sade hon. 13"Vad skall du ha i pant"
frågade
han. Hon svarade: "Ditt sigill och sigillsnodden
och staven du
har i handen." Han gav henne vad hon begärde och låg sedan
med henne, och hon blev havande. 19Hon gick därifrån, lade
av sig slöjan och tog på sig änkekläderna.
ZOJuda skickade över killingen
med sin vän från Adullam
för att få tillbaka panten av kvinnan, men han kunde inte finna
henne. 21Han frågade folk på platsen: "Var är den där tempelflickan

De svarade: "Här
som håller till vid vägen i Enajim"
zzHan kom tillbaka till Juda
har inte varit någon tempelflicka."
och berättade att han inte kunnat finna henne och att folket på
platsen förnekade att det hade varit någon tempelflicka
där.
Juda
sade: "Då får hon väl behålla panten. Bara nu inte detta
drar skam över oss. Jag skickade
fast du inte kunde finna henne."

i alla fall den här killingen,

Omkring

tre månader senare sade man
Tamar har horat, och nu är hon med
25Men
Iuda: "För ut henne, hon skall brännas"
skickade
hon bud till sin svärfar och lät säga:
ut
svärdotter

här sakerna
sigillet,

är far till

snodden

mitt

och staven."

barn.

Se efter

till

Juda:

barn."

"Din

Då sade

när hon fördes

"Ägaren till de

vems det här är:
ZÖIuda kände igen dem. "Hon
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har rätten på sin sida", sade han, "eftersom jag inte gav henne
åt min son Shela." Men han låg aldrig mer med henne.
27När det var tid för henne att föda visade det sig att hon
ZBVid förlossningen
stack först en hand ut.
skulle få tvillingar.
Då tog barnmorskan
ett rött band och knöt kring handen.
"Han kom först", sade hon. 29Men han drog tillbaka handen,
och hans bror kom fram. Då sade hon: "Så du bryter fram"
Och han fick namnet Peres. 3°Därefter kom hans bror, han som
hade det röda bandet kring handen, och han fick namnet Serach.

Josef hos Potifar
39

lJosef hade förts ner till Egypten,
rao och befälhavare för livgardet,

där Potifar,

hovman

hos fa.-

en egypter, köpte honom av
hade
fört
honom
dit. Herren
var med Josef
som
och allting lyckades för honom. Han fick göra tjänst hemma
hos sin egyptiske husbonde, 350m såg att Herren var med Josef
och lät honom lyckas i allt han företog sig. 4Josef vann hans
välvilja och blev hans personlige tjänare. Egyptern gav honom
ismaeliterna,

ansvaret för sitt hus och lämnade allt han ägde i Josefs vård.
5Från den stund han gett honom ansvaret för sitt hus och för
allt han ägde välsignade Herren egypterns hus för Josefs skull.
välsignelse vilade över allt han ägde, både hans hem
och hans ägor. ÖHan överlät allt han ägde i Josefs vård, och

Herrens

med honom

i sin tjänst behövde

han inte bekymra

sig om an-

nat än maten han skulle äta.
Josef var Välväxt och vacker.

7Efter en tid började husbondens hustru kasta sina blickar på honom. "Ligg med mig", sade hon. 8Men Josef avvisade henne och sade: "Min husbonde

allt han
har lämnat alla bekymmer i huset åt mig och anförtrott
äger i min vård. 9Här i huset har han inte mer att säga till om
än jag, han nekar mig ingenting - utom dig, eftersom du är
hans hustru. Hur skulle jag då kunna handla så illa och synda
1°Och fast hon dag ut och dag in försökte övertala
mot Gud"
honom,

lyssnade

han inte på henne och ville

inte ligga

med

henne och vara henne nära.
En dag kom han som vanligt in i huset för att sköta sitt arbete, och ingen av husets folk var inne. 12Då högg hon tag i
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och sade: "Ligg med mig"
Men han lämnade
i hennes hand och sprang sin väg. 13När hon såg att
han lämnade manteln och flydde ropade
hon på husets folk
hans mantel

manteln

och sade till dem: "Se bara, han har tagit hit en hebré som vill
roa sig på vår bekostnad. Han kom och ville ligga med mig.
Men jag skrek så högt jag kunde, 15och när han hörde hur jag
ropade och skrek lämnade han kvar sin mantel och sprang sin
väg."
15Hon lät sedan hans mantel ligga kvar tills hans husbonde
kom hem. 17Då upprepade hon sin berättelse för honom: "Den
hebreiske slaven som du har tagit hit, han kom in till mig och
ville roa sig. 13Men jag ropade och skrek, och då lämnade han
kvar sin mantel och flydde." 19När husbonden hörde sin hustru berätta om hur hans slav hade burit sig åt mot henne fylldes
han av vrede. 2°Husbonden lät gripa honom och sätta honom i
det fängelse där kungens

fångar hölls inspärrade.

Josef tyder tvâ hovmäns

drömmar

Så satt nu Josef i fängelse. 21Men Herren var med honom och
lät honom möta barmhärtighet.
Han gjorde fängelsechefen
denne lät Josef få uppsikt
vänligt stämd mot honom, och
över alla fångarna i fängelset och ha hand om allt som skulle
göras där. 23Fängelsechefen behövde inte ha någon tillsyn över
Josef, eftersom Herren var med honom.
det som anförtrotts
Och Herren lät honom lyckas i allt han företog sig.
1En tid därefter hände det att den egyptiske kungens munskänk och bagare gjorde sig skyldiga till förseelser mot sin herre, kungen av Egypten. 2Farao blev vred på sina båda hovmän,
förste

munskänken

och förste

bagaren,

häkte hos befälhavaren
för livgardet,
satt fången. 4Och gardesbefälhavaren

3och lät sätta dem i

i det fängelse

där Josef

gav Josef i uppdrag

att

betjäna dem.
Efter en tid i häkte 5hade de båda under samma natt var sin
den egyptiske kungens munskänk
och bagare, där de

dröm,

satt i fängelset, och varje dröm krävde sin särskilda tydning.
6När Josef kom in till dem på morgonen såg han att de var betryckta. 7Då frågade han faraos hovmän, som tillsammans med
honom själv satt i häkte i hans husbondes hus: "Varför ser ni
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så dystra

ut i dag"

3De svarade

honom:

66

"Vi har drömt,

men
Josef sade: "Att
det finns ingen som kan tyda våra drömmar."
tyda är Guds sak. Berätta nu för mig."
9Då berättade förste munskänken
sin dröm för Josef: "Jag
drömde att jag hade en vinstock framför mig. 1°Den hade tre
rankor, och knappt hade den börjat skjuta skott förrän den
och den bar klasar med mogna druvor. Jag
och jag plockade druvorna
och
pressade ut saften i bägaren och räckte den till farao." 12Josef
de tre rankorna betyder tre dagar.
sade: "Detta är uttydningen:
130m tre dagar skall farao upphöja dig och ge dig tillbaka ditt
stod i full blom,

höll faraos bägare i handen,

ämbete, och du skall åter få räcka farao hans bägare som förut
när du var hans munskänk. 14Men tänk på mig när det går bra
för dig och visa att du är min vän genom att påminna farao om
mig, så att jag slipper ut härifrån. 15Jagrövades bort från hebreernas land, och här har jag oförskyllt kastats i fängelse."
16När förste bagaren hörde att Josef gav en så gynnsam uttydning sade han till honom: "Det var likadant i min dröm, jag
på huvudet. 171 den översta
drömde att jag bar tre brödkorgar
till farao av alla de slag. Men fåglarna åt
13Josef svarade: "Detta är utdem ur korgen på mitt huvud."
tydningen:
de tre korgarna betyder tre dagar. 190m tre dagar

korgen

låg bakverk

skall farao upphöja
fåglarna

dig och låta hänga upp dig på en påle, och

skall äta ditt kött."

ZOTredje dagen därefter inföll

faraos födelsedag.

Då höll han

för hela hovet, och då upphöjde

ett gästabud
hovet förste munskänken

han i kretsen av
och förste bagaren. 21Han lät förste

få tillbaka sin tjänst, så att han åter fick räcka faZzoch förste bagaren lät han hänga upp, alldehans
bägare,
rao
23Men förste munles som Josef hade sagt dem i sin uttydning.
munskänken

skänken tänkte inte på Josef utan glömde

bort honom.

Josef tyder faraos drömmar
41

hade farao en dröm: han stod vid Nilen, och
upp ur floden kom sju vackra och feta kor och började beta i
strandgråset. 3Efter dem kom sju andra kor upp ur Nilen, fula
och magra, och de ställde sig på stranden bredvid de andra
1Två år därefter

korna. 4Och de fula och magra korna

åt upp de sju vackra och
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farao. 5Men han somnade

om och hade en
på
strå, välrnatasåg
komma
dröm.
Han
sju
upp
samma
ny
ax
de och fina. ÖEfter dem såg han sju andra ax skjuta upp, tunna
och svedda av östanvinden. 7Och de tunna axen slukade de sju
feta. Sedan vaknade

och fulla axen. Sedan vaknade farao och förstod att
han hade drömt.
3På morgonen var farao fylld av oro och skickade bud efter
alla siarpräster och visa män i Egypten. Farao berättade sina
drömmar för dem, men ingen kunde tyda dem åt honom. 9Då
till orda: "Nu måste jag påminna om
tog förste munskänken

välmatade

mina försyndelser.

1°En gång hade farao blivit

vred på sina tjä-

för livgardet,
nare och låtit sätta mig i häkte hos befälhavaren
hade vi under samma natt var
mig och förste bagaren. Där
sin dröm, han och jag, och våra drömmar hade var sin särskilda tydning. 12Hos oss hade vi en ung hebré som var slav hos
för honom,
gardesbefälhavaren.
Vi berättade våra drömmar
och han tydde dem för oss, varje dröm för sig. 13Och så som
han hade uttytt för oss, så blev det: jag fick tillbaka min ställning och den andre blev upphängd."
14Då lät farao skicka efter Josef, och man skyndade sig att
hämta honom från fängelset. Josef fick raka sig och byta kläder, och så kom han inför farao. 15Farao sade till Josef: "Jag har
haft en dröm, men det finns ingen som kan tyda den. Nu har
jag fått veta att du kan tyda de drömmar
som du får höra."
Josef
Gud
skall ge farao ett
farao:
jag
Men
svarade
"Inte
lyckosamt svar."
17Då sade farao till Josef: "Jag drömde
stranden.

13Upp ur floden

började

att jag stod på Nilkom då sju feta och fina kor och
19Efter dem kom sju andra kor

beta i strandgräset.
så
eländiga
och fula och magra att jag aldrig sett så fula
upp,
kor i hela Egypten. 2°Och de magra och fula korna åt upp de
sju första, de feta. 21Men när de hade fått dem i sig märktes det
inte på dem, de var lika fula som förut. Så vaknade jag. ZZSedan drömde jag att jag såg sju ax komma upp på samma strå,
och fina. 23Efter dem såg jag sju andra ax skjuta
fullmatade
24Och de
upp, torra och tunna och svedda av östanvinden.
har berättat detta
tunna axen slukade de sju fulla axen. -Jag
för siarprästerna,

men ingen kan förklara

det för mig."
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250sef

sade till farao: "Faraos drömmar
är en och samma
dröm. Gud har talat om för farao vad han tänker göra. 26De sju
feta korna betyder sju år, de sju fulla axen betyder också sju år:
det är en och samma dröm. 27De sju magra och fula korna som
kom upp efter dem betyder sju år, liksom de sju axen som var
Det skall bli sju hungerår.
tunna och svedda av östanvinden.
23Det är som jag redan har sagt farao: Gud har visat farao vad
han tänker göra. Det
skall komma sju år med stort överflöd i
hela Egypten.

3°Men efter dem kommer

sju hungerår,

så svåra

att man inte skall minnas något av överflödet som var i Egypkommer att föröda landet, 31och det skall
ten. Hungersnöden
den
spår av det överflöd som fanns där,
32Att
drömde
blir
mycket
svår.
farao
kommer
som
två gånger betyder att Gud har fattat ett fast beslut och att han
inte finnas

några

hungersnöd

snart skall sätta det i verket.
33Därför bör farao nu se sig om efter en klok och förståndig
man att göra till styresman över Egypten. 34Farao bör gripa in
och tillsätta fogdar i landet och kräva in en femtedel av skör35Under de komdarna i Egypten under de sju överflödsåren.
mande goda åren skall fogdarna

samla in livsmedel:

i städerna

skall de lägga upp spannmålsförråd
som står till faraos förfo36På det vigande, och de skall hålla lagren under bevakning.
för de sju hungeråren
set får Egypten ett förråd av livsmedel
så
det
dukar
under för hungkommer
landet,
inte
över
att
som
ersnöden."

Josef styresman

över Egypten

gott, 33och farao sade
till sina hovmän: "Finns det någon som äger Guds ande så som
39Sedan sade han till Josef: "Eftersom Gud har låtit dig
han"
37Farao och hela hans hov fann förslaget

få veta allt detta, kan ingen vara så klok och förståndig
som
de kungliga
egendomarna,
och hela
du. 4°Du skall förvalta
mitt folk skall rätta sig efter dina befallningar.
ra mitt enda företräde framför dig."

Tronen

skall va-

41Farao sade till Josef: "Härmed
gör jag dig till styresman
och
över hela Egypten." 42Och farao drog av sig sin sigillring
satte den på Josefs finger, han klädde honom i kläder av fint
linne och hängde en guldkedja om hans hals. 43Han lät honom
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åka i den näst förnämsta vagnen, och framför honom ropade
Så gjorde farao honom till styresman över hela
man: "Avrek"
Egypten. 44Och farao sade till Josef: "Jag är farao, men utan din
skall ingen i hela Egypten lyfta hand eller fot." 45Fabefallning
rao gav Josef namnet Safenat Paneach och gav honom till hustru Asenat, dotter till Poti Fera, prästen i On. - 46Josef var 30 år
när han stod inför farao, kungen av Egypten.
Josef lämnade farao och företog en resa genom hela Egypten. 47Under de sju överflödsåren
gav landet rika skördar,
48och under dessa sju år av överflöd i Egypten lät Josef samla
och lagra dem i städerna: i varje stad lagrades
på åkrarna runt omkring. 49Josef lade upp
vuxit
som
förråd av spannmål i stor mängd, den var som havets sand.
Till sist fick man sluta räkna, det gick inte att hålla räkning

im alla livsmedel
de grödor

längre.
5°Innan

det första hungeråret kom fick Josef två söner med
dotter till Poti Fera, prästen i On. 51Den förstfödde gav
Josef namnet Manasse, "ty", sade han, "Gud har fått mig att
52Den andre sonen
glömma både mina olyckor och min släk
Asenat,

gav han namnet Efraim, "ty", sade han, "Gud har gett mig
land".
livsfrukt
i mina vedermödors
53När de sju överflödsåren
i Egypten var förbi 54började de
så som Josef hade förutsagt. Alla länder drabsju hungeråren,
bades av hungersnöd,
men överallt i Egypten hade man bröd.
55När man började känna av hungersnöden
över hela Egypten
och folket ropade till farao efter bröd svarade han: "Gå till
hade
Josef och gör som han säger." 56Då nu hungersnöden
drabbat

hela landet öppnade

Josef alla spannmålsförråden

och

eftersom hungersnöden
säd till egypterna,
var svår i
Egypten. 57Och från hela jorden kom man till Egypten för att
köpa säd av Josef,
det var svår hungersnöd överallt.
sålde

Josefs bröder kommer

till

Egypten

1När Jakob fick veta att det fanns säd i Egypten sade han till sina söner: "Vad väntar ni på Jag har hört att det finns säd nere i Egypten. Far dit och köp åt oss, så att vi överlever och inte
svälter ihjäl." 3Då gav sig tio av Josefs bröder i väg för att köpa
spannmål

i Egypten.

4J0sefs bror

Benjamin

ville

Jakob inte
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skicka

med bröderna,

70

för att han inte skulle råka ut för någon

olycka.
5Bland alla andra som kom för att köpa säd kom också Israels söner,
hungersnöden
hade drabbat Kanaan. 6Josef var
den som hade makten i Egypten, det var han som sålde säd till
alla i landet, och därför kom nu Josefs bröder och bugade sig
till jorden för honom. 7När Josef fick se sina bröder kände han
igen dem, men han gav sig inte till känna för dem utan frågade
bryskt: "Varifrån
"Från Kanaan för att köpa
kommer ni"
brödsäd", svarade de.
3J0sef kände igen sina bröder, men de kände inte igen honom. 9Han kom ihåg drömmarna
som han hade drömt
dem, och han sade till dem: "Ni är spioner Ni har kommit

om
för

att se var det finns blottor i landets försvar." - 1°"Nej, herre",
svarade de, "dina tjänare har bara kommit för att köpa brödsäd. Vi
är alla söner till samme man, vi är hederliga männi12Men Josef sade: "Jo, ni har kommit
skor och inga spioner."
för att se var det finns blottor i landets försvar." 13De svarade:
"Vi var tolv bröder, herre, söner till en och samme man i Kanaan. Men den yngste är kvar hos vår far, och en finns inte mer."
14Josef sade till dem: "Det är som jag redan har sagt er: ni är
spioner.
slipper

15Men låt mig sätta er på prov: så sant farao lever, ni
inte härifrån förrän er yngste bror kommer hit. Skicka

en av er att hämta er bror. Ni andra skall hållas fängslade tills
det blir prövat om ni har talat sanning. Har ni inte detär ni
spioner, så sant farao lever." 17Sedan satte han dem alla i häkte
i tre dagar.
18Den tredje dagen sade Josef till dem: "Om ni gör som jag
fruktar Gud. 19Nu skall vi se om ni
säger skall ni få leva -jag
är hederliga: en av er får stanna kvar i häktet, och ni andra får
ge er av med säd till era svältande familjer. ZOSedan tar ni med
er yngste bror till mig. Det blir beviset för att ni har talat sanning, och då slipper ni dö." Och så måste de göra. 21Men bröderna sade till varandra:
vår bror.

"Detta

Vi såg hur förtvivlad

är straffet för det vi gjorde mot
han var, han bad om förbar-

mande, men vi lyssnade inte på honom. Därför har vi nu själva
drabbats av denna olycka." Ruben
svarade dem: "Jag sade
att ni inte skulle göra pojken illa. Men ni ville inte höra på, och
för hans blod." 23De visste inte att
nu kommer vedergällningen

42:38

Första Moseboken

71

vad de sade, eftersom han hade talat med dem
genom tolk. 24Nu vände han sig bort och gick ut och grät. Sedan kom han tillbaka och talade till dem. Han skilde Simon

Josef förstod

från de andra och lät fängsla honom inför ögonen på dem.
25Sedan befallde Josef att man skulle fylla deras säckar med
spannmål och lägga tillbaka vars och ens pengar i hans säck
och att man skulle ge dem mat för resan. Så gjorde man också,
26och bröderna lastade säden på sina åsnor och gav sig i väg.
27Men när en av dem öppnade sin säck vid nattlägret för att
utfodra sin åsna fick han se sina pengar överst i säcken. 23"Jag
har fått mina pengar tillbaka", ropade han till bröderna, "titta,
här ligger
skräckslagna

de i min

säck"

på varandra

utom sig, de såg
är det Gud har gjort

De blev alldeles
och sade: "Vad

mot oss"
29Så kom de hem till sin far Jakob i Kanaan och berättade för
honom allt vad de hade varit med om: 3°"Han som är landets
herre talade bryskt till oss och behandlade
oss som spioner.
31Men vi sade till honom: Vi är hederliga människor och inga
spioner. 32Vi var tolv bröder, söner till samme far, men en
finns inte mer, och den yngste är nu hos vår far i Kanaan. 33Då
sade han som är landets herre: Nu skall jag ta reda på om ni är
Lämna kvar en av er hos mig och ta med er säden
till era svältande familjer och ge er av. 34Sedan skall ni föra hit
er yngste bror till mig, så att jag får förvissa mig om att ni inte
Då får ni tillbaka er bror
är spioner utan hederliga människor.
hederliga.

och kan röra er fritt i landet."
35När de sedan tömde sina säckar hittade var och en sin
i säcken. Både de och deras far blev förfärade
penningpung
35Deras far Jakob sade till
när de fick syn på penningpungarna.
dem: "Ni gör mig barnlös Josef finns inte mer, Simon finns inte mer, och nu vill ni ta Benjamin. Det är mig det går ut över,
37Då sade Ruben till sin far: "Du får döda mina
alltsammans"
båda söner om jag inte har honom med mig tillbaka till dig.
Anförtro
honom åt mig, jag skall föra honom tillbaka till dig."
33Men han svarade: "Min son får inte följa med er. Hans bror
är död och han är ensam kvar. Skulle en olycka hända honom
på er resa, då driver

ni er gamle far med sorg ner i dödsriket."
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Brödernas
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lMen

andra

resa till
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Egypten

var svår i landet,
slut på säden de fört hem från Egypten

hungersnöden

"Res dit igen och köp litet brödsäd

2och när de hade gjort
sade deras far till dem:

åt oss." 3Iuda svarade ho-

nom: "Mannen sade klart och tydligt att vi inte fick visa oss för
honom om Vi inte hade vår bror med oss. 40m du nu låter vår
bror följa med oss, så far vi ner och köper brödsäd åt dig. 5Men
om du inte låter honom följa med, vill vi inte fara, för mannen
sade till oss: Visa er inte för mig om ni inte har er bror med er"
6Då sade Israel: "Varför skulle ni ställa till det så för mig och
7De svarade: "Han
tala om för mannen att ni har en bror till"
förhörde
far ännu

sig noga om oss och vår släkt och frågade: Lever er
Har ni någon bror Och vi talade om för honom hur

det var. Inte kunde vi veta att han skulle säga: För hit er bror"

8Iuda sade till sin far Israel: "Låt pojken följa med mig, och låt
oss genast komma i väg, så att vi överlever och inte svälter
ihjäl, Vi och du själv och våra kvinnor och barn. 9ag tar ansvar
för honom, mig kan du ställa till svars: om jag inte har honom
honom här till dig, så skall
med mig tillbaka och överlämnar
jag stå som en brottsling inför dig i alla mina dagar. 1°Hade vi
bara inte dröjt så här, hade vi redan kunnat vara tillbaka både
en och två gånger."
Då
svarade deras far Israel dem: "Om

det nu måste ske,
gör då så här. Ta av det bästa vi har i landet och lägg det i
säckarna och för med det som gåva åt mannen: lite balsam, lite
och mastix, pistaschnötter
och mandlar.
honung, ladanum
12Och ta dubbelt med pengar, så att ni kan lämna igen det ni
ha varit ett misstag.
fick tillbaka överst i era säckar. Det kan
13Ta så er bror med er och far genast tillbaka. Må
Gud den
Väldige låta er möta barmhärtighet
hos mannen, så att han låter både er andre bror och Benjamin följa med tillbaka. Och
mister jag mitt barn, så må det ske."
15Bröderna tog med sig sina gåvor och dubbelt med pengar,
och så Benjamin, och gav sig i väg till Egypten. Där fick de företräde hos Josef, och

då Josef såg att Benjamin var med dem
sade han till sin förvaltare: "Ta med männen hem till mig, slak-

ta och gör i ordning en måltid, för de skall äta middagsmålet
tillsammans
med mig." 17Han gjorde som Josef hade sagt och
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tog med sig bröderna till Josefs hus. 13Men de blev rädda när
de fördes dit och tänkte: "Det är för pengarnas skull man för
oss hit, pengarna som var med tillbaka i våra säckar förra
gången. Nu tänker de kasta sig över oss och övermanna
oss.
Sedan gör de oss till slavar och tar våra åsnor." 19Vid ingången
till huset vände de sig till Josefs förvaltare. 2O"Hör på oss, herre", sade de. "Förra gången vi var här för att köpa brödsäd
Zloch kom till nattlägret

och öppnade våra säckar, fann var och
i säcken, allt vad han hade betalt.
sina
överst
en av oss
pengar
med
vi har med
har
tagit
De pengarna
vi nu
oss tillbaka. Och
oss mer pengar, som vi kan köpa brödsäd för. Vi vet inte vem
som lade pengarna i våra säckar." - 23"Ni kan vara lugna",
sade han. "Var inte rädda, det är er och er fars Gud som har låtit er finna en skatt i era säckar. Jag fick era pengar." Och han
förde ut Simon till dem.
24Så tog mannen med sig bröderna

in i Josefs hus. Han lät

sätta fram vatten så att de fick tvätta av sina fötter, och han lät
deras åsnor. 25De ställde i ordning sina gåvor i väntan

utfodra

de hade nämligen
på att Josef skulle komma vid middagstiden;
fått höra att de skulle åta där.
25När Josef kom hem lämnade de fram gåvoma de haft med
sig och bugade sig till jorden för honom. 27Han hälsade dem
är det med er gamle far som m talade om
23"Ja", svarade de, "allt är väl med vår
far, din tjänare. Han lever ännu." Och de föll ner inför honom.
29När han fick se sin bror Benjamin, sin mors son, frågade han:
och frågade:

"Hur

Lever han ännu"

"Är

detta er yngste bror som ni talade om" Sedan sade han:
"Gud välsigne dig, min son" 3°Och Josef skyndade ut, efterhonom och han var
som kärleken till brodern överväldigade
nära att brista i gråt. Han gick in i ett annat rum och grät.
31Sedan tvättade han ansiktet och gick ut igen. Han behärskade sina känslor och befallde att man skulle sätta fram maten.
32Man serverade

honom för sig och bröderna för
terna som åt med honom för sig. Egypterna kan
med hebreer, det skulle vara
äta tillsammans
33Men
bröderna fick sitta mitt emot Josef, i
dem.
från den äldste till den yngste. De såg förundrat

34J0sef lät servera

dem från sitt bord,

sig och egypinte

nämligen

anstötligt

för

åldersordning
på varandra.

och Benjamin

fick fem
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som de andra.
med
honom.
sammans
gånger så mycket

Och de drack

sig glada

till-

Josefs bägare i Benjamins säck
44

lJosef befallde sedan sin förvaltare:

"Fyll

männens

säckar med

säd, så mycket de kan ta med sig, och lägg vars och ens pengar
skall du
överst i hans säck. 2Och min bägare, silverbägaren,
med pengarna han
lägga överst i den yngstes säck tillsammans
betalade för säden." Han gjorde som Josef hade sagt. 3Så snart
det blev morgon fick bröderna ge sig av med sina åsnor. 4De
långt från staden när Josef sade till sin förval"Sätt
tare:
genast efter männen. När du hinner upp dem skall
den här
du säga: Varför har ni lönat gott med ont 5Det är
som min herre brukar dricka ur och som han också använder
hade inte hunnit

när han tyder tecken. Det var skamligt gjort"
öFörvaltaren
hann upp dem och sade detta till dem. 7BröDet
derna svarade: "Hur kan du säga något sådant, herre
falla oss in att handla på det viset. 3Pengarna vi
fann överst i våra säckar tog vi
med oss tillbaka till dig från
Kanaan. Varför skulle vi då stjäla silver eller guld från din herres hus 90m man finner den hos någon av oss skall han dö,
och vi andra skall bli slavar åt dig." 1ODå sade han: "Nå, det får
skulle

aldrig

bli som ni säger. Den som man finner den hos skall bli slav åt
skyndade sig att lyfta
mig, men ni andra går fria." Bröderna
ner sina säckar på marken. Var och en öppnade sin säck, 12och
satte i gång att leta, han började hos den äldste och
slutade hos den yngste. Och bägaren blev funnen i Benjamins
säck. 13Då rev de sönder sina kläder. Sedan de lastat sina åsnor

förvaltaren

återvände de till staden.
Så kom Juda och hans bröder
farande

till Josefs hus. Josef var fortinför honom.

kvar där, och de kastade sig till marken

15Josef sade till dem: "Vad

Förstår ni inte
är det ni har gjort
15Juda
"Vad
tyda
tecken"
svarade:
kan
att en man som jag
skall vi säga, herre Hur skall vi lägga våra 0rd och hur skall vi
kunna hävda vår oskuld
är dina slavar,
och vi andra."

Gud har uppdagat

vår skuld,

och vi

herre, både han som bägaren blev funnen hos
17Josef sade: "Det skulle aldrig falla mig in att
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göra så. Den som bägaren blev funnen hos, han skall bli min
slav. Ni andra kan lugnt bege er hem till er far."

Juda vädjar till Josef
Juda

vände

sig till honom

och sade: "Lyssna

på mig, herre.

Låt mig få säga ett 0rd, och bli inte vred på din tjänare, du som
är faraos like. 19Du frågade oss, herre, om vi hade far eller
bror. 29Vi svarade dig, herre: Vi har vår gamle far, och han har
en son, en ung pojke som han har fått på gamla dagar. Pojkens
bror är död. Därför är han ensam kvar efter sin mor, och han är
sin fars älsklingsson. - 21Då befallde du oss att föra honom hit
till dig, så att du fick se honom. 22Men vi svarade dig, herre,
att pojken inte kunde lämna sin far, hans far skulle dö om han
lämnade honom. 23Då sade du till oss att om inte vår yngste
bror följde med oss hit skulle vi aldrig mer få visa oss för dig.
24Så kom vi hem till vår far, din tjänare, och berättade för honom vad du sagt. 25När sedan vår far sade åt oss att fara tillbaka och köpa litet brödsäd Zösvarade vi: Det kan vi inte. Bara
om vår yngste bror följer med oss kan vi fara. Vi får inte Visa
oss för mannen om inte vår yngste bror är med. 27Då sade vår

far: Ni vet
att min hiistru födde mig två söner. 23Den ene
Jag
försvann ifrån mig, och jag förstod att han var ihjälriven.
har inte sett honom mer. 290m ni tar också den här sonen ifrån
mig och det händer honom en olycka, så driver ni er gamle far
300m jag kommer hem till min
med smärta ner i dödsriket.
far och vi inte har med oss pojken som han är så fäst vid, 31och
han ser att pojken inte är med, så blir det hans död. Vi skulle
driva vår gamle far, din tjänare, med sorg ner i dödsriket.
32Herre, jag har lovat min far att ta ansvar för pojken. Jag har
sagt att om jag inte har honom med mig tillbaka, så skall jag
stå som en brottsling inför min far i alla mina dagar. 33Därför
att du låter mig stanna som slav hos dig i
stället för pojken, så att han får fara hem tillsammans med sina
bröder. 34Hur skulle jag kunna fara tillbaka till min far utan att
ha pojken med mig Förskona mig från att se den smärta det
ber jag dig, herre,

skulle vålla min far."
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Josef ger sig till känna för sina bröder
45

1Nu kunde

Josef inte längre

behärska

sina känslor

inför

hov-

ropade han, och ingen av
männen. "Låt alla
ut härifrån",
dem var kvar hos honom då han gav sig till känna för sina bröder. 2Och Josef brast i gråt. Han grät så högt att egypterna hörde det, och faraos hov fick veta vad som hänt. 3Josef sade till
sina bröder:

"Jag är Josef. Lever min far"

Hans bröder kunde
blev de. 4Då sade Josef till

inte svara honom, så förskräckta
bröderna: "Kom fram hit." De gick fram till honom,

och Josef

sade: "Jag är Josef, er bror, som ni sålde till Egypten. 5Men var
inte bedrövade för att ni sålde mig hit och förebrå er ingenting.
Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er.
två år har det nu varit hungersnöd
i landet, och det kommer
fem år till då man varken skall plöja eller skörda. 7Gud skickade mig före er för att trygga er fortlevnad
på jorden och för att
3Det
vid
liv
och
rädda
många.
år alltså inte ni som
er
har skickat mig hit, utan Gud, och han har gjort mig till faraos
bevara

främste

rådgivare,

till ledare

för hans förvaltning
och styresman över hela Egypten.
9Skynda er tillbaka till min far och säg till honom: Så säger
din son Josef: Gud har gjort mig till herre över hela Egypten.
Kom hit till mig utan dröjsmål. 1ODu skall få bo i Goshen, där
du är nära mig, du själv med dina barn och barnbarn, dina får
och dina kor och allt du äger. Där
skall jag sörja för dig,
ännu återstår fem år av hungersnöd.
Du skall inte lida någon
brist, varken du eller din familj eller någon av dem som tillhör
12Ni ser
dig.
själva, både min bror Benjamin och ni andra,
det
verkligen
är jag som talar till er. 13Berätta för min far
att
om vilken ställning jag har i Egypten och om allt ni har sett,
och hämta honom hit så fort ni kan."
14Han föll sin bror Benjamin om halsen och grät, och Benjamin grät i hans famn. 15Josef kysste alla sina bröder, tog dem i
famn och grät. Sedan talade han och bröderna med varandra.
Bröderna

återvänder

till sin

far

161 faraos palats hade man fått höra att Josefs bröder kommit,
och det gladde farao och hans hovmän. 17Faraouppmanade
Josef att säga till sina bröder:

"Så här skall ni göra: lasta era
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djur och far hem till Kanaan 13och hämta er far och era familjer
och korn sedan till mig. Jag skall ge er det bästa Egypten har
19Du
att bjuda, och ni skall få njuta av landets rikedomar.
dem: Så här skall ni göra: ta med er vagnar från
och hämta er far och kom.
Egypten för era barn och kvinnor,
ni skall få det allra bästa
2°Bry er inte om era tillhörigheter,
Egypten har att bjuda."
21Israels söner gjorde så. Josef gav dem vagnar enligt faraos
och han gav dem mat för resan. Åt
befalhiing,
var och en av
dem gav han en högtidsdräkt,
men åt Benjamin gav han 300
skall befalla

23Till sin far skickade han
siklar silver och fem högtidsdräkter.
följande: tio åsnor lastade med det bästa Egypten kunde bjuda
och tio åsneston med spannmål, bröd och andra förnödenheter
24Så tog Josef farväl av sina
som hans far skulle ha på resan.
bröder, och när de gav sig av sade han till dem: "Bli inte ovänner på vägen"
25De lämnade Egypten och kom tillbaka till Kanaan, till sin
far Jakob. 25Där berättade de för honom: "Josef lever, och han
han
är styresman över hela Egypten." Jakob blev förstummad,
27Men
far
allt
när de talade om för sin
kunde inte tro dem.
som
Josef hade sagt till dem och när han dessutoml såg vagnarna
som Josef hade skickat för att hämta honom, levde han upp.
23"Det är nog", sade Israel. "Min son Josef lever. Jag måste fara, så att jag får se honom

innan jag dör."

Jakob beger sig till Egypten
46

1Israel bröt nu upp med allt han ägde och kom till Beer Sheva.
Där offrade han slaktoffer åt sin far Isaks Gud.
en uppenbaJakob"
"Jakob,
Han svarelse om natten talade Gud till Israel:
är jag." 3Och Gud sade: "Jag är Gud, din fars Gud.
där skall jag göra dig till
Var inte rädd att fara till Egypten,
fara
tillsammans med
till
4Jag
själv
Egypten
skall
folk.
ett stort
skall bli den
Josef
därifrån.
Och
föra
dig
dig, och jag skall själv
rade: "Här

5Så lämnade Jakob Beer Sheva.
som sluter dina ögon."
Israels söner lät sin far Jakob och sina barn och kvinnor stiga
honom.
upp i vagnarna som farao hade skickat för att hämta
5De tog med sig sin boskap och ägodelarna de hade förvärvat i
Kanaan, och så kom de till Egypten, Jakob och hela hans släkt.
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och sondöttrar,

ja, hela

sin släkt förde han med sig till Egypten.

Jakobs släkt
3Detta är namnen på israeliterna som kom till Egypten, Jakob
och hans söner. Jakobs förstfödde
var Ruben. 9Rubens söner
söner var Jevar Henok, Pallu, Hesron och Karmi. Simons
muel, Jamin, Ohad, Jakin, Sochar och Saul, kanaaneiskans son.
Levis
söner var Gershon, Kehat och Merari. 12Judas söner
var Er, Onan, Shela, Peres och Serach, men Er och Onan dog i
Kanaan. Peres söner var Hesron och Hamul. 13Isaskars söner
var Tola, Puva, Jashuv och Shimron. 14Sebulons söner var Sered, Elon och Jachleel. 15Detta var Leas söner som hon födde åt
Jakob i Paddan

Aram.

Därtill

kom

dottern

Dina.

Söner och

döttrar var sammanlagt trettiotre personer.
15Gads söner var Sifjon, Haggi, Shuni, Esbon, Eri, Arodi och
Areli. 17Ashers söner var Jimna, Jishva, Jishvi och Beria. Deras
syster hette Serach. Berias söner var Hever och Malkiel. 18Detta var sönerna till Silpa, som Laban hade gett åt sin dotter Lea.
Hon

födde

dessa åt Jakob. Det var sammanlagt

sexton

per-

soner.
19Jakobs hustru
hade i Egypten

Rakels söner var Josef och Benjamin. 2°Josef
fått sönerna Manasse och Efraim med Asenat,

dotter till Poti Fera, prästen i On. 21Benjamins söner var Bela,
Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Achiram, Shufam, Hufam och
Ard. Detta
var Rakels söner som hon födde åt Jakob. Det var
sammanlagt fjorton personer.
23Dans son var Hushim. 24Nafta1is söner var Jachseel, Guni,
25Detta var sönerna till Bilha, som Laban
hade gett åt sin dotter Rakel. Hon födde dessa åt Jakob. Det
var sammanlagt sju personer.
ZÖDe som Jakob hade med sig till Egypten och som härstam-

Jeser och Shillem.

made från honom,

hans sonhustrur
alltså oräknade, var samsextiosex personer, 27och eftersom de söner Josef fick i
Egypten var två, blev det sammanlagt
sjuttio personer av Jakobs släkt som kom till Egypten.
manlagt
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Jakob och hans släkt kommer

till

47:1 1

Egypten

Israel
hade skickat Juda i förväg till Josef, för att få reda på
vägen till Goshen. När de kom fram dit 29lät Josef spänna för
sin vagn och åkte till Goshen för att möta sin far Israel. När
han nu stod inför honom föll han honom om halsen och grät
länge. 3°Och Israel sade till Josef: "Nu
sett dig och vet att du lever."
31Josef sade till sina bröder
"Jag skall uppsöka

kan jag dö, nu har jag

och till de andra i sin fars familj:

farao och underrätta

honom

om att mina
till mig från Kana-

bröder och hela min fars familj har kommit
an. 32De är herdar, skall jag säga, de har alltid hållit boskap,
och de har med sig sina får och kor och alla sina tillhörigheter/

33När sedan farao kallar er till sig och frågar vad ni livnär er på
34skall ni svara: Herre, vi har hållit boskap i hela vårt liv, vi
liksom våra fäder Då kommer ni att få bo i Goshen. Herdar är
nämligen något orent för egypterna."
1Josef kom till farao och underrättade

honom om att hans
från Kanaan med sina får
och kor och allt de ägde och nu var i Goshen. Josef hade tagit
med sig fem av bröderna och lät dem träda fram inför farao.
3När farao frågade dem vad de livnärde sig på svarade de: "Vi
är herdar, herre, vi liksom våra fäder." 4Sedan sade de till fafar och hans bröder

hade kommit

rao: "Vi har kommit för att vara en tid här i landet, vi har inget
bete till våra får och getter, eftersom det är så svår missväxt i
Kanaan. Vi ber dig, herre: låt oss få bo i Goshen." 5Farao sade
till Josef: "Din far och dina bröder har alltså kommit till dig.
6Hela Egypten

ligger Öppet för dig. Låt din far och dina bröder
bosätta sig i den bästa delen av landet: de får bo i Goshen. Och
om du känner några av dem som duktiga karlar, kan du ge
dem uppsikten över min boskap."
7Sedan hämtade Josef sin far Jakob och föreställde honom
för farao. Jakob hälsade farao, 3och farao frågade honom om
har varat 130 år", svarade Jahans ålder. 9"Min vandringstid
kob. "Få och svåra har mina levnadsår varit, de har inte blivit
Jakob
så många som mina fäders vandringsår."
tog farväl av
farao och lämnade honom.
i
Josef
lät sin far och sina bröder bo i Egypten och gav dem
jord

där, i den bästa delen av landet,

i Ramses, så som farao
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hade befallt.
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12Och Josef sörjde för att hans far och hans bröder
fick livsmedel
alltefter familjernas

och hela hans fars släkt
storlek.

Josef gör Egypten till faraos egendom
13På hela jorden

var
var man nu utan bröd, hungersnöden
svår, och både Egypten och Kanaan var nära att förgås
att låta folket köpa säd samlade Josef alla
av hunger. Genom
pengar som fanns i Egypten och i Kanaan och förde dem till
mycket

farao. 15När pengarna hade tagit slut i Egypten och Kanaan
kom egypterna till Josef. "Ge oss bröd", bad de. "Eller måste vi
16Då
dö här i din åsyn bara för att vi inte har några pengar"
"Är
hit
med
boskap.
Josef:
slut,
så
kom
svarade
er
pengarna
Då ger jag er bröd i utbyte." 17De kom med sin boskap till Jo- 4
sef, och han gav dem bröd i utbyte mot hästarna, fårhjordarna,
nötboskapen
och åsnorna. Så försörjde han dem det året med
bröd i utbyte mot all deras boskap.
13Året gick till ända, och följande

år kom de till Josef och sa-

de: "Vi måste säga som det år, herre: pengarna är slut och vår
boskap har du redan fått. Det enda vi kan ge dig är Våra kroppar och vår jord. 19Eller måste vi dö inför ögonen på dig, vi
och vår jord Ta oss och vår jord i betalning för bröd. Vi och
vår jord blir faraos egendom, bara du ger oss utsäde, så att vi
kan överleva och inte behöver dö och vår jord slipper ligga
öde." 2°Då köpte Josef all jord i Egypten åt farao. Alla egypter
sålde sina åkrar, eftersom hungersnöden
var så svår. Jorden
blev på detta sätt faraos egendom. 21Och överallt i hela Egyptill slavar. zzPrästernas jord köpte
ten gjorde han människorna
han dock inte. De hade sitt lagstadgade
de levde på det underhåll

underhåll

från farao,

farao gav dem och behövde

därför

inte sälja sin jord.
23Josef sade till folket:

"Nu har jag köpt er och er jord åt faså
har
säd
ni
att ni kan beså jorden. 24När skörden
rao. Här
bärgas skall ni ge en femtedel åt farao. Fyra femtedelar får ni
behålla till utsäde och till mat åt er och era familjer och alla ni
har att försörja." 25Egypterna sade: "Du har räddat våra liv,
herre. Vi är tacksamma att få vara slavar åt farao." 26Josef gjorde detta till en lag som gäller än i dag för jorden i Egypten: en

femtedel
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till farao. Det var bara prästernas

jord som inte blev

faraos egendom.

Jakobs sista önskan
27Israeliterna

bosatte sig alltså i Goshen i Egypten. Där
och blev mycket
de de sig jord, och de var fruktsamma
23Jakob levde sjutton år i Egypten; hans livstid blev 147
29När tiden närmade sig då Israel skulle dö kallade

skaffatalrika.
år.
han till

sig sin son Josef och sade till honom: "Jag ber dig om en ynnest. Lägg handen mellan mina lår och svär att Visa mig din
kärlek och trofasthet: begrav mig inte i Egypten. 30När jag har
gått till vila hos fäderna, för mig då bort från Egypten och lägg
mig i mina fäders grav." Josef svarade: "Jag skall göra som du
har sagt." -- 31"Ge mig din ed", sade Jakob, och han gav honom sin ed. Sedan knäföll Israel vid sångens huvudgärd.

Jakob välsignar

Josefs söner

1Efter en tid fick Josef bud att hans far var sjuk. Då tog han
med sig sina båda söner Manasse och Efraim, och man talade
om för Jakob att hans son Josef hade kommit. Israel samlade
då sina krafter och satte sig upp i sängen.
3Jakob sade till Josef: "Gud den Väldige

uppenbarade sig för
han mig 4och sade till mig:

mig i Lus i Kanaan. Där välsignade
Jag skall göra dig fruktsam, så att du förökar dig och blir till
detta land som
många folk. Och jag skall ge dina ättlingar
5Nu skall de två söner som du har
egendom för all framtid
fått i Egypten innan jag kom hit till dig vara mina. Efraim och
Manasse skall vara mina, på samma sätt som Ruben och Simon. ÖMen de barn du får efter dem skall vara dina: de skall
räknas in under sina bröder i det land som blir deras. - 7På
färden genom Kanaan, när jag kom från Paddan, dog Rakel
från mig, när det ännu var ett stycke kvar till Efrata.. Jag begravde henne där, invid vägen till Efrata." Efrata är det nuvarande Betlehem.
3När Israel fick se Josefs söner frågade han: "Vilka är detta"
9Josef svarade sin far: "Det är mina söner som Gud har gett
mig här." - "Kom hit med dem till mig", sade Israel, "så får
jag välsigna dem." 1°Israel var skumögd av ålder och såg illa.
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Josef förde fram dem till honom, och han kysste dem och tog
Israel sade till Josef: "Jag trodde inte att jag
dem i famn. Och
skulle få se dig igen, och nu har Gud låtit mig få se dina barn
också"

Josef

lyfte ner dem ur Israels knä och bugade sig till jorden. 13Sedan tog Josef Efraim i sin högra hand, så att Israel fick
honom till vänster, och Manasse i sin vänstra hand, så att Israel
Isfick honom till höger, och förde fram dem till Israel. Men
rael sträckte ut sin högra hand och lade den på Efraims huvud,
fastän han var den yngre, och sin vänstra hand lade han på
Manasses huvud. Han korsade alltså sina händer. Men Manasse var den förstfödde.
15Israel välsignade

dem och sade:

"Den Gud som mina fäder höll sig till,
Abraham och Isak,
den Gud som har varit min herde
från min första stund till denna dag,
den
ängel som löst mig från allt ont,
han må välsigna dessa barn.
Genom dem skall mitt namn leva vidare,
mitt och mina fäders, Abrahams och Isaks.
Må de föröka sig och bli talrika på jorden."
17Josef ogillade att hans far lade sin högra hand på Efraims
huvud och grep därför tag i faderns hand för att flytta den från
Efraims huvud till Manasses. 13"Inte så, far", sade Josef. "Det
lägg din högra hand på hans huvud."
här är den förstfödde,
19Men det ville inte hans far utan sade: "Jag vet, min son, jag
vet. Också han skall bli till ett folk, också han skall bli stor.
Men hans yngre bror skall bli större än han, och av hans ättlingar skall bli stora folk."
2°Den dagen välsignade han dem och sade: "När israeliterna välsignar skall de bruka era namn och säga: Må Gud göra
dig sådan som Efraim och Manasse"
Han satte alltså Efraim
före Manasse.
21Israel sade till Josef: "Jag skall snart dö, men Gud skall vara med er och föra er tillbaka till era fäders land. Jag ger dig
nu, utöver vad dina bröder får, en bergsrygg som jag tagit från
amoreema med svärd och båge."
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Iakobs sista 0rd till sina söner
9

Jakob kallade till sig sina söner och sade:
"Samlas här, jag vill förkunna
vad som händer er i kommande dagar.
Kom hit och lyssna, Iakobs söner,
lyssna på Israel, er fader.

3Ruben, du är min förstfödde,
min mannakrafts
första frukt,
den främste i ära, den främste i styrka.
4Du är som ett svallande vatten.
Du skall inte mer vara den främste,
du intog din faders säng,
du vanhelgade min bädd.
5Sim0n och Levi är bröder,
deras svärd är våldets verktyg.

6Iag skyr deras sällskap
och vill inte vara i lag med dem.
I sin vrede dräpte de män,
i övermod stympade de oxar.
7Förbarmad deras otyglade vrede,
deras skoningslösa raseri.
Jag skall sprida

dem i Jakob,
skingra dem över Israel.

sjuda, dig prisar

dina bröder,
du slår dina fiender på flykten.

Din faders söner bugar sig för dig.
9Ett ungt lejon ärr Iuda.
Du reser dig upp från ditt byte, min son.
Han lägger sig ner och vilar som ett lejon,
ett lejon som ingen vågar störa.

1°Spiran skall förbli hos Juda,
härskarstaven

i hans hand.

En gång skall han motta tribut
och folken tvingas till lydnad.

i
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Han

binder

sin åsna vid vinstocken,

sitt åsneföl vid rankan.
Han tvättar sin dräkt i vin,
sin klädnad i druvornas blod.
Hans
ögon är mörkare än vin,
hans tänder vitare än mjölk.
13Sebulon bor vid havets kust,
vid kusten där skepp lägger till,
ända bort emot Sidon.
14Isaskar är en stark åsna
som lagt sig till vila i fållan.
15Han fann det gott att komma

till ro
och såg att landet var ljuvligt.
Då böjde han nacken under bördan
och blev en ofri dagsverkare.

Dans

folk är lika starkt
någon
annan stam i Israel.
som
17Dan är en orm vid vägen,
en huggorm vid stigen
som hugger hästen i hasen,
så att ryttaren

faller baklänges.

13På din hjälp hoppas jag, Herre
19Gad överfalls

av rövarband,
själv faller han dem i ryggen.

20Asher mättas av feta rätter,
han bjuder på kunglig spis.
21Naftali

är en hjnd som rör sig i frihet
och föder vackra kalvar.

Ett

ungt fruktträd
ett ungt fruktträd
grenarna klättrar

är Josef,
vid källan,
upp efter muren.

T
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23Skyttar ansätter honom,
bågskyttar går till anfall,
men
han håller stadigt sin båge,
och smidigt

rör sig hans hand.

Jakobs Måktige, Herden, Israels Sten,
25din faders Gud, han skall hjälpa dig,
Gud den Väldige,
med välsignelser
välsignelser

han skall välsigna
från himlen

dig

därovan,

från djupet som vilar därnedan,
från bröst och sköte,

med välsignelser

25välsignelser från ax och blomma,
välsignelser

från de uråldriga

bergen,

lycka från de eviga höjderna.
Må detta strömma över Josefs huvud,
över hjässan på fursten bland bröder.

Benjamin

är en rovgirig varg,
på morgonen förtär han sitt rov,
mot kvällen fördelar han sitt byte."

23Detta är alla Israels tolv stammar, och detta är vad deras far
talade till dem. Han välsignade
dem och gav var och en av
dem den välsignelse som tillkom honom.

Jakobs död och begravning
29Sedan befallde

han dem: "När

jag nu förenas med mina fämig hos dem i grottan på hettiten Efrons
fält, 30grottan på fältet i Makpela utanför Mamre i Kanaan, det
fält som Abraham köpte som gravplats av hettiten Efron. 31Där
der skall ni begrava

begravdes

Abraham

och hans hustru

och hans hustru

Sara, där begravdes

Rebecka, och där begravde

jag Lea."

Isak
32Fä1-

tet med grottan förvärvades från hettiterna.
33När Jakob hade sagt detta till sina söner drog han upp fötterna i sängen. Så dog han och förenades med sina fäder. 1Och

Josef kastade sig ner över sin far och grät och kysste honom.
ZSedan befallde Josef läkarna han hade i sin tjänst att de
skulle balsamera hans far, och läkarna balsamerade Israel. 3Det
tog fyrtio

dagar, den tid en balsarnering

tar. Egypterna

begrät
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dagar, 4och när denna sorgetid var över talade
och sade till dem: "Jag ber er om en
ynnest: lägg fram min sak inför farao och tala om för honom
5att min far har tagit en ed av mig och sagt: När jag dör, lägg
mig då i den grav som jag har låtit hugga ut åt mig i Kanaan/

honom

i sjuttio

Josef med faraos hovfolk

Be honom att han låter mig resa dit upp och begrava min far.
Sedan skall jag återvända hit." 6Farao lät hälsa: "Res dit upp
och begrav din far enligt den ed han har tagit av dig."

7Josef reste för att begrava sin far, och med honom följde alvid faraos hov och alla Egyptens
la de äldsta ämbetsmännen
äldste 8och hela Josefs familj, hans bröder och hans fars familj.
och barn lämnade de dock kvar i Goshen, liksom får
9Han
hade med sig både vagnar och hästar, det var ett
och kor.
mycket stort följe.
10När de kom till Goren Haatad på andra sidan Jordan höll
Kvinnor

de en stor och högtidlig dödsklagan. Josef utlyste en sju dagars
i landet, kanaaneerna,
sorgehögtid
efter sin far. Invånarna
och
de sade: "Där håller
såg sorgehögtiden
i Goren Haatad,
Därför kallade man platsen
egypterna en stor sorgehögtid."
Avel Misrajim; det ligger på andra sidan Jordan.
12Jakobs söner gjorde med sin far så som han hade befallt
dem: 13de förde honom till Kanaan och begravde honom i
grottan på fältet i Makpela, det fält utanför Mamre som Abraham köpt som gravplats av hettiten Efron. 14När Josef hade begravt sin far återvände han till Egypten med sina bröder och
alla andra som hade följt med honom

till hans fars begravning.

Josef lugnar sina bröder
tänkte på att deras far var borta sade de:
Josef hyser agg till oss och vill ge igen för allt ont vi
skickade de bud till Josef och lät sähar gjort honom." Därför
far 17att vi skulle säga till dig: Vi
dog
bad
din
ga: "Innan han
ber dig förlåta oss, dina bröder, vår synd och skuld. Vi har
15När Josefs bröder
"Kanske

gjort dig mycket

ont/

synd vi har begått"

Så förlåt oss, din fars Guds tjänare, den
Vid dessa ord brast Josef i gråt. 13Sedan

själva och föll ner inför honom och sade:
19Men
Josef sade till dem: "Var inte rädda.
"Vi är dina slavar."
Jag är
inte Gud 2°Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till
kom också bröderna
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något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom
många människor
vid liv. 21Var inte rädda, jag skall
för
sörja
er och era barn." Så talade han lugnande och upp-

bevara

muntrande

till dem.

Josefs ålderdom

och död

Josef

bodde kvar i Egypten tillsammans
med sin släkt, och
han levde i 110 år. 23På Efraims sida fick han se barn i tredje

led, och barn till Manasses son Makir kunde han uppta som sisade till sina fränder: "Jag skall snart dö, men Gud
na. Josef
kommer att ta sig an er och föra er från detta land upp till det
land som han med ed har lovat Abraham,
Isak och Jakob."
25Sedan tog han en ed av Israels ättlingar och sade: "Gud kommer att ta sig an er, och då skall ni föra mina ben härifrån."
ZÖSå dog Josef i en ålder av 110 år, och han blev balsamerad
och lagd i en kista i Egypten.
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Exodus

Israeliternaförtrycks

i Egypten

1Detta är namnen på Israels söner. De kom till Egypten tillsammans med Jakob, var och en med sin familj: ZRuben, Simon,
Levi och Juda; 3Isaskar, Sebulon och Benjamin; 4Dan och Naftali; Gad och Asher. 5De som härstammade
från Jakob var
sammanlagt sjuttio personer. Josef var redan i Egypten.
6Så dog Josef och hans bröder och alla deras samtida. 7Men
israeliterna var fruktsamma
och förökade sig, de växte till och
blev så talrika att hela landet uppfylldes
av dem.
3Då fick Egypten en ny kung, en som ingenting visste om
Josef. 9Han sade till sitt folk: "Israeliterna
har blivit för många
och för starka för oss. 10Nu måste vi handla klokt, annars blir
de ännu flera.
fiender
Därför

Och blir

det krig

kan de förena

sig med våra

och kämpa

mot oss och sedan ge sig av härifrån."
satte man fogdar över dem för att kuva dem med hårt
arbete. Och de byggde städerna Pitom och Ramses, där farao
hade sina förråd. Men
dem, desto fler
mer man förtryckte
blev de och desto mer bredde de ut sig, så att egypterna
sig hotade. 13Israeliterna tvingades till slavtjänst, och

kände
deras

liv förbittrades

av det tunga arbetet med lera och tegel och allt
arbete på fälten, all denna slavtjänst som de tvingades till.
15Kungen av Egypten talade med de hebreiska barnmor15och sade:
skorna
hette Shifra och den andra Pua
- en
"När ni hjälper de hebreiska kvinnorna
vid förlossningen,
se
då efter: är det en pojke skall ni döda honom, är det en flicka
får hon leva." 17Men barnmorskorna
och gjorvar gudfruktiga
de inte som kungen hade befallt utan lät pojkarna leva. 13Då
kungen dem till sig och frågade varför de gjorde så.
19De svarade: "Hebreiska kvinnor är inte som egyptiska. De är
starka, de har fött innan barnmorskan
hinner fram." ZOGud lät

kallade

allt

väl för barnmorskorna,
och folket växte till och förökade
21och eftersom barnmorskorna
lät
var gudfruktiga
22Men
Gud dem få hem och barn.
farao gav denna befallning

sig kraftigt,
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till hela sitt folk: "Kasta alla nyfödda

pojkar i Nilen och låt bara

leva."

flickorna

Moses födelse
1En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter, Zoch hon
blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det
3Sedan kunde hoin invar och höll honom gömd i tre månader.
och
te gömma honom längre utan tog en korg av papyrusgräs.
den
och
lade
barnet
i
ut
och
satte
med
beck
tjära,
tätade den
4Pojkens
ställde
sig
ett
syster
den i vassen vid Nilstranden.
stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom.
5Då kom faraos dotter ner till floden för att bada, och henfick
nes hovdamer gick fram och tillbaka utmed stranden. Hon
den.
hämta
slavinna
skickade
och
på
korgen
att
i vassen
en
syn
5När hon Öppnade den såg hon att där låg en pojke och grät.
Hon tyckte synd om honom och sade: "Det är nog ett av de
hebreiska barnen."
7Då sade pojkens syster till faraos dotter: "Skall jag skaffa en
3"a, gör
hebreisk kvinna som kan amma barnet åt dig"
hämtade
och
pojflickan
Då
gick
det", svarade faraos dotter.
det
dig
kens mor, 9och faraos dotter sade till henne: "Ta med
här barnet och amma det åt mig. Jag skall betala dig för det."
Kvinnan tog då pojken och ammade honom. 1°När pojken blev
större förde hon honom till faraos dotter, som adopterade honom och gav honom namnet
nom ur vattnet", sade hon.
Mose flyr

Mose. "Jag har

dragit

upp ho-

till Midjan

vuxen gick han en dag ut till sina
landsmän och såg deras tunga arbete. Då fick han se hur en
hebreisk man, en av hans egna landsmän, blev ihjälslagen
av
såg
12Mose
då
han
och
inte
omkring,
tittade
sig
egypter.
en
När

Mose hade blivit

och gömde honom i sanden.
någon slog han ihjäl egyptern
13När han gick ut nästa dag såg han två hebreer som slogs
med varandra. Då sade han till angriparen: "Varför slår du din
Mannen
svarade: "Vem har satt dig till herre
landsmän"
och domare
egyptern"

över oss Tänker du döda mig som du dödade
Mose blev rädd och tänkte: "Då har det alltså blivit
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känt"

15När farao fick höra vad Mose hade gjort ville

honom

dödad.

han få

undan farao och slog sig ner i
land. Där höll han till vid en brunn.
Men Mose flydde

midjaniternas
Prästen
i Midjan

hade sju döttrar.

De kom och öste upp
fåren åt sin far. Men

vatten och fyllde hoarna för att vattna
några herdar kom och körde bort dem. Då ingrep Mose och
hjälpte dem, och sedan Vattnade han deras får. 18När de kom
hem till sin far Reguel frågade han: "Varför är ni hemma så ti19De svarade: "En egypter hjälpte oss mot herdarna;
digt"
han öste till och med upp åt oss och Vattnade fåren." - 2°"Var
frågade fadern. "Varför tog m inte med honom
är han nu"
Säg till honom att han kommer och äter med oss" 21Och Mose
beslöt sig för att stanna hos prästen. Han fick dennes dotter
Sippora till hustru, 22och hon födde en son. Mose gav honom
i detta
namnet Gershom, "ty", sade han, "jag är en främling
land".

Den brinnande

busken

23Åren gick och kungen

av Egypten dog, och israeliterna sucksin träldom. De ropade i sin nöd, och deras klagan
steg upp till Gud. 24När Gud hörde deras jämmer tänkte han
på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob 25och tog sig an
ade under

israeliterna och gav sig till känna för dem.
1En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till
Guds berg, Horeb.

Där

visade sig Herrens

ängel för honom

i

en eldslåga, som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att
busken stod i låga utan att brinna upp 3tänkte han: "Vilken
märklig syn Jag måste
dit och se varför busken inte brinner
upp." 4Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud
till honom ur törnbusken: "Mose Mose" Han svarade: "Ja, här
är jag." 5Herren sade: "Kom inte närmare Ta av dig dina skor,
du står på helig mark." 5Och han fortsatte: "Jag är din faders
Gud, Abrahams

Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud."

Då skylde

Mose sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud.
7Herren sade: "Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten.
Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare - ja, jag vet
vad de får lida. 3Därför har jag stigit ner för att befria dem från
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egypterna och föra dem från Egypten till ett land som är rikt
och som flödar av mjölk och honung, det land
och vidsträckt
där det nu bor kanaaneer, hettiter, amoreer, perisseer, hiveer
klagorop nått mig, och jag
och jevuseer. 9Nu har israeliternas
dem. 1°Så gå
har själv sett hur egypterna plågar och förtrycker
nu: jag sänder dig till farao, och du skall föra mitt folk, israelinvände: "Hur skulle en sådan
iterna, ut ur Egypten." Mose
till farao och föra israeliterna
ut ur Egypsom jag kunna
12Gud svarade: "Jag skall vara med dig, och detta är
ten"
tecknet som skall visa att det är jag som har sänt dig: när du
har fört folket ut ur Egypten skall ni hålla gudstjänst på detta
13Då sade Mose till Gud: "Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och
14Gud sade:
de frågar efter hans namn, vad skall jag då svara"
berg."

"Jag är den jag är. Säg dem att han som heter Jag är har sänt
dig till dem." 15Och Gud fortsatte: "Säg israeliterna att Herren,
deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Iakobs Gud,
har sänt dig till dem. Detta skall vara mitt namn för all framtid;
med det namnet skall jag åkallas från släkte till släkte. 16Gå nu
och kalla samman Israels äldste och tala om för dem att HerIsaks och Iakobs Gud, har
ren, deras fäders Gud, Abrahams,
uppenbarat sig för dig. Säg dem att jag har gett akt på dem och
vet vad som har drabbat dem i Egypten 17och att jag har beslui Egypten upp till kanaaneertat att föra dem från förtrycket
nas, hettiternas, amoreernas, perisseernas, hiveemas och jevuseemas land, ett land som flödar av mjölk och honung.
18De kommer
els äldste

att lyssna till dig, och sedan skall du och Isratill kungen av Egypten och säga till honom: Her-

ren, hebreernas Gud, har visat sig för oss. Låt oss få gå tre
dagsmarscher
ut i öknen och offra åt Herren, vår Gud/ Jag
Vet att kungen av Egypten inte låter er gå, om han inte blir
Därför
skall jag sträcka ut min hand och låta Egypmärkliga
drabbas
ting jag skall göra där; sedan kommer
ten
av
21Och
han att släppa er.
jag skall göra egypterna så välvilligt
stämda mot detta folk att ni inte skall behöva ge er i väg tomoch kvinnorna i
hänta. Varje
kvinna skall be sina grannfruar
tvingad.

om föremål av silver och guld och om kläder, som
låta
ni skall
era söner och döttrar bära. Så tar ni byte från egypterna."
sitt hushåll
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1Mose sade: "Men

om de inte tror mig och inte lyssnar på
mig utan säger att Herren inte har uppenbarat
sig för mig"
Herren
sade: "Vad har du i handen"
svarade
"En
stav",
-sade Herren. Mose kastade
Mose. 3"Kasta den på marken"
den på marken
de tillbaka

och den förvandlades
till en orm. Mose rygga4men
sade:
för den,
"Rack ut handen och
Herren

den i stjärten." Och när Mose tog den förvandlades
den
åter till en stav i hans hand. 5"Sâ skall de bli övertygade om att
Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Iakobs Gud, har uppenbarat sig för dig." 6Och Herren fortsatte:
grip

"Stick handen innanför manteln"
Mose stack in handen i manteln, och när han drog ut den var handen vit som snö av spetälska. 7Herren sade: "Stick tillbaka handen innanför manteln"
Mose stack in handen

igen, och när han sedan drog ut den var
åter som förut. 3"Om de inte tror dig och inte blir övertygade av det första tecknet, så kommer de att tro på det andens av dessa två tecken
ra. 9Men om de inte blir övertygade
och inte vill lyssna på dig, så skall du ta vatten ur Nilen och
hälla det på marken, och då skall vattnet från floden förvandhanden

las till blod."
1°Mose sade: "Förlåt

din tjänare, Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft, inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt." Herren
svarade: "Vem

har gett människan hennes mun Vem är det som
Är det inte jag,
gör henne stum eller döv, seende eller blind
12Gå nu, jag skall själv vara med dig när du talar och
Herren
lära dig vad du skall säga." 13Men Mose vädjade: "Herre, jag
ber dig, sänd bud med någon annan, vem du vill." 14Då blev
Herren

vred på honom

och sade: "Du har

din bror Aron, le-

Han kan tala, det vet jag. Han är redan på väg för att
dig,
och han blir glad att få se dig. 15Tala med honom och
möta
lägg orden i hans mun. Jag skall själv vara med både dig och
honom när ni talar och Visa er vad ni skall göra. 15Han skall ta-

viten.

la till folket för din räkning; så blir han din mun och du blir
hans gud. 17Och staven skall du ha i handen, det är med den
du skall utföra tecknen."
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till mina släktingar

och sade: "Jag vill

Ietro

i Egypten,

fara

jag vill se om de ännu le-

ver." Ietro önskade honom lycka till.
19När Mose var i Midjan sade Herren till honom: "Vänd tillalla de som ville röja dig ur vägen är nu
baka till Egypten,
döda." ZODå tog Mose sin hustru och sina söner och lät dem
till Egypten. Han hade
sitta upp på en åsna och återvände
Guds stav i handen.
Herren
sade till Mose: "När du kommer tillbaka till Egypten skall du inför farao utföra alla de under som jag har gett
dig makt att göra. Men jag skall göra honom hård och obeveklig så att han inte släpper folket. 22Då skall du säga till
farao: Så säger Herren: Israel är min förstfödde
son. 23Iag har
sagt till dig att släppa min son, så att han kan frambära offer åt
mig. Men du har vägrat, och därför skall jag döda din förstfödde son."
24Vid ett nattläger

under vägen kom Herren emot Mose och
25Då tog Sippora en vass flintbit och skar
bort förhuden på sin son och vidrörde honom nertill med den
25Och han lät honom
och sade: "Du är min blodsbrudgum."
och syftade på
vara. - Det var då hon sade "blodsbrudgum"
ornskärelsen.
Herren
befallde Aron att gå och möta Mose i öknen. Han
Ville döda honom.

gick, och vid Guds berg träffade han honom och kysste honom. 23Mose berättade för Aron allt som Herren hade gett honom i uppdrag att säga och alla tecken han hade fått befallning
att utföra.

29Sedan gick Mose och Aron därifrån och kallade
allt vad Heräldste. 3°Aron upprepade

israeliternas

samman
ren hade sagt till Mose, och han gjorde tecknen inför folket.
31De blev övertygade,
och när de hörde att Herren hade tagit
och att han hade sett hur de led, föll de ner
sig an israeliterna
och tillbad.

Mose och Aron
lDärefter

inför farao. Förtrycket

ökar

gick Mose och Aron till farao och sade: "Så säger
Israels Gud: Släpp mitt folk så att de kan fira högtid i
Skulle
öknen till min ära." zFarao svarade: "Vem är Herren
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Israel därför att han befaller det Jag känner inte
och Israel tänker jag inte släppa." 3De svarade: "HebGud har visat sig för oss. Låt oss få
tre dagsmar-

jag släppa
Herren,
reernas
scher uti

öknen och offra åt Herren,

vår Gud. Annars

kommer

han över oss med pest eller svärd." 4Men kungen av Egypten
sade till dem: "Mose och Aron, varför vill ni hålla folket borta
5Och han fortsatte:
från arbetet Tillbaka till era dagsverken"
och ni vill att de
"De är redan fler än landets egen befolkning,
skall slippa arbeta" ÖSamma dag gav farao order till fogdarna
och förmännen 7att inte längre dela ut halm till israeliterna när
de skulle slå tegel. "De får själva skaffa halm", sade han,
3"men ni skall kräva samma mängd tegel av dem som förut,
De är lata, det är därför som de väsnas
utan någon minskning.
gud. 9Man måste hålla dem i hårt
och
offra
till
sin
om att
arbete, så att de är sysselsatta och inte får tid till några dumheter."

loFogdarna och förmännen

gick ut till folket och sade: "Faskall få någon halm. Hallängre
har
bestämt
ni
inte
att
rao
får
skaffa
bäst
kan,
ni
ni
av ert bemen någon minskning
men
17-Då
för
folket
hela
spred
Egypten
blir
det
sig
ting
inte."
över
13Men
skyndade
på
fogdarna
att samla strå att ha som halm.
att de skulle klara samma dagsverken som när
förmännen,
de fick sin halm. 14Och de israelitiska
som faraos
fogdar hade satt över dem, blev pryglade. "Varför har ni inte
dem och krävde

lika mycket tegelesom förut, varken i går eller i dag"
sade man. 15Då gick förmännen och klagade inför farao: "Vartillverkat

halm ger man oss, men
för gör du så mot dina tjänare Ingen
vi får ändå order att göra tegel. Nu får vi ta emot hugg och
slag, och skulden är din." 17Men han svarade: "Lata, det är vad
ni är Därför säger ni att ni vill gå och offra till Herren. 13Gå nu
Någon halm får ni inte, men ni måste leverera lika
mycket tegel." 19Israeliternas förmän insåg att de var illa ute,
eftersom man krävde att den dagliga mängden tegel inte skulle minska. ZONär de kom ut från farao mötte de Mose och
och arbeta

som stod och väntade på dem. 21Då sade de till dem:
"Må Herren se vad ni gör och straffa er Det är ert fel att farao
och hans hovmän inte tål oss längre. Ni har satt vapen i händerna på dem, så att de kan döda oss."
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22Mose vände sig på nytt till Herren och sade: "Herre, varför handlar du så illa mot detta folk Varför skickade du mig
23Ända sedan jag gick till farao för att tala i ditt namn har han
misshandlat dem. Du har inte gjort någonting för att rädda ditt
folk"
lHerren

svarade Mose: "Nu skall du få se vad jag skall göra
att släppa dem, tvingas att driva

med farao: han skall tvingas
dem ut ur sitt land."
Gud lovar att

befria sitt folk

talade till Mose och sade: "Jag är Herren. 3Jag visade mig
för Abraham, Isak och Jakob som Gud den Väldige, men jag
4Jag
gav mig inte till känna för dem under mitt namn Herren.
upprättade också ett förbund med dem och lovade att ge dem
5Nu har jag
Kanaan, det land där de bodde som främlingar.
Gud

jämmer över att egypterna har gjort dem till
har
tänkt på mitt förbund. 5Säg därför till israelslavar, och jag
iterna: Jag är Herren, och jag skall föra er bort från tvångsaroch rädda er ur slaveriet hos dem. Jag
betet hos egypterna
hört israeliternas

skall lyfta

min

arm till väldiga

straffdomar

för att befria

er.

7Jag skall göra er till mitt folk och jag skall vara er Gud, och ni
skall inse att jag är Herren, er Gud, som för er bort från tvångsarbetet hos egypterna. 3Jag skall leda er till det land som jag
svor att ge åt Abraham, Isak och Jakob: jag skall ge det åt er till
9Allt detta framförde
Mose
arv och egendom. Jag är Herren."
till israeliterna, men tyngda av sitt hårda arbete orkade de inte
lyssna.
1°Herren

talade till Mose: 11"Gå till farao, kungen av Egypten, och säg att han skall låta israeliterna lämna landet." 12Men
lyssnar till
Mose vädjade till Herren: "När inte israeliterna
mig, varför

skulle då farao lyssna -

tala."
13Så talade Herren
till israeliterna

till Mose och Aron,

och till farao, kungen

att föra israeliterna

och jag har

ut ur Egypten.

svårt för att

och han sände dem

av Egypten,

med uppdrag
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släkttavla

Dessa

var överhuvuden
Ruben, Israels förstfödde:
detta var de rubenitiska
el, Iamin, Ohad, Iakin,

var och en för sin släkt. Sönerna till
Henok och Pallu, Hesron och Karmi;
familjerna. 15Sönerna till Simon: Iemu-

Sochar och Saul, kanaaneiskans
son;
Sönema
till Levi hette i
familjerna.
detta var de simonitiska
Gershon, Kehat och Merari. Levi blev 137 år
åldersordning
Sönema
till Gershon, familj för familj: Livni och
gammal.
till Kehat: Amram, Iishar, Hebron och Ussiel.
Shimi. Sönema
19Sönerna till Merari: Machli och
2°AmDetta var de levitiska familjerna i åldersordning.
födde
honom
och
hon
faster,
Iokeved,
sin
ram gifte sig med
till IisAron och Mose. Amram blev 137 år gammal. Sönema
har: Korach, Nefeg och Sikri. 22Sönerna till Ussiel: Mishael,

Kehat blev 133 år garmnal.
Mushi.

Elsafan och Sitri. 23Aron gifte sig med Elisheva, dotter till Amoch syster till Nachshon, och hon födde honom Nadav och Avihu, Elasar och Itamar. 24Sönerna till Korach: Assir,

minadav

familjerna. 25Eladetta var de korachitiska
sar, Arons son, gifte sig med en av Putiels döttrar, och hon födför de levitiska
de honom Pinechas. Dessa var överhuvuden
släkterna, familj för familj. 25Det var denne Aron och denne
ut ur Egypten,
Mose som Herren befallde att föra israeliterna
27Det
talade
med farao,
de
ordnade i häravdelningar.
som
var

Elkana och Aviasaf;

av Egypten, om att israeliterna
dessa båda, Mose och Aron.
det
just
--

kungen

Gud sänder Mose och Aron

till

skulle

föras ut ur lan-

farao

23När Herren taladle till Mose i Egypten 29sade han: "Jag är
Herren. Allt vad jag säger dig skall du säga till farao, kungen
3°Men Mose vädjade till Herren: "ag har
svårt
av Egypten."
för att tala. Varför skulle farao lyssna till mig"
gör jag dig till en gud för farao, och
din bror Aron skall bli din profet. 2Du skall säga honom allt
vad jag befaller dig, och din bror Aron skall säga det till farao,
och då skall farao låta israeliterna lämna hans land. 3/ 4Iag skall
så att han inte lyssnar på er,
göra farao hård och omedgörlig,
lHerren

svarade:

"Nu

hur många tecken och under jag än gör i Egypten. Jag skall bäisraeliterna,
ra hand på Egypten och föra mina härar, mitt folk,
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5När jag lyfter min
ut ur Egypten under väldiga straffdomar.
hand mot Egypten och för Israel ut därifrån, då skall egypterna
5Mose och Aron gjorde så, de gjorde
inse att jag är Herren."
som Herren hade befallt. 7Mose var 80 år gammal och Aron 83
år när de talade med farao.
3Herren sade till Mose och Aron: 9"Om farao begär något
tecken av er skall du säga till Aron att ta sin stav och kasta den
framför
farao. Då skall den förvandlas
till en väldig orm."
1°Mose och Aron gick till farao och gjorde som Herren hade
befallt:

Aron kastade sin stav framför farao och hans hovmän,
till en orm. Då
kallade farao i sin tur
på visa män och trollkarlar,
och med sin svartkonst gjorde dessa egyptiska siarpräster samma sak: Hvar och en kastade sin
stav, och stavarna blev till ormar. Men deras stavar uppslukades av Arons stav. 13Ändå var farao obeveklig och vägrade att
och den förvandlades

lyssna till Mose och Aron,

alldeles som Herren

hade sagt.

Den första plågan: blod
Herren

sade till Mose: "Farao är omedgörlig,
han vägrar att
15Gå till honom tidigt på morgonen, när han går
till en orm
ner till floden. Ta med dig staven som förvandlades
Säg till
och ställ dig och vänta på honom vid flodstranden.
släppa folket.

honom:

Herren, hebreernas Gud, sände mig för att befalla dig
släppa
hans folk, så att de kan frambära offer åt honom i
att
öknen. Men hittills har du inte velat lyssna. 17Nu säger Herren.:

Detta skall visa dig att jag är Herren. Med staven i min hand
skall jag slå på Nilens vatten, och det skall förvandlas till blod.
Fiskarna
i Nilen skall dö, och floden skall stinka så att egypkan
dricka dess vatten."
inte
terna
Herren
sade till Mose: "Säg till Aron att ta sin stav och
sträcka ut den över Egyptens vatten, dess floder, kanaler
så att de förvandlas
alla dess vattensamlingar,

dammar,

blod. Detlkommer
i träkärl

att vara blod överallt i Egypten,
2°Mose och Aron gjorde
och stenkrukor."

och
tilll

till och med

som Herren
han lyfte sin stav och slog på Nilens vatten i närvaro av farao och hans hovmän, och allt vatten i floden förvandlades
till blod. Fiskarna
dog och floden stank, så attt
kunde
dricka
Det var blodl
inte
egypterna
vattnet därifrån.
hade befallt:
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siarprästema

åstadkom

samma sak genom sin svartkonst, och farao var obeveklig: han
lyssnade inte till Mose och Aron, alldeles som Herren hade
sagt. 23Han lämnade dem och återvände hem; inte heller nu lät
24Alla egypter grävde efter dricksvatten
inte gick att dricka.
Nilen, eftersom flodvattnet

han sig påverkas.
omkring

Den andra

runt

plågan: grodor

25När sju dagar hade gått sedan Herren slagit på floden lsade
han till Mose: "Gå till farao och säg: Så säger Herren: Släpp
mitt folk så att de kan frambära offer åt mig. 20m du vägrar att
släppa folket skall jag låta hela ditt land hemsökas av grodor.
3Fl0den

skall vimla av grodor; de skall komma upp på land
och in i ditt hus och i ditt sovrum och i din säng och i husen
hos dina hovmän och ditt folk och i dina bakugnar och baktråg. 4Grodorna

skall kräla på dig själv och på ditt folk och på
5Och Herren sade till Mose: "Säg till Aron

alla dina hovmän."

att sträcka ut sin hand och sin stav över floder och kanaler och
dammar, så att hela Egypten fylls av grodor." 6Aron sträckte
ut sin hand över vattnen i Egypten, och det kom upp grodor
landet. 7Men siarprästerna åstadkom samsom översvämmade
och lät det komma grodor över
ma sak genom sin svartkonst
hela Egypten.
3Farao kallade till sig Mose och Aron och sade: "Be till Herren att han befriar mig och mitt folk från grodorna. Då skall jag
släppa folket så att de kan offra till Herren." 9Mose svarade:
"Det står i din makt att bestämma en tid då jag skall be för dig
och ditt folk, så att grodorna drivs bort från
dig och dina hus och bara blir kvar i Nilen." - 1°"I morgon",
sade farao. Mose svarade: "Det skall bli som du vill, för att du
skall
skall inse att ingen är som Herren, vår Gud: grodorna
försvinna från dig och dina hus, dina hovmän och ditt folk och

och dina hovmän

bara bli kvar i Nilen."
Mose
och Aron lämnade

farao, och Mose anropade

Her-

som han hade låtit drabba farao.
ren om hjälp mot grodplågan
Herren
gjorde som Mose bad honom: grodorna dog och församlade dem i stora
hus och gårdar och fält. Man
från
svann
högar, och de fyllde landet med sin stank. 15Men när farao såg
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att hemsökelsen var över förhärdade han sig: han lyssnade
till Mose och Aron, alldeles som Herren hade sagt.

inte

Den tredje plägan: myggor
Herren

sade till Mose: "Säg till Aron

att sträcka ut sin stav
förvandlas
till myggor i hela
och slå på marken, så skall stoftet
17De gjorde så: Aron sträckte ut handen och slog
Egypten."
med staven på marken, och stoftet blev till myggor, som anoch boskap; allt stoft på marken i hela Egypgrep människor
till
blev
ten
myggor. 13När siarprästerna på samma sätt försöklyckades de inte.
te frambringa
myggor med sin svartkonst,
Men myggorna var överallt, på människor och boskap. 19"Dettill farao. Men farao var
ta är Guds finger", sade siarprästerna
obeveklig:
Herren

han lyssnade

inte till Mose och Aron,

alldeles

som

hade sagt.

Den fjärde plügamflugsvürmar
ZOHerren sade Mose: Gå i morgon bitti till farao när han är på
väg ner till floden och säg: Så säger Herren: Släpp mitt folk så
att de kan frambära offer åt mig. 210m du inte släpper mitt
folk skall jag släppa lös flugsvärmar
över dig och dina hovmän
och ditt folk och dina hus, så att husen i Egypten fylls av flugjag
svärmar och marken de står på blir täckt av dem. Men
skall göra undantag för Goshen, det område där mitt folk bor.
Dit skall inte flugorna komma. Då skall du inse att jag, Herren,
är här i landet.

23ag skall göra skillnad

på mitt

folk. I morgon skall detta tecken ske."
24Och Herren gjorde så: väldiga flugsvärmar

folk och ditt

trängde

in i fa-

raos hus och i hans hovmäns hus, och hela Egypten hemsöktes
av flugorna. 25Då kallade farao till sig Mose och Aron och sa26"Det är omöjde: "Gå, och offra till er gud här i landet"
-ligt", svarade Mose, "vårt offer till Herren, vår Gud, skulle
väcka egypternas avsky. Om vi mitt för ögonen på dem förrättar ett offer som de finner avskyvärt kommer de säkert att steut i öknen vill vi gå för att offra åt
na oss. 27Tre dagsmarscher

23"ag skall låta
vår Gud, så som han befaller oss."
er gå", sade farao, "så att ni kan offra i öknen åt Herren, er
gud, men
inte för långt bort. Be för mig" 29Mose svarade:

Herren,
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"Så snart jag har kommit ut härifrån skall jag be till Herren,
försvinna från dig och dina
och i morgon skall flugsvärmarna
hovmän och ditt folk. Men lura oss inte en gång till, utan låt
folket gå och offra åt Herren." 3°Så lämnade Mose farao och
31Och Herren

gjorde som Mose sade: han drev
från farao och hans hovmän och hans folk,
bort flugsvärmama
inte en enda fluga blev kvar. 32Men farao förhärdade sig också
i
den gången och släppte inte folket.
bad till Herren.

Den

femte plâgan: boskapspest

lHerren sade till Mose: "Gå till farao och säg: Så säger Herren,
hebreemas Gud: Släpp mitt folk så att de kan frambära offer åt
mig. 20m du vägrar och fortsätter
att hålla dem kvar 3skall
boskap på fälten: hästar,
drabba
din
svår
låta
Herren
pest
en
4Men
Herren skall göra skillnad på
åsnor, kameler, kor och får.
djur skall
Israels boskap och Egyptens; inget av israeliternas
dö. 5Herren har fastställt tiden och sagt att han i morgon skall
låta detta ske i landet." 5Nästa dag gjorde Herren som han
hade sagt: all boskap dog för egypterna, men av israeliternas
boskap dog inte ett enda djur. 7När farao hörde efter fick han
veta att inte ett enda av israeliternas djur hade dött. Men farao
var omedgörlig

och släppte inte folket.

Den sjätte plägan: bölder
skall ta händerna fulla
med sot från en smältugn, och Mose skall kasta upp det i luften mitt framför farao. 9Sotet skall falla som damm över hela
Egypten och variga bölder skall slå upp på människor och booch gick
skap i hela landet." 1°Då tog de sot från smältugnen

SHerren

sade till Mose och Aron:

"Ni

till farao, och Mose kastade upp sotet i luften och variga bölder
kunde inte
slog upp på människor och boskap. Siarprästerna
stiga fram inför Mose, eftersom
som alla andra egypter. Men
obeveklig:
Herren

han lyssnade

de hade drabbats av bölder likHerren gjorde farao hård och

inte till Mose och Aron,

hade sagt till Mose.

alldeles

som
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Den sjunde plägan: hagel
13Herren

sade till Mose: "Gå i morgon bitti till farao och säg:
Så säger Herren, hebreernas Gud: Släpp mitt folk så att de kan
frambära offer åt mig. Denna
gång skall jag låta mina plågor
och ditt folk, och då skall du
inse att ingen på jorden är som jag. 15Iag kunde redan nu ha
lyft min hand och slagit dig och ditt folk med pest, och du hade blivit utplånad från jorden. 16Men jag har skonat dig för att
drabba dig själv och dina hovmän

visa dig min makt och för att mitt namn skall bli känt över hela
170m du fortsätter att hindra mitt folk och inte släpper
13skall
dem,
jag i morgon sända en hagelstorm, värre än någon

jorden.

till denna
som drabbat Egypten från den dag det grundades
dag. 19Låt därför ta in din boskap och allt vad du har ute på
fälten. Alla som är kvar utomhus och inte har kommit under
och djur, skall träffas av haglet och dö."
tak, både människor
2°De av faraos män som tog Herrens ord på allvar förde sina
slavar och sin boskap i säkerhet inomhus. 21Men de som inte
brydde sig om vad Herren hade sagt lät slavar och boskap bli
kvar ute på fälten.
22Då sade Herren till Mose: "Lyft handen mot skyn, så skall
haglet falla över hela landet, på människor
och djur och allt
23Och
Mose lyfte sin stav mot skyn, och
som växer i Egypten."
Herren

sände åska och hagel, och blixtar slog ner i marken. Så
hagel regna över Egypten. 24Det haglade, och blix-

lät Herren

så våldsamt oväder
tar flammade mitt i hagelskurarna
- ett
funnits där.
hade inte drabbat Egypten så länge människor
25Överallt i landet slog haglet ner allt som fanns utomhus, både människor
och djur; det slog ner alla växter ute på fälten
och förstörde alla träd. ZÖMen i Goshen, där israeliterna bodde,
kom det inte något hagel.
27Farao kallade till sig Mose och Aron

och sade till

dem:

"Den här gången erkänner jag min skuld. Det är Herren som
har rätt, och jag och mitt folk har orätt. 23Be för oss till Herren;
nu har vi fått nog av hans åska och hagel. Jag låter er gå. Ni behöver inte bli kvar här längre." 29Mose svarade: "När jag kammer ut ur staden skall jag lyfta mina händer i bön till Herren.
Åskan skall tystna och haglet sluta. Då skall du inse att jorden
tillhör

Herren.

3°ag vet att du och dina hovmän

ännu inte
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31Det var lin och korn som slogs ner,
eftersom kornet hade gått i ax och linet stod i knopp, 32men
vetet och emmern, som mognar senare, blev inte förstörda.
33Mose lämnade farao och gick ut ur staden och lyfte sina
fruktar

Herren

Gud."

händer i bön till Herren. Då slutade det att åska och hagla, och
hällregnet upphörde. 34Men när farao såg att regnet och haglet
han i sin synd och gjorde sig
och åskan var över framhärdade
hård, både han och hans hovmän. 35Farao var obeveklig: han
släppte inte israeliterna,

alldeles som Herren

hade sagt genom

Mose.
Den åttonde
10

plägan: gräshoppor

lHerren

sade till Mose: "Gå till farao. ag har själv förhärdat
och hans män för att jag skall kunna göra dessa tecken
mitt ibland dem och för att du skall kunna berätta för dina
barn och barnbarn hur jag for fram med egypterna och hur jag
gjorde mina tecken bland dem. Så skall ni inse att jag är Herhonom

ren."
3Mose och Aron

gick till farao och sade: "Så säger Herren,
Gud: Hur länge skall du vägra att böja dig för mig
Släpp mitt folk, så att de kan frambära offer åt mig. 40m du
vägrar att släppa mitt folk skall jag i morgon sända gräshoppor
över ditt land. 5De skall täcka marken så att man inte kan se
hebreernas

den. De skall äta upp det allra sista av det som är kvar efter
De skall gnaga rent vartenda träd som växer på era
marker. 6Husen skall fyllas av dem: dina egna hus och dina
haglet.

egypters hus. Något sådant har varken dina fäder eller dina förfäder skådat från den dag de blev
bofasta till denna dag." Så vände han sig om och lämnade fahovmäns

och alla andra

rao.
7Faraos hovmän

sade till honom:

länge skall den mandem, så att de kan offra

"Hur

nen få dra olycka över oss Släpp iväg
åt Herren, sin gud Har du ännu inte förstått att Egypten går
3Då fördes Mose och Aron åter in till famot sin undergång"
rao. Han sade till dem: "Gå, och frambär offer åt Herren, er
gud. Men vilka är det som skall gå" - 9"Vi går både unga
och gamla", svarade Mose, "vi går med våra söner och våra
döttrar, med våra får och våra kor, eftersom vi skall fira en

Andra

10:10

Moseboken

104

ära." mFarao sade: "Ia, nog skulle Herren
med kvinnor och barn
där ser
vara er nådig om jag lät er
man att ni har onda avsikter. 11Nej, ni män får ge er i väg endet ni har
samma för att frambära offer åt Herren. Det är
högtid

till Herrens

bett om." Och så jagade man bort dem från faraos hov.
12Då sade Herren till Mose: "Sträck ut handen över Egypöver landet och äter upp
ten, så att det kommer gräshoppor
allt som växer där, allt som haglet har lämnat kvar." 13Mose
sträckte ut sin stav över Egypten, och Herren lät en östanvind
blåsa över landet hela den dagen och hela natten, och när det
fört med sig gräshopporna.
blev morgon hade östanvinden
14De kom över hela Egypten och slog ner överallt. Så många
gräshoppor
har aldrig skådats och kommer aldrig att skådas.
15De täckte marken så att den blev alldeles svart, och de åt upp
allt som växte i landet och all frukt på träden som haglet hade
lämnat kvar; inget grönt fanns kvar på träden eller på marken

i

hela Egypten.
15Då skyndade

sig farao att skicka efter Mose och Aron.
Han sade till dem: "Jag har förbrutit
mig mot Herren, er gud,
och mot er. Förlåt
mig nu denna enda gång vad jag har gjort,
och be till Herren, er gud, att han befriar mig från denna dödliga plåga." 13Mose lämnade farao och bad till Herren. 19Då lät
Herren

slå om till en hård västan som förde med sig
och sopade ut dem i Sävhavet. Inte en enda
blev kvar någonstans i hela Egypten. ZOMen Herren

vinden

gräshopporna
gräshoppa

gjorde farao hård och obeveklig:

Den nionde

han släppte inte israeliterna.

plägan: mörker

21Herren

sade till Mose: "Lyft handen mot skyn, så skall ett
komma över Egypten, ett mörker så tätt att man kan ta
på det." 22Mose lyfte sin hand mot skyn, och ett djupt mörker
låg över hela Egypten i tre dagar. Människorna
kunde inte se
mörker

varandra

eller
någonstans på tre dagar. Men överallt där israelitema bodde var det ljust.
24Då kallade farao på Mose och sade: "Gå, och frambär offer
åt Herren

Ni behöver

kvinnorna

och barnen

"Tänker

bara lämna kvar era får och era kor får gå med er." 25Men Mose svarade:

kanske du förse oss med slaktoffer

och brännoffer

så
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att vi kan offra åt Herren, vår Gud 25Nej, vår boskap måste
klöv får bli kvar Det är av boskamed oss
också
- inte en
vår Gud, och vad vi skall offra åt
offra
åt
skall
Herren,
vi
pen
Herren vet vi inte själva förrän vi kommer fram." 27Men Herren gjorde farao hård och obeveklig: han ville inte släppa dem.
23Farao sade till Mose: "Gå din väg, och se till att du aldrig
mer kommer inför mina ögon Om du gör det skall du dö." 29"Du har rätt", svarade Mose, "jag skall aldrig mer komma inför dina ögon"

Den sista plågan tillkännages
11

sade till Mose: "Ännu en plåga skall jag låta drabba
och sedan skall han släppa er härifrån -ja,
inte bara släppa er utan jaga bort er allesammans. Säg nu till
folket att alla, både män och kvinnor, skall be sina grannar om
föremål av silver och guld." 3Och Herren gjorde egypterna välvilligt stämda mot hans folk, och Mose betraktades som en stor
man i Egypten, både av faraos hovmän och av folket.
4Mose sade till farao: "Så säger Herren: Vid midnatt skall
jag gå fram genom Egypten, 5och allt förstfött i Egypten skall
1Herren

farao och Egypten,

sonen till farao på tronen lika väl som den
och även allt
till
slavinnan vid handkvarnen,
sonen
hela Egypten skall höjas ett sådant
bland boskapen.

dö, den förstfödde
förstfödde
förstfött

klagoskri
att dess like aldrig har hörts och aldrig kommer att
7Men
höras.
mot israeliterna skall inte ens en hund morra, vareller boskap. Då skall ni inse att Herren
ken mot människor
gör skillnad på Egypten och Israel. 8Då skall alla dina hovmän
här söka upp mig och falla ner för mig och bönfalla mig att
lämna er och ta med mig hela mitt folk. Sedan skall jag dra
bort." Och fylld av vrede gick han därifrån.
9Herren sade till Mose: "Att farao inte lyssnar till er, det
10Alla dessa
sker för att jag skall göra nya under i Egypten."
under gjorde Mose och Aron inför farao, men Herren gjorde
farao hård och obeveklig:
land.

han släppte inte ut israeliterna

ur sitt
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Påsken och det osyrade brödets
12

lHerren

sade till Mose och Aron

106

högtid
i Egypten:

Denna

månad

skall inleda raden av månader; den skall för er vara årets första
månad. 3Säg till Israels menighet att varje familjefar den tionde
i denna månad

skall ta ett lamm eller en killing, ett djur för
4Men
varje hushåll.
om hushållet är för litet för ett helt djur
skall husfadern och hans närmaste granne tillsammans
ta ett
djur, alltefter antalet personer; ni skall göra beräkningen
med
till vad var och en äter. 5Djuret skall vara felfritt, årsgammalt och av hankön och tas från fåren eller från getterna.
5Ni skall spara det till den fjortonde dagen i denna månad; då
hänsyn

skall hela Israels församlade menighet slakta det mellan skym7Man skall ta av blodet och stryka på båda

ning och mörker.

dörrposterna
och på tvärbjälken
i de hus där man äter det.
3Köttet skall ätas samma natt; det skall vara stekt över eld och
det skall ätas med osyrat bröd och beska örter. 9Ni får inte äta
något av köttet rått eller kokat i vatten, utan det skall vara

lolngenting
stekt över eld, med huvud, fötter och innanmäte.
får lämnas kvar till morgonen;
något
då
kvar
skall ni
är
om
bränna upp det. Vid
måltiden skall ni ha kläderna uppfästa,
skor på fötterna och stav i handen. Ät i hast. Detta är Herrens
påsk. 12Den natten skall jag gå fram genom Egypten och döda
allt förstfött
och boskap, och alla
i landet, både människor
Egyptens gudar skall drabbas av min dom
- jag är Herren.
13Men blodet skall vara ett tecken på husen där ni bor. När jag
förbi, och det förödande slaget skall inte
ser blodet skall jag
träffa er när jag slår Egypten.
Den
dagen skall vara en minnesdag

för er. Ni skall fira
den som en Herrens högtid; i släkte efter släkte skall det vara
ordning att ni firar den. 151 sju dagar skall ni
en oföränderlig
äta osyrat bröd. Redan den första dagen skall ni skaffa bort all
surdeg ur era hus,
var och en som äter något syrat bröd från
den första till den sjunde dagen skall utstötas ur Israel. 15Den
första dagen skall ni hålla en helig sammankomst,
liksom också den sjunde dagen. Inget arbete får utföras

under

de dagar-

för att alla skall få äta; endast
na, utom det som är nödvändigt
detta får göras. 17Ni skall fira det osyrade brödets högtid, därför att det var just den dagen som jag förde era härar ut ur
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ordEgypten. I släkte efter släkte skall det vara en oföränderlig
ning att ni firar denna dag. 13Från kvällen den fjortonde dagen
i första månaden till kvällen den tjugoförsta dagen skall ni äta
osyrat bröd. 19Under sju dagar får ingen surdeg finnas i era
var och en som äter syrat bröd skall utstötas ur Israels
menighet, vare sig han är invandrare eller infödd. osyrat bröd
skall ni inte äta; var ni än bor skall ni äta osyrat bröd."

hus,

samman alla de äldste i Israel och sade: "Gå
och hämta var sitt lamm åt era familjer och slakta det som
sedan en knippa isop och doppa den i skålen
påskoffer. Tag
med blodet och stryk lite av blodet på tvärbjälken och de båda
dörrposterna.
Ingen av er får gå ut genom dörren i sitt hus inMose

kallade

nan det blir morgon. 23Herren skall gå fram genom landet
hemsöka egypterna. Men när han ser blodet på tvärbjälken
skall han gå förbi dörren och inte
de båda dörrpostema
Förgöraren gå in i era hus för att döda er. 24Dessa regler

och
och
låta
skall

gälla för er och era barn i all framtid. 25När ni kommer till det
land som Herren har lovat att skänka er skall ni hålla fast vid
detta bruk. 25Och när era barn frågar er: Vad betyder detta
bruk
dödade

27skall ni svara: Det är ett påskoffer åt Herren; när han
egypterna gick han förbi israeliternas hus och skonade

våra hem." Då föll folket
Sedan
gick israeliterna
de befallt

Den

och tillbad.
och gjorde allt det som Herren

ha-

Mose och Aron.

tionde

plågan: egypternas förstfödda dödas. Israeliter-

na bryter upp
29Vid midnatt
i Egypten, den
dräpte Herren alla förstfödda
förstfödde
sonen till farao på tronen lika väl som den förstfödoch även allt förstfött
de sonen till fången i fängelsehålan,
bland

steg farao upp, han och hans
i
Det hördes ett klagoskri
31Fadöd.
någon
hus
där
inte
det fanns inget
var
under natten till sig Mose och Aron och sade: "Gå

boskapen.

hovmän
Egypten,

3°Den natten

och alla andra

egypter.

rao kallade
er väg, lämna mitt land, både ni själva och de andra israeliterna. Gå, och frambär offer åt Herren som ni har bett att få göra
32Ta med både era får och era kor så som ni har begärt Gå, och
be om välsignelse

också för mig"

33Egyptema drev på dem för
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att få ut dem ur landet så fort som möjligt. De tänkte att de annars skulle dö allesammans.
34Så tog israeliterna
degen, innan man hunnit syra den,
svepte sina mantlar om baktrågen och bar dem på axeln. 35De
hade gjort som Mose sade: de hade bett egypterna om föremål
av silver och guld och om kläder. 35Och Herren hade gjort
stämda mot israeliterna, så att de gav dem
egypterna välvilligt
vad de begärde. På det sättet tog de byte av egypterna.
37Israeliterna
bröt upp från Ramses mot Suckot, ungefär
och barn. 38En mängd
600 000 män till fots, förutom kvinnor
löst folk gick med dem, och därtill väldiga hjordar av får och
kor. 39Av degen som de hade med sig från Egypten bakade de
osyrade brödkakor.
De hade inte hunnit syra degen, eftersom
de drevs ut ur landet så hastigt att de inte kunde vänta, och inte heller hann de göra i ordning någon proviant.
4°Israeliterna hade bott i Egypten i 430 år. Just
denna dag,
då 430 år hade gått, drog alla Herrens härar ut ur Egypten.
42Det var den natt då Herren vakade för att föra dem ut ur
Egypten. Den natten är Herrens, den natten skall alla israeliter
vaka, släkte efter släkte.
43Herren sade till Mose och Aron: "Detta är stadgan för
Ingen utlänning skall äta av det, 44men en slav som
har köpts för pengar får äta av det, om han först har blivit ombor hos er och ingen daglönare
skuren. 45Ingen som tillfälligt
46Allt
får äta av det.
skall ätas i ett och samma hus; inget av
köttet får föras ut ur huset och inget ben får krossas. 47Hela Ispåskoffret:

raels menighet skall göra så. 480m någon invandrare
som bor
hos dig vill fira påsk till Herrens ära måste alla manliga medlemmar av hans familj omskäras. Sedan kan han delta i högtiden, och då skall han räknas som en infödd. Men ingen oomfår äta av påskoffret. 49Samma lag skall gälla för den

skuren

infödde och för invandraren."
5°Och alla israeliterna
gjorde

så; de gjorde allt vad Herren
51och
hade befallt Mose och Aron,
samma dag förde Herren
dem ut ur Egypten, ordnade i häravdelningar.

i

m,

Allt
513
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helgas åt Herren

talade till Mose: 2"Allt

förstfött

bland

israeliterna,

det

bland både människor och
första som kommer ur moderlivet,
tillhör mig."
åt
Det
mig.
boskap, det skall du helga
3Mose sade till folket: "Kom ihåg denna dag, dagen då ni
med sin starka hand
drog ut ur Egypten, ut ur slavlägret,
dag
förde Herren er ut därifrån. Ingenting syrat får ätas då.
5Och
kafört
dig
till
har
Herren
när
drar ni ut, i månaden aviv.
och
jevuseemas
naaneernas, hettiternas, amoreernas, hiveernas
land, det som han med ed har lovat dina fäder att ge dig, ett
land som flödar av mjölk och honung, då skall du i denna måsju dagar skall du äta osyrat
nad fira högtid på detta sätt:
det hållas en fest till Herrens
skall
dagen
sjunde
bröd, och den
ära. 7Alla de sju dagarna skall du äta osyrat bröd, ingenting syrat får finnas hos dig och ingen surdeg någonstans i ditt land.
8Den dagen skall du säga till din son: Detta sker till minne av
det som Herren gjorde för mig då jag drog ut ur Egypten
930m ett märke på handen och ett tecken på pannan skall detta
påminna dig om att Herren förde dig ut ur Egypten med sin
starka hand, så att hans lag alltid är på dina läppar. 1°Du skall
följa denna stadga år efter år vid den bestämda tiden.
land, så som
När
Herren har fört dig in i kanaaneernas
han med ed har lovat dig och dina fäder, och gett det åt dig,
12då skall du till Herren överlämna det första som kommer ur
allt förstfött av hankön bland din boskap skall tillmoderlivet;
höra Herren. 13Men ett förstfött åsneföl skall du lösa ut med ett
lamm, och om du inte vill lösa ut det skall du bryta nacken av
bland dina söner skall du lösa ut. När
förstfödd
frågar
dig vad detta betyder skall du svara:
din son en gång

det. Varje

sin starka hand förde Herren oss ut ur Egypten, ut ur
15När farao envist vägrade att släppa oss dödade
Herren allt förstfött i Egypten, både bland människor och boMed

slavlägret.

skap. Därför

offrar

jag åt Herren

det första

och varje förstfödd

kommer ur moderlivet,
16Som ett märke på handen

av hankön som
son löser jag ut

på pannan
och ett kännetecken
skall detta påminna dig om att Herren förde oss ut ur Egypten
med sin starka hand."
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och eldpelaren

17När farao hade släppt

folket

ledde

Gud dem inte den väg

land, fastän den är den genaste; Gud
som går till filisteernas
tänkte att de kunde ångra sig och återvända till Egypten om de
märkte att de skulle råka i strid. 131 stället lät han dem ta en
genom öknen mot Sävhavet. Israeliterna
var ordnade
krigshär
de
drog
Egypten.
när
ut
som en
ur
19Mose tog med sig Josefs ben, eftersom Josef hade avkrävt
omväg

en ed och sagt: "Gud kommer att ta sig an er, och
då skall ni föra med er mina ben härifrån."
2°De bröt upp från Suckot och slog läger i Etam, vid randen
av öknen. 210m dagen gick Herren framför dem i en molnpe-

israeliterna

lare för att Visa dem vägen, och om natten gick han i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt.
zzMolnpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten.
Israels
14

räddning

lHerren

och egypternas

talade till Mose: Säg

undergång i Sävhavet

att vända om och
slå läger utanför Pi Hachirot
mellan Migdol och havet; mitt
emot Baal Sefon skall ni slå läger vid havet. 3Farao kommer att
åt israeliterna

tro att israeliterna har gått vilse och inte kan ta sig igenom öknen. 4Iag skall förhärda honom så att han sätter efter dem. Då
skall jag Visa min makt genom att krossa farao och hela hans
här, och egypterna
skall inse att jag är Herren."
Israeliterna
gjorde som Herren hade sagt.
5Når kungen av Egypten fick veta att folket hade flytt kom
han och hans hovmän på andra tankar. "Vad är det vi har
sade de. "Varför
släppte Vi ifrån oss våra israelitiska
5Farao
slavar"
lät spänna för sin vagn och tog med sig sina
och alla andra
män. 7Han tog de 600 bästa stridsvagnarna
gjort"

stridsvagnar
förhärdade

i Egypten,

under befäl av höga officerare. 3Herren
av Egypten, så att han satte efter ishade tågat ut. 9Egypterna förföljde dem

farao, kungen

raeliterna, som dristigt
och hann upp dem där de hade slagit läger vid havet
alla fahästar,
och
vagnskämpar
och
hela
hans
vid
här
raos
vagnar
Pi Hachirot,
mitt emot Baal Sefon. 1°Då farao närmade sig
upptäckte

israeliterna

att egypterna

var på marsch

mot dem.
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och ropade

till Herren.

Och

de sade till

det inga gravar i Egypten, så att du måste ta oss
Varför har du gjort så mot oss Varför
hit för att dö i öknen
12Bad vi inte redan där att du
förde du oss ut ur Egypten
Hellre
skulle låta oss vara i fred och låta oss tjäna egypterna
13Mose svarade: "Var inte
träla för egypterna än dö i öknen"

Mose: "Fanns

till den seger som
så
Herren vinner åt er. Ty
som ni ser egypterna i dag skall ni
skall strida för er, och ni
aldrig någonsin se dem mer. Herren
skall vara tysta"
15Herren sade till Mose: "Varför ropar du till mig Säg åt isrädda

Stanna här; i dag skall ni bli vittnen

att dra vidare. 16Lyft din stav och sträck ut din hand
torrskodda
över havet och klyv det, så att israeliterna kan
tvärs igenom havet. 17Iag skall förhärda egypterna, så att de
raeliterna

följer efter dem. Jag skall visa min makt genom att krossa farao
18Och egypoch hela hans här, hans vagnar och vagnskämpar.
makt och
visar
min
Herren,
jag
skall
när
inse
jag
är
att
terna
krossar farao och hans vagnar och vagnskämpar."
19Guds ängel, som hade gått framför israeliternas

här, flytta-

de sig nu och gick bakom dem. Molnpelaren
som gick framför
dem flyttade sig och tog plats bakom dem, Oså att den kom
mellan egypternas här och israeliternas. Mörkret föll, och hela
natten gick utan att härarna fick känning med varandra.
Mose
sträckte ut sin hand över havet, och Herren drev undan havet med en stark östanvind, som blåste hela natten. Så
gjorde han havet till torrt land. Vattnet klövs, Zzoch israeliterna
gick torrskodda
tvärs igenom havet, medan vattnet stod som
båda
sidor. 23Egypterna förföljde dem, och alla fapå
en vägg
satte efter dem ut i
raos hästar, hans vagnar och vagnskämpar
såg Herren från pelaren av eld
havet. 24Strax före gryningen
här, och han spred förvirring
och moln ner mot egypternas
fastna så att det gick trögt
dem. 25I-Ian lät vagnshjulen
"Låt
Då
ropade
köra.
egypterna:
att
oss fly Herren strider för
Israel mot oss egypter"
25Herren sade till Mose: "Sträck ut din hand över havet, så

bland

tillbaka över egypterna, över deras vagatt vattnet strömmar
27Mose sträckte ut sin hand över haoch
vagnskämpar."
nar
vände
vattnet tillbaka. Egypterna flydde
vet, och i gryningen
och det kom rakt emot dem; Herren

störtade

dem ut i havet.
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23Vattnet

vände tillbaka och dränkte vagnarna och vagnskämhela
faraos här som hade följt efter israeliterna
ut i haparna,
29Men
israeliterna
gick
torrskodenda
kom
undan.
Inte
vet.
en
da tvärs igenom havet, och vattnet stod som en vägg på båda
sidor. 3°Den dagen räddade Herren Israel från egypterna; israeliterna såg dem ligga döda på stranden. 31Då Israels folk såg
Vilket storverk

15

Herren

hade utfört

Herren

och litade på honom

Israels

segersång

mot egypterna fruktade
och på hans tjänare Mose.

1Då sjöng Mose och israeliterna

denna lovsång

Jag sjunger till Herrens

ära:
höghet
och
makt.
stor är hans
Häst och Vagnskämpe
vräkte han i havet.
Herren
är min kraft och mitt värn,
han blev min räddning.
Han är min Gud,
honom vill jag prisa,
min faders Gud,
honom vill jag lovsjunga.
3Herren är en kämpe
Herren är hans namn.
4Faraos vagnar, hela hans här,
kastades i havet,
hans tappraste män
dränktes i Sävhavet.
5Vattnen slog samman över dem,
de sjönk i djupet som stenar.
6Din högra hand, Herre,

härlig i makt,
din högra hand, Herre,
krossade fienden.
din makt och din härlighet
gjorde du motståndarna

till intet.

Din lågande vrede bröt fram
och förtärde

dem alla som halm.

till Herren:

de
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och vattnet

tornade

upp sig,

stod som en mur,
stelnade mitt i havet.
strömmarna
9Fienden sade:
vågorna

Jag skall förfölja

dem,

hinna i kapp dem,
fördela

bytet,

stilla min lystnad,
jag skall dra mitt svärd
och beröva dem allt.
1°Du blåste på dem
och havet höljde dem,
de sjönk som bly
i väldiga vatten.
Vem
är som du
bland gudarna,

Herre

Vem är som du,
majestätisk och helig,
värdig

fruktan

och lovsång,

mäktig att göra under
12Du sträckte ut din hand,
och jorden

slukade

dem.

13Du ledde med trofast kärlek
det folk som du friköpt,
förde det med makt
till din heliga boning.
Folken
hörde det och darrade.

Ångest grep filisteerna,
15Edoms furstar fylldes av skräck,
de starka i Moab greps av fruktan,
modet svek dem som bodde i Kanaan.
15Fasa och skräck föll över dem,
inför din mäktiga

arm

stod de förstenade,
medan ditt folk drog fram, Herre,
det folk drog fram som du vunnit åt dig.
17Du ledde dem fram och planterade dem
på det berg som är din egendom,
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den plats du gjort till din boning,

Herre,

den helgedom, Herre, du själv har grundlagt.
13Herren är konung
nu och för evigt.
19När faraos hästar gick ut i havet med hans vagnar och Vagnslät Herren havets vatten strömma tillbaka över dem.
Men israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet.

kämpar

ZOMirjam, som var syster till Aron
och alla kvinnorna
tog sin tamburin,
och dansade.
tamburiner
21Och Mirjam ledde sången:
Sjung till Herrens

och ägde profetisk
följde

gåva,

henne; de slog på

ära:

stor är hans höghet och makt.
Häst och vagnskämpe
vräkte han i havet.

Ökenvandringen börjar
Mose

upp från Sävhavet, och de drog ut i
Shuröknen. När de hade vandrat tre dagar i öknen utan att finna vatten 23kom de till Mara, men Vattnet där kunde de inte
dricka eftersom det var beskt. Det var därför platsen fick namnet Mara. 24Folket knotade mot Mose och frågade honom:
25Mose ropade till Herren, och Herren
"Vad skall vi dricka"
lät Israel bryta

ett stycke trä. Mose kastade det i Vattnet, och segott. I Mara gav Herren lag och rätt åt
folket, och där satte han det på prov. 25Han sade: "Om du lyder Herren, din Gud, och gör det som är rätt i hans ögon och
och håller alla hans bud, då skall
lyssnar till hans befallningar
Visade honom
dan smakade

vattnet

jag låta dig slippa alla de sjukdomar
som jag sände över egypterna. Ty jag är Herren, den som botar dig."
27Så kom de till Elim,
palmer.

Folket

16

llsraels

Och vid vattnet

müttas

där det fanns

tolv källor

och sjuttio

där slog de läger.

med vaktlar

och mamma

menighet bröt upp från Elim och kom till Sinöknen,
Elim
och Sinai, på femtonde dagen i andra månaden semellan
knotade mot
dan de hade lämnat Egypten. Hela menigheten
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i öknen 3och sade: "Om vi ändå hade fått dö

hand i Egypten,

där vi satt vid köttgrytorna
och
räckte till för oss. Ni har fört oss hit uti öknen för
att alla vi som är samlade här skall svälta ihjäl"
4Då sade Herren till Mose: "Jag skall låta det
regna mat till
från
himlen,
så
folket
dag
kan
varje
att
ut och samla så
er
mycket de behöver. Då kan jag sätta dem på prov och se om de
rättar sig efter mina anvisningar
eller inte. 5När de tillreder
där brödet

vad de hämtat hem på sjätte dagen kommer det att vara dubbelt så mycket som de samlar in de andra dagarna."
6Mose och Aron sade då till israeliterna: "I kväll skall ni förstå att det är Herren som har fört er ut ur Egypten, 7och i morHan hör ert knot mot
gon skall ni få se Herrens härlighet.
honom
för det är inte mot oss ni knotar, vi är
ingenting."
3Och Mose fortsatte: "I kväll
Herren
kött
äta och i
att
ger
er
så
mycket
bröd
behöver.
ni
hör
Herren
hur
ni knomorgon
nu
honom.
Vi
det
tar mot
är ingenting,
är inte mot oss ni knotar
utan mot Herren."
9Sedan sade Mose till Aron.: "Såg till Israels menighet att träda fram inför Herren,
Aron

eftersom

han har hört deras knot."

talade till Israels merighet

1°När

vände de sig mot öknen, och
molnet.

då visade sig Herrens härlighzeti
Herren
talade till Mose: Flag
har hört israeliternas knot.
Säg till dem: Mellan skymning
och mörker skall ni få kött att
äta, och i morgon bitti ska.l ni få så mycket bröd m behöver.
Då skall ni inse att jag är Herrzen, er Gud."
13Den kvällen kom det xaktlar i sådan mängd att de täckte

hela lägret, och på morgonen llåg det dagg runt omkring lägret.
14När daggen hade torkat låg det ute i öknen något tunt och
frasigt, tunt som rimfrost
marken. 15Och när israeliterna såg
det frågade de varandra:
"V :ad är det här"
eftersom de inte
visste vad det var. Mose sade till dem: "Det är den mat som
Herren ger er att äta. 15Ocl Herren har gett denna befallning:
Samla så mycket av det son war och en behöver, ett omermått
per person för samtliga. Varje: husfar skall hämta till dem han
har i sitt tält." 17Israeliterne gjiorde så, och några samlade mer,
andra mindre. 13När de secam mätte upp hade de som samlat
mer inte fått för mycket ocl die som samlat mindre inte för litet, alla hade fått vad de belöwde.

19Mose sade till dem: "Ingen
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ZOMen somliga
av detta till i morgon."
till
det
sparade
nästa
Mose
lydde inte
utan
morgon. Då var
av
ond på dem.
blev
Och
Mose
det fullt av mask och luktade illa.
Varje
morgon samlade var och en så mycket som behöv-

får lämna

kvar något

smälte det bort. 22När de samlade mat på sjätså mycket, två omermått var, och alla
dubbelt
fick
de
dagen
te
kom och talade om detta för Mose.
menigheten
hövdingarna
i
23Han svarade dem: "Det är som Herren har sagt. I morgon är
det sabbatsvila, en sabbat helgad åt Herren. Baka nu vad ni vill
des; i solvärmen

baka och koka vad ni vill koka; allt som blir över skall ni spara
till i morgon." 24Då sparade man det till nästa morgon, som
Mose hade befallt. Och nu fick det ingen dålig lukt och det
gick inte mask i det. 25Och Mose sade: "Ät det i dag I dag är
det Herrens sabbat, i dag hittar ni ingenting på marken. 26Sex
dagar kan ni samla det, men den sjunde dagen är det sabbat;
då finns där ingenting."
Ändå
gick några bland folket ut den sjunde dagen för att
samla, men de fann inte någonting. 23Då sade Herren till Mose:
"Hur länge skall ni vägra att hålla mina bud och befallningar
Tänk
på att det är Herren som har gett er sabbaten - därför
hålla
han
ger
er den sjätte dagen mat för två dagar. Alla skall
sjunde
dagen."
på
hemifrån
den
gå
får
och
stillhet
ingen
sig i
3°Sedan höll folket sabbatsvila den sjunde dagen.
31Israeliterna kallade brödet för manna. Det liknade korian32Mose saderfrö; det var vitt och smakade som honungskaka.
Spara en omer av detta
har gett denna befallning.
efterkommande
får se det bröd
släktled,
så
alla
att era
genom
förde
öknen,
jag
när
er ut ur Egypten."
som jag gav er att äta i
33Och Mose sade till Aron: "Tag ett kärl och lägg en omer
de: "Herren

manna i det, ställ det inför Herren och spara det genom alla
34Aron gjorde som Herren hade befallt Mose: han
släktled."
35Israeliterna åt manna
ställde kärlet framför förbundstecknet.
de
åt manna tills de nådland;
i fyrtio år tills de kom till bebott
de gränsen till Kanaan.
36En omer är en tiondels

efa.
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ur klippan

1Hela Israels menighet
lägerplats

bröt upp från Sinöknen och drog från
enligt de befallningar
Herren gav. De

till lägerplats

slog läger i Refidim, men där fanns inget vatten att dricka för
folket. ZDå anklagade de Mose och krävde att han skulle skaffa
dem vatten. "Varför anklagar ni mig"
frågade Mose. "Varför
3Men eftersom de var törstiga knosätter ni Herren på prov"
tade de mot Mose och sade: "Varför har du fört oss ut ur Egypten Vill du att vi själva och våra barn och vår boskap skall dö
4Då ropade Mose till Herren: "Vad skall jag göra
av törst"
med detta folk Snart stenar de mig." 5Herren sade till honom:
"Gå framför folket med några av de äldste i Israel och ta med
dig den stav som du hade då du slog på Nilen. 6Iag kommer
att stå framför dig på klippan vid Horeb, och du skall slå på
klippan,

och då kommer

dricka."

Mose gjorde

det vatten ur den, så att folket får
de äldste i Israel. 7Platsen fick

så inför

namnet Massa och Meriva, eftersom israeliterna hade anklagat
Mose där och hade satt Herren på prov och sagt: "Finns Herren ibland oss eller inte"

Seger över amalekiterna
3Sedan korn amalekiterna
och angrep israeliterna vid Refidim.
9Då sade Mose till Iosua: "Välj ut krigare åt oss och dra ut och
kämpa mot amalekiterna.
I morgon skall jag ställa mig på krönet av kullen med Guds stav i min hand." 1°osua gjorde som
Mose hade sagt och stred mot amalekiterna,
medan Mose och
Aron och Hur gick upp på kullens krön. Så länge Mose höll
upp sina händer hade israeliterna
händerna sjunka fick amalekiterna

övertaget,

men när han lät
12När Moses hän-

övertag.
der blev tunga hämtade de en sten åt honom att sitta på. Aron
och Hur stod på var sin sida och stödde hans armar, så att han
kunde hålla dem uppe tills solen gick ner. 13osua nedkämpa-

de amalekiternas här utan förskoning.
Herren
sade till Mose: "Skriv ner detta så att det blir ihågkommet, och läs det för Iosua,
jag skall utplåna minnet av
15Dâ byggde Mose ett altare, som
amalekiterna
från jorden."
han kallade

"Herren

mitt fälttecken".

16Han sade: "Handen

på
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skall föra krig

mot amalekiterna

från släkte till släkte"

etro besöker Mose
18

var Moses svärfar, fick höra allt
och
för sitt folk Israel, att Herren
för
Mose
som Gud hade gjort
Då
hade fört Israel ut ur Egypten.
tog Ietro med sig Moses
hustru Sippora, som hade sänts hem, 3och hennes två söner.

lletro,

prästen

i Midjan,.som

Den ene hade fått namnet Gershom, "ty", sade Mose, "jag är
i detta land". 4Den andre hade han gett namnet
en främling
Elieser, "ty", sade han, "min faders Gud kom mig till hjälp och
räddade mig undan faraos svärd". 5Så kom Ietro till Mose med
hans söner och hans hustru, där han hade slagit läger i öknen
vid Guds berg. 6Mose fick bud om att hans svärfar var på Väg
med hans hustru och de båda sönerna. 7Då gick Mose ut och
föll ner för honom och kysste honom. När de
hade hälsat varandra gick de in i tältet. 3Mose berättade för sin
svärfar om allt som Herren hade gjort mot farao och mot Egyp-

mötte

honom,

ten för Israels skull, om alla svårigheter som hade mött dem på
vägen och hur Herren hade räddat dem. 9Och Ietro gladde sig
över allt gott som Herren hade gjort mot Israel, att han hade
räddat dem undan egypterna. 1°Han sade: "Lovad vare Herren, som har räddat er ur egypternas och faraos våld, Herren,
11Nu vet jag
som har räddat folket undan egypternas förtryck
därför att de handatt Herren är större än alla andra gudar,
Moses svärfar, förlade övermodigt
mot dem ..." 12Ochetro,
de fram brännoffer

och slaktoffer

åt Gud, och Aron

och alla Is-

raels äldste kom och deltog med honom i måltiden inför Gud.
13Nästa dag satte sig Mose för att skipa rätt bland folket, och
ända till kvällen.
folket stod omkring honom från morgonen
När
svärfadern
såg hur mycket Mose hade att uträtta sade
Varför skall du endu göra allt detta för folket
till
dig från morgon
sam sitta här med allt folket omkring
15"Folket kommer
till mig för att fråga Gud", svakväll"
-rade Mose. 16"När de har någon tvist kommer de till mig, och
jag skipar rätt mellan dem och lär dem Guds bud och lagar."
Hans
svärfar sade: "Det här har du inte ordnat bra. 18Du
han: "Måste

tröttar

ut både dig själv och allt folket

som står här. Arbetet

1 19

Andra Moseboken

19:7

blir

för tungt för dig, du kan inte göra det ensam. 19Nu skall
du lyssna på mitt råd, då skall Gud vara med dig. Själv kan du
vara folkets talesman inför Gud och lägga fram deras ärenden
inför honom, zooch du skall inskärpa buden och lagarna hos
dem och lära dem vilken väg de skall gå och hur de bör handla. 21Men du skall utse några bland folket, dugande och gudfruktiga
och redbara, och sätta dem att leda
män, pålitliga
skall
grupper på tusen eller hundra eller femtio eller tio. De
alltid skipa rätt bland folket; alla Viktiga fall får de hänskjuta
till dig, men i de enklare målen kan de själva döma. Så kan du
lätta din börda och låta dem bära den tillsammans
med dig.
230m du gör detta och det sker på Guds befallning kan du hålla ut, och alla som är här kan också
hem nöjda." 24Mose
lyssnade till sin svärfar och rättade sig efter honom. 25Han valde ut dugande män bland israeliterna och gjorde dem till hövdingar över folket, till ledare för grupper på tusen eller hundra
eller femtio eller tio. 25De skipade alltid rätt bland folket; svåra
fall hänsköt de till Mose, men i de enklare målen dömde de
själva.
27Så tog Mose farväl av sin svärfar, som återvände till sitt
land.

Gudsuppenbarelsen
19

1Vid

tredje

Sinai

nymånen

det att israeliterna
hade lämnat
just på den dagen, kom de till Sinaiöknen. 2De bröt

Egypten,

upp från Refidim,
de läger där.

efter

och när de hade kommit

till Sinaiöknen

slog

3Mose gick upp till Gud,
från berget: "Så skall du säga till
Iakobs släkt och förkunna för Israels folk: 4Ni har sett vad jag
gjorde med egypterna
och hur jag har burit er på örnvingar
och fört er hit till mig. 50m ni nu lyssnar till mig och håller
Israel

slog läger

och Herren

framför

berget.

talade till honom

mitt förbund
andra folk

skall ni vara min dyrbara egendom framför alla
Öoch ni skall vara ett rike
hela jorden är min
och ett heligt folk som tillhör mig. Detta är vad du

av präster
skall säga till Israels folk."
7När Mose kom tillbaka
och förelade

kallade

dem det som Herren

han samman folkets äldste
hade befallt honom att säga.
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3Folket svarade med en mun: "Allt vad Herren har sagt vill vi
göra." Och Mose gick tillbaka till Herren med folkets svar.
9Då sade Herren till Mose: "Jag skall komma till dig i ett tätt
moln, så att folket kan höra när jag talar med dig. Sedan komtalat om för Hermer de alltid att lita på dig." När Mose hade
msade
Herren till honom: "Gå till
ren vad folket hade sagt
folket och se till att de renar sig i dag och i morgon. Låt dem
Ty
göra sig beredda för i övermorgon.
tvätta sina kläder och
ihela
folSinaiberget
på
skall
Herren
stiga
i övermorgon
ner
berget och
kets åsyn. 12Du skall dra en gräns runt omkring
upp på berget eller komma för nära dess
varna folket för att
fot. Den som rör vid berget skall straffas med döden. 13Men
ingen hand får vidröra honom: han skall stenas eller skjutas.
Ingen sådan får leva, vare sig det är ett djur eller en människa.
ljuder skall de
När vädurshornet
upp på berget."
Mose
gick ner från berget till folket och lät dem rena sig,
och de tvättade sina kläder. 15Och han sade till dem: "Håll er
Kom inte nära någon kvinna."
beredda för i övermorgon.
16När det blev morgon den tredje dagen började det åska
och blixtra, ett tungt moln låg över berget och det hördes en
stark hornstöt. Alla som var i lägret blev förfärade. 17Då förde
Mose folket ut ur lägret att möta Gud. De ställde sig nedanför
omgavs av rök då Herren steg ner
på berget i eld. Röken steg upp som från en smältugn, och hela
berget skalv. 19Medan hornet ljöd allt starkare talade Mose,
och Gud svarade honom med ljudlig röst. ZONär Herren hade

berget. 13Hela Sinaiberget

ner på toppen av Sinaiberget kallade han till sig Mose,
och Mose gick dit upp. 21Herren sade till honom: "Gå ner och
varna folket så att de inte tränger sig fram för att se Herren,
prästerna,
då kommer många av dem att mista livet. Även
stigit

så att Herren
som annars får närma sig Herren, måste rena sig,
inte slår dem med sin vrede." 23Mose svarade Herren: "Folket
kan inte
upp på Sinaiberget, eftersom du själv har varnat
befallt
och
mig att dra en gräns runt berget och förklara det
oss
24Herren sade: "Gå nu ner och kom sedan upp igen
och folket får inte
Men prästerna
med Aron
tillsammans
tränga sig fram för att komma upp till Herren, då kan han slå
dem med sin vrede." 25Därefter gick Mose ner till folket och

för heligt."

sade till dem
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De tio budorden

20

1Detta är vad Gud sade: Jag är Herren, din Gud, som förde
dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. 3Du skall inte ha andra gudar vid sidan av Inig. 4Du skall inte göra dig någon bildstod eller avbild
i vattnet

av någonting uppe i himlen eller nere på jorden eller
under jorden. 5Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.

din Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet
fädernas
skuld
drabba barnen intill tredje och fjärde led när
för
man försmår mig Örnen visar godhet mot tusenden när man
älskar mig och håller mina bud. 7Du skall inte missbruka HerTy jag är Herren,

Herren kommer inte att lämna den
rens, din Guds, namn,
ostraffad som missbrukar
hans namn. STänk på att hålla sabbatsdagen helig. 9Sex dagar skall du arbeta och sköta alla dina
sysslor, lomen den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat.
Då skall du inte utföra
eller din dotter,

något

arbete, varken

din slav eller din slavinna,

du eller din son
din boskap eller in-

på sex dagar gjorde Herren himi dina städer. Ty
vad de rymmer, men på den
havet
och
allt
och
jorden
och
len
Därför
har Herren välsignat sabbatssjunde dagen vilade han.
aktning för din far
dagen och gjort den till en helig dag. Visa

vandraren

och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren, din
skall inte begå äktenGud, ger dig. 13Du skall inte dräpa. Du
skapsbrott. 15Du skall inte stjäla. 16Du skall inte vittna falskt
mot din nästa. 17Du skall inte ha begär till din nästas hus. Du
skall inte ha begär till din nästas hustru eller hans slav eller
hans slavinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som
tillhör din nästa.
13När folket blev vittne till åskan och flammorna,
till hornoch röken från berget darrade de av fruktan och höll
sig på avstånd. 19Och de sade till Mose: "Tala till oss du, så
skall vi lyda. Men Gud får inte tala till oss; då kommer vi att
dö." 2°Mose svarade: "Var inte rädda Det är för att sätta er på
stötarna

och för att ni alltid skall frukta
prov som Gud har kommit,
21Och
folket stod på avstånd medan
honom och inte synda."
Mose gick upp mot töcknet där Gud var.
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Lagar
Herren

sade till Mose:
Så skall du säga till israelitema: Ni har själva sett att jag talade till er från himlen. 23Ni skall inte göra någon gud att ha vid

sidan om mig; gudar av silver och guld skall ni inte göra er.
24Ett altare av jord skall du göra åt mig, och på det skall du offdin småboskap och
och gemenskapsoffer,
ra dina brännoffer
På varje plats där jag låter mitt namn bli nämnt
till dig och välsigna dig. 250ch om du vill göhuggen
ra ett altare av sten åt mig, skall du inte bygga det av
vanhelgar
du den.
sten,
om du bearbetar stenen med mejsel,
25Stig inte upp till mitt altare på trappsteg, så att ditt kön blotdin nötboskap.

skall jag komma

21

tas vid altaret.
lDetta år de bestämmelser

du skall förelägga israelitema:
När du köper en hebreisk slav skall han tjäna i sex år, men
det sjunde året skall han friges utan betalning. 3K0m han enfölsam, skall han friges ensam; var han gift, skall hans hustru
4Har hans herre gett honom en hustru och har hon
söner och döttrar, skall hustrun och barnen tillhöra
hennes herre, och mannen ensam skall friges. 5Men om slaven
säger: "Jag håller av min herre, min hustru och mina barn, jag
vill inte bli fri", Ödå skall hans herre föra fram honom inför
honom.

fött honom

eller dörrposten och hans
hans öra med en syl, och så skall slaherre skall genomborra
ven tillhöra honom för alltid.
70m någon har sålt sin dotter som slavinna, skall hon inte
Gud; han skall föras fram till dörren

friges på samma sätt som de andra slavarna. 80m hennes herre
väljer henne för egen räkning men sedan inte vill veta av henhar han inne, skall han låta henne bli friköpt. Till utlänningar
9Utser
trolöst.
behandlat
henne
han
henne
sälja
när
te rätt att
han henne åt sin son, skall hon få samma rättigheter
som en
dotter. 1°Tar han sig ännu en hustru, får han inte inskränka på
han henne
den förras rätt till mat, kläder och bostad. Låter
inte få dessa tre ting, skall hon friges utan ersättning

och betal-

ning.
12Den som slår ihjäl en människa skall straffas med döden.
130m det inte var hans mening utan det var Gud som lät det
ske, kan han fly till en plats som jag skall anvisa dig. Men
om
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någon begår brottet

att mörda med avsikt, får han gripas, även
vid mitt altare, och skall avrättas. 15Den som slår sin far eller
mor skall straffas med döden. Den
som rövar bort en människa skall straffas med döden, vare sig han sålt den bortrövade
eller denne påträffas hos honom. 17Den som förbannar sin far
eller mor skall straffas med döden.
130m två män tvistar och den ene slår den andre med en
inte så att han dör men så att han
sten eller med knytnäven,
19då skall den som slog gå fri om den slagne
blir sängliggande,
sig och kan
ute med käpp; dock skall han ersätta
för den tid han måste vara overksam och sörja för att
han blir botad. 200m någon slår sin slav eller slavinna med en
kommer

honom

käpp så att den slagne dör under hans hand, skall hämnd utkrävas. 21Men om slaven överlever en dag eller två, skall ingen
hämnd utkrävas, eftersom slaven är hans egendom. 220m någon under ett slagsmål stöter till en havande kvinna så att hon
får missfall men ingen annan skada sker, skall han böta vad
kvinnans make kräver, sedan värdering ägt rum.
23Sker skada, skall du ge liv för liv, 24öga för öga, tand för
tand, hand för hand, fot för fot, 25bränt för bränt, sår för sår,
skråma för skråma. 250m någon slår sin slav eller slavinna i
ögat och fördärvar det, skall han som ersättning för ögat frige
den skadade. 27Och slår han ut en tand på sin slav eller slavinna, skall han som ersättning för tanden frige den skadade.
280m en oxe stångar ihjäl en man eller en kvinna, skall oxen
stenas, och dess kött får inte ätas, men ägaren skall gå fri.
Men
om oxen brukar stängas och ägaren vet om det men ändå inte vaktar den, och om oxen dödar en man eller en kvinna,
då skall oxen stenas och dess ägare skall också mista livet.
30Men blir han ålagd en lösesumma, skall han betala allt vad
som åläggs honom, till lösen för sitt liv. 31Stångar oxen en pojke eller en flicka, skall samma regel gälla. 32Stångar oxen en
slav eller en slavinna, skall ägaren ge 30 siklar silver till slavens herre, och oxen skall stenas,
330m någon låter en brunn stå öppen eller gräver en ny
och inte täcker över den och en oxe eller en åsna faller
ner i brunnen, 34skall den som äger brunnen betala ersättning
till djurets ägare, men det döda djuret får han behålla. 350m
någons oxe stångar ihjäl en annans oxe, skall de sälja den lev-

brunn
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ande oxen och dela pengarna; också det döda djuret skall de
dela. 36Men om det var känt att oxen brukade stångas och dess
ägare ändå inte vaktade den, skall han ersätta oxe med oxe,
22

men det döda djuret får han behålla.
10m någon stjäl en oxe eller ett får och
djuret, skall han ersätta oxen med fem oxar
2Blir en tjuv ertappad vid inbrottet
får.
3men hade solen gått
det inte blodskuld,

eller säljer

slaktar

och fåret med fyra
och ihjälslagen,

är

är det blod-

upp,
skall lämnas. Om tjuven ingenting
Full ersättning
äger, skall han själv säljas som ersättning för det stulna. 40m
det stulna djuret, det må vara oxe eller åsna eller får, påträffas
skuld.

levande hos honom, skall han ge dubbel ersättning.
50m någon bränner en åker eller en vingård och låter elden
sprida sig till en annans åker, skall han ge ersättning med det
bästa från sin egen åker och vingård. 50m elden kommer lös
och sprider sig till törnbuskar och förstör kärvar eller växande
gröda eller ett helt fält, då skall den som vållat branden ge full
ersättning.
70m någon lämnar pengar eller gods i förvar hos en annan
och detta sedan blir stulet ur huset, skall tjuven, om han avslöjas, lämna dubbel ersättning.

sAvslöjas inte tjuven, skall husets

ägare föras fram inför Gud för att försäkra att han inte har tagit
det
den andres egendom. 9Så snart det är fråga om tillgrepp,
må gälla en oxe, en åsna, ett får, ett klädesplagg eller något annat som har försvunnit,
egendom, skall tvisten

och någon påstår
mellan

sig känna

de två komma

inför

igen sin
Gud. Den

skyldig
skall ersätta den andre dubbelt.
som Gud förklarar
100m någon lämnar en åsna, en oxe, ett får eller något annat
djur i förvar hos en annan och djuret dör eller skadas eller röden som hade hand om
vas bort utan att någon ser det, skall
djuret svära inför Herren att han inte har tagit den andres
egendom,

och det skall avgöra saken mellan

godta eden, och ingen
har stulits från honom,

dem. Ägaren skall

skall ges. Men
om djuret
skall han ersätta ägaren. 130m det har
ersättning

skall kroppen företes som bevis; ett ihjälrivet
av vilddjur,
djur behöver inte ersättas. 140m någon lånar ett djur av en annan och det skadas eller dör i ägarens frånvaro, skall han ge
full ersättning. 15Var ägaren närvarande, behöver ingen ersättrivits

ning ges. Var djuret hyrt, har ägaren rätt till hyran.
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160m någon förför

en flicka som inte är trolovad och ligger
och ta henne till hustmed henne, skall han betala brudpriset
170m
åt honom, skall han
henne
far
hennes
vägrar
att
ge
ru.
betala en summa som motsvarar brudpriset för en orörd flicka.
13En trollkvinna
skall du inte låta leva.
19Var och en som har samlag med ett djur skall straffas med
döden.
2°Den som offrar till andra gudar än Herren skall vigas åt
förintelse.
21En invandrare

får du inte kränka eller förtrycka: ni var
själva invandrare
i Egypten. 22Änkor och faderlösa får ni inte
dem illa och de ropar till
behandla illa. 230m du behandlar
24Min vrede skall
mig, skall jag lyssna till deras klagorop.
väckas, och jag skall döda er med svärd, så att era hustrur blir
änkor och era barn blir faderlösa.
250m du lånar ut pengar till en landsman, till en nödlidande
i mitt folk, skall du inte göra som ockrarna och kräva ränta av
honom.
tillbaka

25Tar du din nästas mantel som pant, skall du lämna
eftersom
den är det enda
den före solnedgången,

täcke han har. Vad

han annars svepa om sig när han
jag är barmtill mig, skall jag lyssna,

skall

Om han ropar
härtig.
23Gud skall du inte smäda, och en hövding i ditt folk skall
du inte förbanna. 29Du skall inte dröja att offra av din skörd av
vin och olja. Den förstfödde
av dina söner skall du ge åt mig.
sover

3°På samma sätt skall .du göra med dina kor och får: sju dagar
skall de vara hos modern, och på åttonde dagen skall du ge
dem åt mig. 31Ni skall vara mina heliga. Köttet av ett ihjälrivet
23

djur skall ni inte äta utan kasta åt hundarna.
1Du skall inte sprida falska rykten. Gör inte gemensam sak
med den skyldige genom att vittna falskt. Du skall inte följa
i det som är ont och inte ge efter för den så att du
förvränger
sanningen, när du vittnar i någon sak. 3Du skall inte vara partisk för den fattige i hans sak.
mängden

oxe eller åsna som har kommit Vilse, skall du föra den tillbaka till honom. 5Och om du ser
att din oväns åsna har segnat ner under sin börda, får du inte
lämna honom utan hjälp: du måste hjälpa honom att lasta av
40m du träffar

djuret.

på din fiendes
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ÖDu skall inte vränga rätten för den fattige.
falska

7Avhåll

dig från

anklagelser

som kan bli döden för den oskyldige, den
jag frikänner inte den skyldige. 3Du skall inte

som har rätt,
ta mutor,
mutor gör den klarsynte blind och fördärvar saken
för den som har rätt.
9En invandrare
får du inte förtrycka.
Ni vet hur det är att
invandrare,
själva
invandrare
ni
i Egypten.
vara
var
mSex år skall du beså din jord och bärga dess gröda, men
det sjunde

året skall du låta marken

kan de fattiga
kan de vilda

Vila och ligga i träda. Då

i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över
äta. Så skall du också göra med din vin-

djuren

gård och dina olivträd.
12Sex dagar skall du arbeta, men den
upphöra med arbetet, så att din oxe och
kvinnans son och invandraren
får hämta
13Rätta er noga efter allt vad jag har

sjunde dagen skall du
åsna får vila och slavkrafter.

sagt er. Andra gudar
skall ni inte åkalla, låt inte deras namn komma över era läppar.
14Tre gånger om året skall du hålla högtid till min ära. 15Det
osyrade brödets högtid skall du fira. Då skall du äta osyrat
bröd i sju dagar, så som jag har befallt dig, på den bestämda tiden i månaden aviv,
det var då du drog ut ur Egypten. Ingen skall träda fram inför mig med tomma händer. 16Du skall
också fira skördehögtiden

när du skördar

de första

frukterna

av ditt arbete, av vad du sådde på åkern. Likaså skall du fira
bärgningshögtiden
vid årsskiftet när du från åkern samlar in
frukten av ditt arbete. 17Tre gånger om året skall alla män hos
dig träda

fram

inför

Härskaren

Herren.

18Blodet

av det som
med något syrat,

offras till mig skall du inte offra tillsammans

och fettet från mina högtidsofferfår
inte lämnas kvar till mor19Det
på din mark skall du
bästa
den
första
grödan
gonen.
av
föra till Herrens, din Guds, hus.
i
Du skall inte koka en killing i moderns mjölk.
Guds maning

och löfte inför vandringen

mot Kanaan

ZOSe,jag sänder en ängel framför dig för att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som jag har bestämt. 21Rätta dig
efter honom och lyssna till honom
Sätt dig inte upp mot honom; han kommer

inte att förlåta

sådant trots,

det är jag som
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om du lyssnar till honom och gör allt
vad jag säger, skall jag vara dina fienders fiende och dina mot23Min ängel skall
framför dig och
ståndares motståndare.
kanaaneerna,
perisseema,
föra dig till amoreerna, hettitema,
hiveema och jevuseerna, och jag skall utplåna dem. 24Du skall
handlar

Men

i honom.

och inte ta efter deras seder
dem och krossa deras stenstoder. 25Ni skall
utan tillintetgöra
tjäna Herren, er Gud, då skall jag välsigna brödet du äter och
vattnet du dricker och hålla sjukdomar borta från dig. Ingen

inte tillbe

eller tjäna deras gudar

Iag
eller vara ofruktsam.
livslängd.
skall låta dig uppnå din fulla
i
Skräcken
för mig skall jag sända framför dig, och jag skall

kvinna

i ditt

land

bland alla folk du kommer

sprida förvirring
fiender

skall få missfall

på flykten.

till och driva dina

slag skall sända modlöshet

framför

dig, så

att hiveerna, kanaaneerna och hettitema jagas undan för dig.
29Men jag skall inte fördriva
dem på ett enda år, för att inte
förökar sig och vållandet skall bli en ödemark, där vilddjuren
lar dig skada.

3°Stegför steg skall jag driva bort dem, till dess

dig och kan ta landet i besittning. 31Iag skall låfrån Sävhavet till filisteernas hav och från öknå
din
gräns
ta
Eufrat.
Ty jag skall ge landets invånare i ert våld och
nen till
driva undan dem för dig. 32Du skall inte sluta något förbund
du har förökat

33De får inte bo kvar i ditt land, då
dig till att synda mot mig, och om du tjänar

med dem och deras gudar.

de förleda
deras gudar fångas du i en fälla.

kunde

Förbundet

24

bekräftas

1Till Mose sade han sedan: "Gå upp till Herren, du själv och
Nadav och Avihu och sjuttio av Israels äldste, och fall
tillbed på avstånd. Endast Mose får närma sig Herren;
och
ner
de andra får inte närma sig honom. Och folket får inte alls

Aron,

med honom."
upp tillsammans
3När Mose kom och underrättade

folket om vad Herren hade sagt och om alla hans stadgar svarade alla med en mun:
"Allt vad Herren har sagt vill vi göra." 4Sedan skrev Mose ner
allt vad Herren hade sagt.
Tidigt nästa morgon byggde Mose ett altare nedanför berget
och reste tolv stenstoder för Israels tolv stammar. 5Därefter
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att offra brännoffer
gav han några unga israeliter i uppdrag
och slakta tjurar som gemenskapsoffer
åt Herren. 5Mose tog
hälften av blodet och hällde i skålar och hälften stänkte han på
altaret. 7Så tog han förbundsakten
och läste upp den för folket.
De sade: "Vi vill göra allt vad Herren har sagt och lyda honom." 3Mose tog blodet, stänkte det på folket och sade: "Med
detta blod bekräftas det förbund som Herren har slutit med er
på grundval av alla dessa befallningar."
9Mose och Aron, Nadav och Avihu och sjuttio
av Israels
äldste gick upp på berget, 1°och de såg Israels Gud. Under
hans fötter var som ett golv av safir; det liknade själva himlen i
klarhet. Han
lyfte inte sin hand mot de främsta i Israel. De
skådade Gud, och de åt och drack.

Mose

Sinai

Herren

sade till Mose: "Gå upp till mig på berget och stanna
där, så skall jag ge dig stentavlorna
och lagen och buden, som
jag har skrivit för att undervisa folket." 13Mose gav sig av tillsammans med sin tjänare Iosua och gick upp på Guds berg.
Till
de äldste sade han: "Stanna här och vänta tills vi komkvar hos er,- den som
mer tillbaka till er. Aron och Hur är
vill få något ärende avgjort kan vända sig till dem."
15När Mose hade gått upp på berget täcktes det
av ett moln.
Herrens
härlighet vilade över Sinaiberget, och molnet täckte
det i sex dagar. Den sjunde dagen ropade han till Mose ur molnet. 17Och israeliterna såg Herrens härlighet som en förtärande
eld på toppen av berget. 13Mose gick in i molnet och upp på
berget och stannade där i fyrtio dagar och fyrtio nätter.

Insamling till Guds boning
25

lHerren

talade till Mose:

Säg till israeliterna

att samla in gåvor åt mig. Av var och en
känner
manad
skall ni ta emot gåvor åt mig. 3Och detsig
som
ta är vad ni skall samla in: guld, silver och koppar, 4vi0lett,
purpurrött

5rödfärgade
pan, kryddor

och karmosinrött
baggskinn,

garn,
delfinskinn,

till smörjelseoljan

fint

lingarn

akacieträ,

och gethår,
Öolja till lam-

och till den välluktande

rökel-
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sen, 7onyx och andra ädla stenar att sätta på efoden och på
bröstväskan.
3De skall göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt
ibland dem. 9Denna boning och allt som hör till den skall ni
göra helt enligt de förebilder

som jag Visar dig. .

Arken
1°Du skall göra en ark av akacieträ, två och en halv aln lång, en
skall beoch en halv aln bred och en och en halv aln hög. Du
och
utvändigt
invändigt
och
lägga den med rent guld både
12Du
skall gjuta fyra ringar av
omge den med en guldkant.
guld och fästa dem vid de fyra fötterna på arken, två ringar på
ena sidan och två på den andra. 13Du skall göra bärstänger av
akacieträ och belägga dem med guld 14och skjuta in dem i
ringarna på arkens sidor, så att man kan bära arken med dem.

15Bärstängerna skall sitta kvar i ringarna

på arken och får inte

tas bort. 151 arken skall du lägga förbundstecknet
som jag skall
dig.
ge
17Du skall göra ett lock av rent guld, två och en halv aln
långt och en och en halv aln brett. 13Du skall också göra två
keruber av hamrat guld, en vid varje ända av locket, 19en kerub vid den ena ändan och en vid den andra. Du skall göra
keruberna
i ett stycke med locket. ZOKeruberna skall hålla
och utbredda, så att de skyler locket. De skall
med ansiktena ner mot locket. 21Du
varandra,
vara vända mot
skall lägga locket ovanpå arken, och i arken skall du lägga förbundstecknet
som jag skall ge dig. 22Där skall jag uppenbara
vingarna

lyftade

mig för dig: från platsen

ovanför

locket

skall jag tala till dig,

som står på arken med förbundstill Israels folk.
befallningar
alla
dig
mina
tecknet, och ge

mellan

de båda keruberna

Bordet för skådebröden
23Vidare skall du göra ett bord av akacieträ, två alnar långt, en
aln brett och en och en halv aln högt. 24Du skall belägga det
det skall du fästa en guldmed rent guld, och runt omkring
kant. 25Du skall göra en handsbred list runt omkring det och
en guldkant på listen. 26Du skall göra fyra ringar av guld och
fästa dem i de fyra hörnen vid de fyra benen. 27Intill listen
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sitta, som hållare för bärstänger, så att man kan
28Du skall göra bärstängerna
av akacieträ och be-

lägga dem med guld, och med dem skall man bära bordet.
29Till bordet skall du också göra fat och skålar, kannor och bägare för dryckesoffren;
av rent guld skall du göra dem. 3°Se till
att det alltid ligger skådebröd

inför mig på bordet.

Lampstället
31Du skall göra ett lampställ
av rent guld. Det skall göras i
hamrat arbete, både foten och stammen. Skålarna, kulorna och
32Sex arblommorna
skall göras i ett stycke med lampstället.
ut från lampstället, tre på den ena sidan och tre på
mar skall
den andra. 33På den första armen skall det sitta tre skålar med
kulor och blommor och likaså på den andra; det skall vara likadant på alla sex armarna som går ut från lampstället. Skålar34Pâ
på ett mandelträd.
na skall vara formade som blommor
själva lampstället
skall det vara fyra skålar med kulor och
blommor,
och skålarna skall vara som mandelträdsblommor.
35Under vart och ett av de tre paren armar
som går ut från
lampstället skall det sitta en kula, gjord i ett stycke med detta,
36Kulorna
under de sex armarna som går ut från lampstället.
och armarna skall vara i ett stycke med lampstället,
alltsammans ett enda hamrat stycke rent guld. 37Du skall göra sju
lampor till lampstället; de skall sättas så att platsen framför blir
belyst. 38De tänger och brickor som hör till skall göras av rent
guld.

39Lampstållet med alla dessa tillbehör

Guds

boning

skall göras av en
talent guld. 4OSetill att du gör detta efter de förebilder
som du
har fått se på berget.

26

lBoningen skall du göra av tio tältvåder; av tvinnat fint lingarn
och av violett, purpurrött
och karmosinrött
garn skall du väva
dem, med keruber, i konstvävnad.
ZVarje våd skall vara 28 alnar lång och fyra alnar bred; alla våderna skall vara lika stora.
3De skall fogas samman fem och fem. 4Du skall göra öglor
av
violett

garn i kanten av våden ytterst på det ena hopsatta
och på samma sätt i kanten av den yttersta våden på
det andra hopsatta stycket. 550 öglor skall du göra på den ena

stycket
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våden och 50 ytterst på våden i det andra stycket, så att öglorna svarar mot varandra. 6Du skall också göra 50 hakar av guld
och fästa ihop Våderna med hakar, så att boningen blir en helhet.
7Du skall väva våder av gethår till ett tält över boningen; elva våder skall du väva. 3Varje våd skall vara 30 alnar lång och
fyra alnar bred; alla elva Våderna skall vara lika stora. 9Du
skall foga samman fem våder för sig och sex våder för sig och
vika den sjätte våden dubbel på framsidan av tältet. 10Du skall
göra 50 öglor i kanten av den ena våden, den som är ytterst på
det ena hopsatta stycket, och 50 öglor i kanten av våden på det
du skall göra 50 hakar av kopandra hopsatta stycket. Och
par och häkta dem i öglorna
het. 12Och den överskjutande

och så fästa ihop tältet till en heldelen av tältets våder, den halva

våd som blir över, skall hänga ner över baksidan av boningen.
13Och den aln som tältvåderna
är för långa på var sida skall
hänga ner på båda sidorna av boningen för att täcka den. 14Du
skall göra ett överdrag av rödfärgade baggskirm till tältet och
ovanpå detta ett överdrag av delfinskinn.
15Bräderna till boningen skall du göra av akacieträ, de skall
bräda skall vara tio alnar lång och en och
stå upprätt. Varje
17På
varje bräda skall det finnas två tappar i
en halv aln bred.
till varandra. Du skall göra likadant med alla brä13Av de bräder du gör för boningen skall
20 vara på sydsidan, åt söder, 19och du skall göra 40 socklar av
silver under de 20 bräderna, två socklar för varje bräda med
anslutning

derna till boningen.

dess två tappar; Ovidare på boningens andra sida, norrut, 20
bräder med
deras 40 socklar av silver, två under var bräda.
Till
baksidan av boningen, åt väster, skall du göra sex bräder i
23och till boningens hörn på baksidan två bräder. 24Dessa skall
till den första
vara dubbla nertill och likaså dubbla upptill,
25Det
ringen. Så skall det vara med de båda hörnbräderna.
skall alltså vara åtta bräder med socklar av silver, sammanlagt
16 socklar, två under var bräda;
25Du skall göra reglar av akacieträ,
ningens ena sida, 27fem till bräderna

fem till bräderna

på bo-

på dess andra sida och
mellersta refem till bräderna på baksidan, åt väster. Den
från ena ändan
geln, den som sitter mitt på bräderna, skall
till den andra. 29Bräderna skall du belägga med guld, och du
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på dem, där man kan skjuta in reglarna.
skall du belägga med guld. 3°Du skall uppföra

skall göra guldringar
Också reglarna
boningen

i överensstämmelse

med det som du fick se på ber-

get.
31Du skall väva ett förhänge av violett, purpurrött
och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn; det skall göras i konstvävnad, med keruber. 32Du skall hänga upp det på fyra stolpar
av akacieträ som är belagda med guld, har krokar av guld och
står på fyra socklar av silver. 33Du skall fästa förhänget i hakar
och ställa den innanför
och föra dit arken med förbundstecknet
förhänget; förhänget skall skilja det heliga från det allra heligaste. 34Och du skall lägga locket över arken med förbundstecknet i det allra heligaste.
35Bordet skall du ställa utanför

förhänget

och lampstället

mitt emot bordet, på södra sidan av boningen; bordet skall stå
på den norra sidan. 36Du skall göra ett draperi för ingången till
och karmosinrött
tältet, i brokig väv av violett, purpurrött
garn
och tvinnat fint lingarn. 37Till draperiet skall du göra fem stolpar av akacieträ och belägga dem med guld, och krokarna på
dem skall vara av guld, och till dem skall du gjuta fem socklar
av brons.
Altaret
27

1Du skall bygga ett altare av akacieträ, fem alnar långt och fem
och tre alnar högt.
alnar brett
altaret skall vara fyrkantigt
vart och ett av dess fyra hörn skall du göra ett horn, som
skall vara i ett stycke med altaret. Du skall belägga det med
3Du skall göra kärl att föra bort askan
liksom också
gafflar och fyrfat. Alla dessa tillbehör skall
du göra av koppar. 4Du skall göra ett galler, ett nät av koppar,
5Du skall sätta
och i dess hörn skall du sätta fyra bronsringar.

koppar.
skovlar

och skålar,

under altarlisten, så att nätet når upp till halva
6Till altaret skall du göra bärstänger av akaaltaret.
av
cieträ och belägga dem med koppar. 7Bärstängerna skall skjugallret

nertill,

höjden

tas in i ringarna, så att de sitter på båda sidor av altaret, när
man skall bära det. 3Altaret skall vara ihåligt, byggt av bräder,
och det skall göras så som du fick se det på berget.
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Förgården
9Du skall också göra en förgård till boningen. På sydsidan, åt
söder, skall det finnas omhängen till förgården av tvinnat fint
lingam, 100 alnar långa på den sidan, 1°med 20 stolpar och 20
socklar av brons och med stolparnas krokar och band av silver.
Likaså
skall det på norra långsidan finnas omhängen, 100 alnar långa, med 20 stolpar och 20 socklar av brons och med
Västra kortstolparnas krokar och band av silver. Förgårdens
sida skall ha omhängen
tio socklar.

av 50 alnars längd, med tio stolpar och
skall
den östra kortsidan,
skall omhängena vara 15 alnar åt ena

13Förgårdens framsida,

vara 50 alnar lång. Där
hållet med tre stolpar och tre socklar, 15och åt andra hållet 15
alnar med tre stolpar och tre socklar. 15Till förgårdens
port
skall göras ett draperi som är 20 alnar, i brokig väv av violett,
och karmosinrött
purpurrött
garn och tvinnat fint lingarn. Det
skall ha fyra stolpar med fyra socklar. 17Alla stolparna runt
förgården
skall ha band och krokar av silver och socklar av
brons. 13Förgården skall vara 100 alnar lång och 50 alnar bred;
dess omhängen av tvinnat fint lingarn skall ha fem alnars höjd.
Socklarna skall vara av brons. 19All utrustning
som behövs för
i boningen, liksom alla tältpluggarna
gården, skall vara av koppar.
tjänsten

där och till för-

Oljan till lamporna
2°Du skall befalla

att skaffa dig ren olja av stötta
så att lamporna kan sättas upp varje dag.
utanför förhänget som hänger framför

israeliterna

oliver till lampstället,
211 uppenbarelsetältet,

skall Aron och hans söner se till att lamporna
natten igenom inför Herren. Detta skall vara en oföränderlig stadga för israeliterna genom alla släktled.

förbundstecknet,
brinner

Prästdräkten
28

1Låt din bror Aron

och hans söner träda fram ur kretsen av isför att bli präster åt mig: Aron själv och hans söner Nadav och Avihu, Elasar och Itamar. 2Du skall låta sy en helig
för din bror Aron. 3Du skall ge andräkt till ära och prydnad

raeliter

visningar
de skall

gåva av mig, och
åt alla som fått konstskicklighetens
göra dräkten åt Aron, för hans Vigning till präst åt
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mig. 4Dessa plagg skall de göra: bröstväska, efod, kåpa, mönstrad tunika, turban och bälte. De skall sy heliga dräkter åt din
bror Aron och åt hans söner, så att de kan vara mina präster.
5Till dessa dräkter skall de använda guld, violett, purpurrött
garn och fint lingarn.
de göra av guld, av violett,
fint lingarn,
garn och tvinnat

och karmosinrött
6Efoden skall

och
purpurrött
i konstvävnad.
karmosinrött
7Den skall ha två axelstycken som är fästa i dess båda kanter
och håller ihop den. 8Och skärpet som sitter på efoden skall
göras på samma sätt och i ett stycke med den: av guld, av viooch karmosinrött
lett, purpurrött
garn och tvinnat fint lingarn.
9Du skall ta två onyxstenar och på dem rista in namnen på Israels söner: wsex av namnen på den ena stenen och de sex övSom
riga namnen på den andra stenen, i åldersordning.
en
graverar ett sigill, så skall du rista Israels söners
båda stenarna. De skall infattas i flätverk av guld.
på
de
namn
12Du skall sätta de två stenarna på efodens axelstycken som en
påminnelse
om Israels söner: Aron skall bära deras namn på
sina axlar inför Herren för att han skall minnas dem. 13Du

juvelerare

av guld 14och två kedjor av rent guld, tvinnade som snören, och dem skall du fästa vid flätverken.
15Du skall göra en bröstväska för domsutslag,
i konstvävskall göra flätverk

skall den göras av guld, av violett, purfint lingarn.
och karmosinrött
purrött
garn och av tvinnat
Den
skall vara fyrkantig och dubbelvikt,
en halv aln lång och
nad. Liksom

efoden

en halv aln bred. 17Du skall besätta den med fyra rader stenar:
i första raden en karneol, en topas och en Smaragd, 13i andra
raden en rubin, en safir och en kalcedon, 19i tredje raden en
hyacint, en agat och en ametist, oi fjärde raden en krysolit, en
onyx och en jaspis. De skall vara infattade i flätverk av guld.
21Stenarna skall vara tolv och svara mot namnen på Israels söner, en för varje namn. På varje sten skall namnet på en av de
brösttolv stammarna vara ingraverat,
som på ett sigill. Till
väskan skall du göra kedjor av rent guld, tvinnade som snören.
23Du skall göra två guldringar
och sätta dem i två av hörnen
vid de två ringpå bröstväskan. 24Fäst de båda guldsnoddarna
25de
på snodandra
ändarna
hörnen
bröstväskan;
två
i
arna
av
darna

skall

fastgjorda

du fästa vid
vid

efodens

som skall vara
26Gör två
på framsidan.

de båda flätverken,
axelstycken
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och sätt dem i de båda andra hörnen på
skall du göra
bröstväskan,
på insidan mot efoden. Slutligen
två guldringar
och sätta dem nertill på framsidan av efodens
båda axelstycken, vid sömmen ovanför skärpet. 23Bröstväskan
andra

guldringar

genom sina ringar knytas fast vid ringarna på efoden
med en violett snodd, så att den sitter ovanför skärpet och inte
Aron går in i helgedomen skall
kan lossna från efoden. När
skall

han bära namnen på Israels söner vid sitt hjärta, på bröstväskan för domsutslag, som en ständig påminnelse inför Herren.
301 bröstväskan
för domsutslag skall du lägga urim och tummim,
Herren.

så att de ligger vid Arons hjärta när han träder inför
Så skall Aron inför Herren ständigt bära israeliternas

domar vid sitt hjärta.
tyg. 32Mitt på
vävd
kant, som
med
den skall vara en öppning
en
på en brynja, så att den inte rivs sönder. 33Runt
öppningen
och
fållen skall du sätta granatäpplen
av violett, purpurrött

31Kåpan till efoden skall du göra helt i violett
för huvudet

garn och tvinnat fint lingarn, och mellan dem
och ett granatäpple
guld
runt om, 34en guldbjällra
av
35Aron
skall
bära den när han
kåpan.
fållen
på
växelvis runt
inför
helgedomen
gör tjänst, så att det hörs när han går in i

karmosinrött
bjällror

Herren och när han går ut; annars kommer han att dö.
36Du skall göra en blomma av rent guld och rista in på den
så som man graverar ett sigill: Helgad åt Herren. 37Och du
skall fästa den vid en violett snodd, och den skall sitta på turbanen, på dess framsida. 33Den skall sitta på Arons panna.
Aron är ansvarig för fel i de heliga offer som israeliterna bär
i alla deras heliga gåvor; därför skall den alltid sitta på
hans panna, så att Herren finner behag i dem.
39Du skall väva den mönstrade tunikan av fint lingarn och
göra en turban av fint lingarn. Gör även ett bälte i brokig väv.
4°Också åt Arons söner skall du göra tunjkor. Och du skall
till ära och prydnad. 411
göra bälten åt dem och huvudbonader,
fram,

sådana dräkter

skall du klä din bror Aron

och hans söner. Du

dem och viga dem till präster åt
skall smörja
42Gör
byxor av linne som skyler deras kön, de skall räcka
mig.
från midjan ner på låren. 43Dem skall Aron och hans söner ha
eller träder fram till alpå sig när de går in i uppenbarelsetältet
dem och insätta

taret för att göra tjänst i helgedomen;

annars

drar

de skuld
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över sig och dör. Detta skall vara en oföränderlig
och hans efterkommande.

stadga för

honom

Prästvigningen
29

lDetta

är vad du skall göra när du viger

dem till präster

åt

mig. Tag en ungtjur och två felfria baggar, Zosyrat bröd, osyrade kakor bakade med olja och osyrade tunnkakor smorda med
olja. Gör dem av siktat vetemjöl 3och lägg dem i en korg, och
bär fram dem i korgen
och de två baggarna.

med tjuren
som offergåva tillsammans
4Du skall föra fram Aron och hans söner

ingång och tvätta dem med vatten.
till uppenbarelsetältets
5Och du skall ta kläderna och sätta på Aron tunikan, kåpan till
efoden, efoden och bröstväskan
och binda ihop alltsammans
ÖSätt
sedan turbanen på hans huvud och fäst det
med skärpet.
på den. 7Tag smörjelseoljan
och häll den på
3Sedan skall du låta hans söner
på dem tunikor 9och spänna om
träda fram, och du skallklä
heliga

diademet

hans huvud

och smörj honom.

dem bälten och sätta på dem huvudbonader.
ten till prästämbetet för alltid.

Så skall de ha rät-

Aron och hans söner 1°skall du leda fram
och Aron och hans söner
sedan tjuren
skall lägga sina händer på tjurens huvud. slakta
När du prästviger

tjuren

framför

uppenbarelsetältet,

12Tag lite av
häll
tjurens blod på fingret och stryk på altarhornen;
ut resten
av blodet vid foten av altaret. 13Fettet kring inälvorna, stora leVerloben och båda njurarna med deras fett skall du bränna på

inför Herren

vid ingången

till uppenbarelsetältet.

altaret. Men
tjurens kött, huden och resten av inälvorna skall
du bränna upp utanför lägret; det är ett syndoffer.
15Så skall du ta den ena baggen, och Aron och hans söner
skall lägga sina händer på dess huvud. 15S1akta baggen och tag
dess blod och stänk det runt om på altaret. 17Stycka baggen,
och hutvätta inälvor och fötter och lägg detta på köttstyckena
Bränn
sedan hela baggen på altaret. Detta är ett
vudet.
brännoffer
åt Herren.
Därefter

åt Herren,

en lukt som gör honom

nöjd, ett eldoffer

skall du ta den andra baggen, och Aron och hans
söner skall lägga händerna på dess huvud. 2°Du skall slakta
baggen och stryka lite av blodet på Arons högra örsnibb och
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och på högra

tummen

och högra

stortån; resten av blodet skall du stänka runt om på altaret.
21Du skall ta av blodet på altaret och av smörjelseoljan
och
stänka på Aron och hans kläder och på hans söner och deras
kläder;

då blir han och hans kläder

heliga,

liksom

hans söner

och deras kläder.

Tag det feta på baggen, fettsvansen, fettet kring inälvoma,
stora leverloben och båda njurarna med deras fett och högra
23och vidare en rund
låret,
detta är prästvigningsbaggen,
brödkaka, en kaka bakad med olja och en tunnkaka ur korgen
med osyrat bröd som står inför Herren. 24Allt detta skall du
överlämna till Aron och hans söner, och de skall lyfta upp det
som ett offer inför Herren. 25Sedan skall du ta tillbaka det och
till en lukt som gör
bränna det på altaret, ovanpå brännoffret,
Herren nöjd; det är ett eldoffer åt Herren. 26Och du skall ta
och lyfta upp den till ett
bringan av Arons prästvigningsbagge
Den skall vara din andel. 27Bringan som har
lyfts upp och låret som har skänkts till offer skall du avskilja
som är avsedd
som heliga, styckena av prästvigningsbaggen
för Aron och hans söner, 23och Aron och hans söner skall för
offer inför Herren.

de är en offerha rätt att få dessa av israeliterna:
gemenskapsoffer,
gärd, en gåva från israeliterna
en
av deras
gåva från dem till Herren.
29Arons heliga kläder skall hans söner ha efter honom, och
all framtid

de skall bäras av dem när de blir smorda och insatta till präster. 301 sju dagar skall de bäras av den bland hans söner som
blir präst i hans ställe, den som skall
för att göra tjänst i helgedomen.

in i uppenbarelsetältet

31Tagprästvigningsbaggen och koka köttet på heligt område. 32Köttet av baggen och brödet i korgen skall Aron och hans
33De skall äta
söner äta vid ingången till uppenbarelsetältet.
de
insattes och vignär
det som användes till försoningsoffer
det är heligt. 34Och
des till präster; ingen annan får äta det,
eller av brödet blir över till
om något av prästvigningsköttet
det är hemorgonen, skall det brännas upp; det får inte ätas,
ligt.
35Så skall du göra med Aron och hans söner, alldeles som
jag har befallt

vara. 35Varje
till försoning; du skall

dig. Sju dagar skall prästvigningen

dag skall du offra en tjur som syndoffer,
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för det,
offra syndoffret
på altaret när du utför soningsriten
och du skall smörja det så att det blir helgat. 37Sju dagar skall
du utföra sorüngsriten för altaret och helga det. Då blir altaret
allting

högheligt;

som kommer

i beröring

med altaret får del av

dess helighet.

Det dagliga

offret

38Detta skall du offra på altaret: två årsgamla lamm Varje dag i
all framtid. 39Det ena lammet skall du offra på morgonen och
och mörker, 4°och till det första
det andra mellan skymning
skall du offra en tiondels efa siktat mjöl, blandat med
hin olja av stötta oliver, och som dryckesoffer
kvarts
en
en
andra lammet skall du offra mellan skymkvarts hin vin. Det
ning och mörker; med samma slags matoffer och dryckesoffer
lammet

som om morgonen skall du offra det, till en lukt som gör Herren nöjd, ett eldoffer åt honom. 42Detta skall vara ett dagligt
brännoffer genom alla släktled, vid ingången till uppenbarelseDär skall jag uppenbara mig för er och där
skall jag tala till dig. 43Där skall jag uppenbara mig för israelJag
iterna, och tältet skall bli helgat genom min härlighet.
tältet, inför Herren.

och altaret, och Aron och
skall helga både uppenbarelsetältet
hans söner skall jag helga till att vara präster åt mig. 45Och jag
och vara deras Gud. 46Då skall de
skall bo bland israeliterna
inse att jag är Herren, deras Gud, som har fört dem ut ur Egypten för att bo ibland dem. Jag är Herren, deras Gud.
Rökelsealtaret

30

1Du skall bygga

ett altare att tända rökelse på; av akacieträ
skall du göra det. 2Det skall vara fyrkantigt,
en aln långt och en
aln brett och två alnar högt. Hornen skall vara i ett stycke med
altaret. 3Du skall belägga det med rent guld ovanpå och på sidorna och på hornen och omge det med en guldkant. 4Du skall
göra två ringar av guld och sätta dem nedanför kanten, på två
av sidorna, på bägge gavlarna; de skall tjäna som hållare för
så att man kan bära altaret. 5Bärstängerna skall du
akacieträ
och belägga med guld. 5Altaret skall du stälgöra av
la framför förhänget som döljer arken med förbundstecknet,

bärstänger,

framför

locket

över förbundstecknet,

där jag skall uppenbara
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rökelse på det; varje
mig för dig. 7Aron skall tända välluktande
skall
han tända rökellamporna
ordning
morgon när han gör i
se, 3och likaså när han sätter upp lamporna mellan skymning
och mörker. Detta skall vara ett dagligt rökelseoffer inför Herren genom alla släktled. 9På detta altare skall ni inte offra
eller matoffer;
IOEn gång om
på
det.
dryckesoffer
inte heller skall ni hälla ut
på altarets horn; geåret skall Aron stryka försoningsblodet
gång
året utföra soningsskall
han
där
alla
släktled
om
en
nom
Altaret är högheligt och hör
riten med blodet av sonjngsoffret.
någon

otillåten

Herren

till.

rökelse

eller något brännoffer

Lösepenningen
Herren

talade till Mose:
12När du mönstrar israeliterna och räknar deras antal skall
betala en lösen för sitt liv åt Hervar och en vid mönstringen
13Var
ren, så att ingen olycka drabbar dem vid mönstringen.
och en som upptas bland de mönstrade skall ge en halv sikel
20 gera per sikel. Denna halva sikel är en
14Alla som upptas bland de mönstrade,
uppåt, skall ge denna offergåva åt Heroch
från tjugo års ålder
15Den
rike skall inte ge mer och den fattige inte mindre än
ren.
en halv sikel när ni ger offergåvan åt Herren som en lösen för

efter tempelvikt
offergåva

åt Herren.

ert liv. 16Du skall ta emot lösesumman
av israeliterna och anSå skall isvända pengarna till tjänsten vid uppenbarelsetältet.
raeliterna bli ihågkomna inför Herren, genom den lösen ni ger
för ert liv.
Bronskaret
17Herren talade till Mose:
18Du skall göra ett bronskar

med tillhörande

bronsställ

för

och altaret
och sätta det mellan uppenbarelsetältet
och fylla det med vatten. 19Där skall Aron och hans söner tvätta sina händer och fötter. 2°När de går in i uppenbarelsetältet
skall de tvätta sig, annars kommer de att dö; likaså när de går
tvättningen

till altaret för att göra tjänst och bränna eldoffer åt Her21De
skall tvätta händer och fötter, annars kommer de att
ren.
fram
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stadga för Aron

och hans

efterkommande

Smörjelseoljan
Herren

talade till Mose:

23Tag de finaste kryddor,

500 siklar flytande

myrra, hälften
250 siklar kalmus,

så mycket eller 250 siklar doftande kanel,
24500 siklar kassia, allt efter tempelvikt,
och en hin olivolja.
25Av detta skall du göra en helig smörjelseolja,
en doftande
blandning, konstfärdigt
blandad; det skall vara en helig smörjelseolja. 25Med den skall du smörja uppenbarelsetältet,
arken
27bordet med alla dess tillbehör,
med förbundstecknet,
lamp23brännofferaltaret
rökelsealtaret,
och karet med dess ställ. 29Du skall inviga dem så att de blir högheliga; allt som kommer i beröring
med dem får del av deras helighet. 3°Aron och hans söner skall
du smörja och viga till präster åt mig. 31Och till israeliterna
stället

med dess tillbehör,

med alla dess tillbehör

skall du säga: Detta skall vara min heliga smörjelseolja genom
32Ingen får smörja in kroppen med den, och ni får

alla släktled.

inte göra någon annan olja med denna sammansättning.
Helig
är den, och helig skall den vara för er. 33Den som gör en sådan
blandning och den som använder den på någon obehörig skall
utstötas ur sitt folk.
Rökelsen
34Herren sade till Mose:
Tag välluktande

ämnen: staktekåda, sjönagel och galbanum,
ren rökelseharts, lika mycket av varje, 35och gör rökelse av detta, en konstfärdigt
blandad vällukt, saltad, ren och
helig. 36En del av rökelsen skall du stöta till pulver och lägga
framför förbundstecknet
i uppenbarelsetältet,
där jag skall uppenbara mig för dig. Den skall vara höghelig för er. 37En rökeloch därtill

får ni inte göra åt er själva: den
se med denna sammansättning
skall hållas helig, den hör Herren till. 38Den som gör sådan rökelse för att njuta dess vällukt skall utstötas ur sitt folk.
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utväljs

talade till Mose:

Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda
ande, med insikt, för3och
med gudomlig
fyllt
honom
stam,
4så att
hantverksskicklighet,
måga och kunskap och allt slags
arbeten och utföra dem i guld och
han kan tänka ut konstfulla

ZIag har utvalt

silver och koppar,

5slipa stenar för infattning, snida i trä,
utGIag har vid hans sida ställt Oholiav,

föra alla slags arbeten.

har
son, av Dans stam, och åt alla konstskickliga
7uppenbareljag gett förmåga att utföra allt som jag befallt dig:
och locket ovanpå den och
setältet, arken med förbundstecknet
sbordet med dess tillbehör,
allt som hör till uppenbarelsetältet,
lampstället av rent guld med alla dess tillbehör, rökelsealtaret,
9brännofferaltaret
med alla dess tillbehör, karet med dess ställ,
Achisamaks

prästen Arons heliga kläder och hans söners
rökelsen till
och den välluktande
smörjelseoljan
allt skall de göra så som jag har befallt dig.
-

loämbetsdräkten,
prästkläder,
helgedomen
Sabbatsbudet

inskärps

Herren

sade till Mose:
13Tala till israeliterna
och säg: "Mina sabbater måste ni hålla,
sabbaten är ett tecken som förenar mig och er, genom alla
släktled, för att m skall veta att det är jag, Herren, som helgar
skall hålla Sabbaten, den skall vara helig för er. Den
er. Ni
och en som
som vanhelgar den skall straffas med döden. Var
utför något arbete på sabbaten skall utstötas ur sitt folk. 15Sex
dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är det sabhelgad åt Herren. Var och en som utför
bat, en sabbatsvila
skall straffas med döden. 15Israsabbatsdagen
något arbete på
eliterna skall hålla Sabbaten; de skall iaktta den genom alla
för alla tider. 17Den är ett evigt
släktled som en förbundsplikt
på sex dagar gjorde
tecken som förenar mig och israeliterna,
vilade han och
dagen
sjunde
den
jord,
och
Herren himmel
men
hämtade

andan."
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Gud ger Mose lagtavlorna
13När Gud hade talat med Mose på Sinaiberget
nom de två tavlorna
som Gud hade skrivit

som ett förbundstecken,
på med sitt finger.

gav han hotavlor av sten,

Guldkalven
32

1När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget
samlades de kring Aron och sade till honom: "Gör oss en gud
framför oss Vi vet inte vart den där Mose har tagit
som kan
vägen, han som förde oss ut ur Egypten." Aron svarade dem:
"Ta guldringarna

ur öronen på era hustrur, era söner och era
och kom hit med dem" 3Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. 4Han tog
emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde
döttrar

han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade de: "Detta, Israel,
5När Aron såg
är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten."
vad som skedde reste han ett altare framför kalven och lät kungöra: "I morgon firas en högtid till Herrens ära" ÖTidigt nästa
och frambar
morgon offrade de brännoffer
och folket slog sig ner för att äta och dricka
förlusta sig.
7Då talade Herren till Mose: "Gå nu ner,

gemenskapsoffer,
och började

sedan

ditt folk, som du
3De har redan
har fört ut ur Egypten, har gjort något förfärligt.
lämnat den väg som jag har befallt dem att gå, de har gjort sig
de har tillbett den och offrat till den och
en gjuten tjurkalv,
sagt: Detta, Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten."
9Och Herren fortsatte: "Jag ser att detta är ett styvnackat folk.
Lämna
mig nu i fred. Min vrede skall drabba dem och jag
skall förinta dem. Men av dig skall jag göra ett stort folk."
Mose
försökte blidka Herren, sin Gud: "Herre, låt inte din
vrede drabba ditt folk, som du har fört ut ur Egypten med stor
hand 12Låt inte egypterna få säga att det vari

kraft och mäktig

ut ditt folk, att det var för att döda oss
bland bergen och utplåna oss från jordens yta. Stilla din glödande vrede och avstå från det onda du har i sinnet mot ditt
folk. 13Glöm inte dina tjänare Abraham, Isak och Israel och det
ond avsikt

du förde

löfte du gav dem, då du svor vid dig själv att göra deras ättlingar talrika som stjärnorna på himlen och låta deras ättlingar
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få hela det land du talat om som egendom för all framtid."
Då
avstod Herren från det onda som han hade hotat att göra
mot sitt folk.
15Mose gick ner från berget och bar med sig de två tavlor
han hade fått som ett förbundstecken,
tavlor med skrift på bådet var skrivet både på framsidan och på baksidan.
var Guds verk, och skriften som var inristad på
dem var Guds skrift.
17osua hörde hur folket skrek och ropade och han sade till

da sidorna:
16Tavlorna

Mose: "Det hörs stridslarm

i lägret"

13Mose svarade:

"Det är inte segerrop
och inte besegrades klagan,
det är ljudet av sång jag hör"
19Då Mose kom närmare lägret och fick se tjurkalven och dansandet, blev han så förbittrad
att han kastade ifrån sig tavlorna
och slog dem i stycken vid bergets fot. 2°Kalven som de hade
gjort brände

han och malde till stoft. Det strödde

han i vattnet

och lät israeliterna dricka det.
21Mose sade till Aron: "Vad

har detta folk gjort dig, efterAron
svarade: "Var
som du har fått dem att synda så grovt"
inte vred, herre Du vet själv hur de dras till det som är ont.
23De sade till mig: Gör oss en gud som kan
framför oss Vi
vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss
ut ur Egypten. 24Då sade jag till dem: Den som har någonting
av guld skall ta det av sig, och de gav det åt mig. Jag kastade
det i elden, och så kom kalven till."
25När Mose märkte att Aron hade släppt greppet om folket
förakt Zöställde han sig i
det åt motståndarnas
och utlämnat
porten till lägret och ropade: "Alla som är på Herrens sida
skall komma hit till mig" Då samlade sig alla leviterna kring
honom. 27Han sade till dem: "Så säger Herren, Israels Gud:
Spänn på er svärden och gå fram och tillbaka genom lägret
från port till port och hugg ner bröder, vänner och grannar."
23Leviterna
gjorde som Mose hade sagt, och den dagen föll
omkring 3 000 män av folket. 29Och Mose sade: "I dag har ni
blivit
bröder.

Vigda åt Herren,
Därför

vill Herren

ni har vänt er mot era egna söner och
ge er sin välsignelse i dag."
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dag sade Mose till folket:

"Ni

en svår
vinna förso-

har begått

synd. Nu skall jag gå upp till Herren och försöka
ning för er synd." 31Och Mose gick tillbaka till Herren

och sade: "Detta folk har begått en svår synd, de har gjort sig en gud
av guld. 320m du ändå ville förlåta deras synd Utplåna annars mitt namn ur din bok" 33Herren svarade Mose: "Den
34Gå nu
som har syndat mot mig skall jag utplåna ur min bok.
och led folket dit jag har sagt dig Min ängel skall gå framför
till rätta med dem
dig. Men den dag kommer då jag skall
för deras synd." 35Så straffade Herren folket för att de hade
gjort kalven, den som Aron gjorde.
Order
33

om uppbrott

lHerren

talade till Mose: "Dra nu bort härifrån, du själv och
folket som du har fört ut ur Egypten, upp till det land som jag
har lovat Abraham, Isak och Jakob och svurit att ge åt deras
Jag skall sända en ängel framför dig och jag skall
ättlingar.
driva bort kanaaneerna,

amoreerna,
3Dra upp

hettiterna,

perisseerna,

hi-

som flödar av
veerna
mjölk och honung. Men jag vill inte själv gå med er: ni är ett
styvnackat folk, och jag kunde förinta er på vägen." 4När folket hörde dessa stränga ord klädde de sig i sorgdräkt, och ingen bar några smycken.
5Herren sade till Mose: "Säg till israeliterna:
Ni är ett styvoch jevuseerna.

till

landet

nackat folk. Om jag bara ett ögonblick följde er på vägen skulle
jag tillintetgöra
er. Lägg nu bort era smycken, sedan får jag se
vad jag skall göra med er." 5Då tog israeliterna
av sig sina
smycken

och var utan dem alltifrån

berget Horeb.

Llppenbarelsetültet
7Mose brukade
stycke därifrån.

ta tältet och slå upp det utanför lägret, ett gott
Var och en
Han kallade det uppenbarelsetältet.

ut till uppenbarelsetältet
som sökte råd hos Herren fick
utanför lägret. 8Varje gång Mose gick ut till tältet reste sig alla
och stod var och en vid ingången till sitt tält och såg efter honom, tills han hade gått in i tältet. 9Och när Mose hade gått in
sänkte molnpelaren
sig och blev stående framför ingången,
stå
och Herren talade med Mose. 1°Då folket såg molnpelaren
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ingången till tältet reste de sig alla och bugade sig
Herren talade
djupt, var och en vid ingången till sitt tält. Och
till Mose ansikte mot ansikte, som en människa talar till en annan. Sedan gick Mose tillbaka till lägret, men hans medhjälpare Iosua, Nuns son, en ung man, lämnade aldrig tältet.

framför

lovar

Herren

att visa sin härlighet

"Du säger att jag skall leda detta folk
på dess väg. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända
med mig, fastän du har sagt att jag står dig nära och att jag har
din gunst. 130m du sätter värde på mig så låt mig Veta dina
Mose

sade till Herren:

planer,- då kan jag lära känna dig och behålla din gunst. Och
svarade: Jag skall
kom ihåg att folket är ditt folk." Herren
med er, så att du slipper oroa dig." - 15"Om du inte
själv
själv går med", sade Mose, "så låt oss få stanna här. Hur
skall man kunna veta att jag och ditt folk har din gunst om inte
du går med oss, så att jag och ditt folk utmärks framför alla
Herren
svarade: "Jag skall göra vad
andra folk på jorden"
du har min gunst och du står mig nära."
du ber mig om,
Herren
13Mose sade: "Låt mig få se din härlighet"
svarade: "Jag skall låta min höghet och prakt gå förbi dig, och jag
skall ropa ut namnet Herren inför dig. Iag skall vara nådig mot
den jag vill vara nådig mot och barmhärtig
mot den jag vill va2°Han
ansikte kan du inte
fortsatte:
"Mitt
mot."
ra barmhärtig
sade
få se,
ingen människa kan se mig och leva." Sedan
Herren: "Här bredvid mig finns en plats, ställ dig här på klipmin härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta
i berget och skyla dig med min hand tills jag har gått förbi.
23Då skall jag ta bort min hand och du skall se mig på ryggen.

pan När

Men mitt ansikte får ingen se."
Förbundet

34

sluts

nytt

ut två stentavlor likadana som
de förra; på dem skall jag skriva samma ord som stod på de
första tavlorna, de som du slog sönder.
morgon bitti skall du
och
på
Sinai
vänta på mig där
då
skall
du
beredd,
upp
vara
1Herren

sade till Mose: "Hugg

på bergets topp. 3Ingen skall följa dig dit upp, och ingen skall
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får eller kor skall beta i närheten

av det."
4Mose högg ut två stentavlor, likadana som de första. Tidigt
nästa morgon gick han upp på Sinaiberget, så som Herren ha5Då steg
de befallt, och han tog med sig de båda stentavlorna.
ner i ett moln. Mose ställde sig nära honom och åkallade Herren. 6Och Herren gick förbi honom och ropade: "Her-

Herren

och nådig Gud, sen till vrede och
ren, Herren är en barmhärtig
rik på kärlek och trofasthet. 7Han håller fast vid sin kärlek mot
tusenden, han förlåter synd och skuld och brist men lämnar inte den skyldige ostraffad utan låter straffet för fädernas skuld
drabba barn och barnbarn intill tredje och fjärde led." 3Mose
föll genast på knä, böjde sig till jorden och tillbad. 9Han sade:
"Om jag har din gunst, Herre, så gå mitt ibland oss, fastän detta är ett styvnackat folk, och förlåt vår skuld och vår synd och
gör oss till din egendom."
1°Herren sade: "Jag sluter nu ett förbund med er. Inför hela
ditt folk skall jag göra sådana under som inte har utförts i något land eller något folk. Hela det folk som du tillhör skall se
hur överväldigande
den gärning är som jag, Herren, utför med
dig. Rätta
dig efter det som jag befaller dig i dag. Jag skall
driva bort amoreerna, kanaaneerna, hettiterna, perisseerna, hidig för att sluta förbund
veerna och jevuseerna för dig. Akta
med invånarna i landet som du kommer till, så att de inte fångar er i en fälla. 13Ni skall riva ner deras altaren, krossa deras
14Du skall inte
ner deras asherapålar.
gud,
Herrens namn är Den svartsjuke, han är en svartsjuk Gud. 15Du skall inte sluta förbund
med invånarna i landet,
då kommer du att äta av deras offer
stenstoder

tillbe

och hugga

någon främmande

och offrar åt sinär de ägnar sig åt sin liderliga avgudadyrkan
15Och
gudar
och
inbjuder
dig.
du
låter
dina
söner gifta
na
om
sig med deras döttrar

och deras döttrar

ägnar sig åt sin liderli-

kommer de att förleda dina söner till avfall.
ga avgudadyrkan,
17Du skall inte gjuta några avgudabilder
åt dig.
13Det osyrade brödets högtid skall du fira. I sju dagar skall
du äta osyrat bröd, så som jag har befallt dig, på den bestämda
tiden i månaden aviv,
det var i månaden aviv som du drog
19Det
första som kommer ur moderlivet
skall
ut ur Egypten.
tillhöra

mig, allt förstfött

av hankön

bland

din boskap,

både
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kor och får. ZOMen ett förstfött åsneföl skall du lösa ut med ett
lamm, och om du inte vill lösa ut det, skall du bryta nacken av
det. Varje förstfödd
bland dina söner skall du lösa ut. Med
tomma händer skall ingen träda fram inför mig. 21Sex dagar
skall du arbeta, men den sjunde dagen skall du upphöra med
arbetet; även om det är plöjningstid
eller skördetid
skall du
upphöra med arbetet.
22Du skall fira veckohögtiden,

när du skördar det första av
vid årsskiftet. 23Tre gånger
vetet, och likaså bärgningshögtiden
året
skall
alla
hos
dig
träda
fram inför Härskaren Hermän
om
ren, Israels Gud. 24Ty jag skall driva undan folken för dig
utvidga ditt område, och ingen skall hota ditt land när du
i upp tre gånger om året för att träda fram inför Herren,
Gud. 25Blodet av det som offras till mig skall du inte offra

och
drar
din
till-

sammans med något syrat, och påskfestens offer får inte lämnas kvar till morgonen. ZÖDet bästa av den första grödan på
din mark skall du föra till Herrens, din Guds, hus.
Du skall inte koka en killing i moderns mjölk."
27Herren sade till Mose: "Skriv ner dessa befallningar,
enlighet
Israel."

i

med dem har jag slutit ett förbund med dig och med
zsMose var kvar hos Herren i fyrtio dagar och fyrtio

nätter, utan att äta eller dricka. Och han skrev förbundsvillkoren, de tio budorden, på tavlorna.

Strålglansen från Moses ansikte
29När Mose gick ner från Sinaiberget
bundstecknet,
de två tavlorna, utgick

och hade med sig för-

det en strålglans från
därför att han hade talat med Gud, men han
det inte. 3°Då Aron och alla israeliterna såg strålglan-

hans ansikte,
märkte

sen från Moses ansikte vågade de inte komma emot honom.
31Men Mose ropade på dem, och då kom Aron och alla hövdingarna
till honom, och han talade med dem.
i menigheten
32Sedan kom alla israeliterna fram, och Mose gav dem alla de
befallningar
som han hade fått av Herren på Sinaiberget. 33När
Mose hade talat satte han en mask för ansiktet. 34Varje gång
Mose trädde fram inför Herren för att tala med honom tog han
av masken tills han gick ut igen. När han hade kommit ut talade han om för israeliterna vad Herren hade befallt. 35Då såg is-
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och Mose satte masken
tills han åter skulle gå in och tala med Herren.

hur Moses ansikte
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för ansiktet

strålade,

Sabbatsbudet

35

lMose

samlade

hela Israels menighet och sade: "Detta är vad
er att göra: Sex dagar får arbete utföras,

har befallt

Herren

men på den sjunde dagen är det sabbat, en sabbatsvila helgad
åt Herren. Var och en som utför något arbete på den dagen
skall dödas. 3Ni skall inte göra upp eld på sabbatsdagen, var ni
än bor."
Folkets

gåvor

4Mose sade till hela Israels menighet: "Detta är vad Herren har
befallt er: 5Samla in gåvor åt Herren. Var och en som känner
sig manad skall bära fram dessa gåvor åt Herren: guld, silver
Öviolett, purpurrött
och karmosinrött
garn, fint linakacieträ,
7rödfärgade
baggskinn,
delfinskirm,
gethår,
och
garn
8olja till lampan, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen, 9onyx och andra ädla stenar att sätta på efoden

och koppar,

och på bröstväskan.
1°Var och en av er som har konstskicklighetens
gåva skall
komma och tillverka allt det som Herren har befallt: boningen med tält och överdrag, hakar och bräder, reglar, stolpar och
marken

socklar,
förhänget

med dess bärstänger,

locket och det skylande

13och bordet med bärstängerna

hör och skådebröden,
och lampoljan,

porna
smörjelseoljan,

14lampstället

och alla övriga

tillbe-

med dess tillbehör,

lam-

15rökelsealtaret

med

dess bärstänger,

rökelsen och draperiet för inden välluktande
lébrännofferaltaret
med dess koppargalgången till boningen,
ler, bärstångerna och alla andra tillbehör, karet med dess ställ,

17omhängena till förgården,

dess stolpar

och socklar

och dra-

och linorna till
periet för porten till förgården, lstältpluggarna
19ämbetsdräkterna
till
tjänsten i helförgården,
boningen och
gedomen, prästen Arons heliga kläder och hans söners prästkläder."
zolsraels

hela menighet gick nu bort från Mose, Zloch alla
kallade eller manade kom med gåvor till Herren
kände
sig
som
tjänsten där och de heliga
för arbetet på uppenbarelsetältet,
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22Och både män och kvinnor,

kläderna.

nade, kom med spännen,

örringar,

36:2

alla som kände sig maoch halssmycken, al-

ringar

av guld. Alla kom de med en offergåva av
och
guld till Herren. 7-3Och alla som hade violett, purpurrött
baggkarmosinrött
garn, fint lingarn och gethår, rödfärgade
skinn och delfinskinn
kom med detta. 24Alla som ville ge en
la slags föremål

gåva av silver eller koppar kom med den till Herren, och var
bar fram det.
och en som hade akacieträ till byggnadsarbetet
7-5Alla kvinnor som var skickliga att spinna kom med det som
de hade spunnit: violett, purpurrött
och karmosinrött
garn och
26Och alla kvinnor som kände sig kallade och som
kunde konsten spann garn av gethår. Hövdingarna
bar fram

fint lingarn.

onyx och andra ädla stenar som skulle sättas på efoden och på
bröstväskan, Zgvidare kryddor och olja till lampan, till smörjelseoljan

och till

den välluktande

rökelsen.

Varje

israelitisk

som kände sig manad att ge något till det argenom Mose befallt dem att utföra kom med
gåva åt Herren.

man eller kvinna
bete som Herren
en frivillig
Hantverkare

kallas

och tillverkar

boningen

3°Mose sade till israeliterna:

"Hörz Herren har utvalt Besalel,
till
till
Juda
Uri,
Hur,
stam 31och fyllt honom med
son
son
av
ande,
med
insikt,
förmåga
och kunskap
och allt
gudomlig
32så
slags hantverksskicklighet,
att han kan tänka ut konstfulla
arbeten och utföra dem i guld och silver och koppar, 33slipa
snida i trä, ja, utföra alla slags konstfulla
stenar för infattning,
arbeten. 34Han har gett både honom och Oholiav, Achisamaks
son, av Dans stam, gåvan att lära upp andra. 35Han har utrusväva
tat dem med förmåga
att utföra alla slags hantverk,
och karmosinkonstväv och brokig väv av violett, purpurrött
rött garn och fint lingam, och även annan vävnad,
att utföra
alla slags uppgifter och tänka ut konstfulla arbeten.
lBesalel och Oholiav
skall arbeta tillsammans
med alla
män som Herren gett insikt och förmåga, så att
de vet hur de skall utföra allt arbete som krävs för att uppföra
helgedomen på det sätt som Herren har befallt."
Mose kallade till sig Besalel och Oholiav och alla konst-

konstskickliga

skickliga

män

som Herren

gett den rätta insikten,

alla som
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att gripa sig an med arbetet. 3De tog hand
om alla de gåvor som israeliterna hade lämnat till Mose för att
Men när man fortsatte
användas vid arbetet på helgedomen.
sig kallade

kände

morgon efter morgon,
som utförde olika slags arbeten till helgedomen, var och en från sitt arbete, 5och sade till Mose: "F01ket kommer med mer än vad som behövs för att utföra det
arbete som Herren har befallt." ÖDå lät Mose kungöra i lägret:

att bära fram frivilliga
4kom alla hantverkarna

gåvor till honom

vare sig man eller kvinna, skall komma med fler gåvor
Så avhölls folket från att lämna något mer.
till helgedomen."
7Det som de redan hade gett räckte mer än väl till för att arbe"Ingen,

tet skulle kunna slutföras.
3De konstskickliga
hantverkarna

gjorde boningen av tio tältlingarn och av violett,
fint
tillverkades
våder som
av tvinnat
och karmosinrött
purpurrött
garn, med keruber i konstvävnad.
9Varje våd gjordes 28 alnar lång och fyra alnar bred; alla våderna var lika stora. 1°De fogades samman fem och fem.
Man
gjorde öglor av violett garn i kanten av våden ytterst på
det ena hopsatta stycket och på samma sätt i kanten av den yttersta våden på det andra hopsatta stycket. 1250 öglor gjorde
man på den ena våden och 50 ytterst på våden i det andra
stycket, så att öglorna svarade mot varandra. 13Man gjorde 50
hakar av guld och fäste ihop våderna med hakarna, så att boningen blev en helhet.
Man
vävde våder av gethår till ett tält över boningen; elva
våder gjorde man. 15Varje våd gjordes 30 alnar lång och fyra
alnar bred; alla elva våderna var lika stora. 15Man fogade samman fem våder för sig 17och sex våder för sig och satte 50 öglor
i kanten av den ena våden, den som var ytterst på det ena hopsatta stycket, och 50 öglor i kanten av våden på det andra hopsatta stycket. 13Och man gjorde 50 hakar av koppar för att fästa
ihop

tältet till ett helt. 19Vidare gjorde man ett överdrag
av
baggskinn till tältet och ovanpå detta ett överdrag

rödfärgade

av delfinskinn.
ZOBräderna till boningen

gjorde man av akacieträ och ställde
dem upprätt. 21Varje bräda gjordes tio alnar lång och en och en
halv aln bred. 22På varje bräda fanns två tappar i anslutning
med alla bräderna till botill varandra; man gjorde likadant
ningen.

23Av de bräder

som gjorts för boningen

satte man 20
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åt söder, 24och man gjorde 40 socklar av silver
och satte under de 20 bräderna, två socklar för varje bräda med
dess två tappar; 25vidare på boningens andra sida, norrut, 20
bräder 26med deras 40 socklar av silver, två under var bräda.
på sydsidan,

27Till baksidan av boningen, åt väster, gjorde man sex bräder
23och till boningens hörn på baksidan två bräder. 29De var
dubbla nertill och likaså dubbla upptill, till den första ringen.
3°Det var alltså åtta
Så gjorde man med de båda hörnbräderna.
bräder med socklar av silver, sammanlagt
16 socklar, två under var bräda.
31Man gjorde reglar av akacieträ, fem till bräderna på boningens ena sida, 32fem till bräderna på dess andra sida och
fem till bräderna på baksidan, åt väster. 33Den mellersta regeln
satte man så att den gick från den ena ändan till den andra
mitt på bräderna. 34Bräderna belade man med guld, och man
på dem, där reglarna kunde skjutas in. Ockgjorde guldringar
så reglarna belades med guld.
35Man vävde ett förhänge av violett, purpurrött
och karmooch
fint
lingarn;
det
gjordes
konstvävnad,
sinrött garn
i
tvinnat
med keruber. 36Till detta gjorde man fyra stolpar av akacieträ
belagda

med guld och med krokar av guld, och man göt till
dem fyra socklar av silver. 37Man gjorde ett draperi för ingångoch karmosinen till tältet, i brokig väv av violett, purpurrött
33och
fint
till
det
gjorde
och
lingarn,
tvinnat
rött garn
man fem
stolpar med krokar, och deras stolphuvuden
och band belade
man med guld, och deras fem socklar gjordes av brons.
Arken,
37

bordet och lampstüllet

lBesalel

gjorde arken av akacieträ, två och en halv aln lång, en
och en halv aln bred och en och en halv aln hög. 2Han belade
den med rent guld både invändigt
och utvändigt
och omgav
den med en guldkant. 3Han göt fyra ringar av guld och fäste
dem vid de fyra fötterna på arken, två ringar på ena sidan och
två på den andra. 4Sedan gjorde han bårstänger av akacieträ
och belade dem med guld 5och sköt in dem i ringarna på arså att man kunde bära arken. 5Han gjorde ett lock
guld,
två och en halv aln långt och en och en halv aln
av rent
7Han
brett.
gjorde också två keruber av hamrat guld, en vid
kens sidor,
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varje ända av locket, sen kerub vid den ena ändan och en vid
den andra. Han gjorde keruberna i ett stycke med locket. 9Keruberna höll vingarna lyftade och utbredda så att de skylde
med ansiktena ner mot
locket. De var vända mot varandra,
locket.
wHan

gjorde vidare ett bord av akacieträ, två alnar långt, en
belade det med
aln brett och en och en halv aln högt, och
Han
guldkant.
rent guld, och runt omkring det fäste han en
gjorde en handsbred list runt omkring det och en guldkant på
listen. 13Han göt fyra ringar av guld och fäste dem i de fyra
hörnen
hållare
gjorde
kunde
bordet:

14Intill listen sattes ringarna som
så
för bärstänger,
att man kunde bära bordet. 15Han
bärstängerna av akacieträ och belade dem med guld; så
man bära bordet. 15Han gjorde kärlen som skulle stå på
alfat och skålar, bägare och kannor för dryckesoffren,
vid

de fyra benen.

la av rent guld.
17Han gjorde lampstället

av rent guld. Det gjordes i hamrat
arbete, både foten och stammen. Skålarna, kulorna och blom13Det hade sex armorna gjordes i ett stycke med lampstället.
19På den första
mar, tre på den ena sidan och tre på den andra.
blommor
och likaså på
kulor
och
skålar
med
sattes
tre
armen
likadant på alla sex armarna som gick
på ett
lampstället.
Skålarna
ut från
var formade som blommor
2°På
själva lampstället var det fyra skålar med kumandelträd.
lor och blommor, och skålarna var som mandelträdsblommor.
den andra; det gjordes

vart och ett av de tre paren armar som gick ut från
sattes en kula, gjord i ett stycke med detta, under
de sex armarna som gick ut från lampstället. zzKulorna och arett enda
marna var i ett stycke med lampstället - alltsammans
och de
hamrat stycke rent guld. 23Han gjorde de sju lamporna

21Under

lampstället

tänger och brickor som hörde till av rent guld. 24Lampstället
med alla dess tillbehör gjorde han av en talent guld.
Rökelsealtaret

och smörjelseoljan

25Han byggde

rökelsealtaret
av akacieträ; det var fyrkantigt,
två alnar högt. Hornen var i
och
och
aln
brett
aln
långt
en
en
26Han
belade det med rent guld ovanpå
ett stycke med altaret.
och på sidorna

och på hornen och omgav det med en guldkant.
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27Han gjorde två ringar

av guld och satte dem nedanför kanten
på två av sidorna, på bägge gavlarna; de tjänade som hållare
för bärstänger, så att man kunde bära altaret. zsBärstängerna
gjorde han av akacieträ och belade med guld. 29Och han gjorde
den heliga

smörjelseoljan

konstfärdigt

38

rökelsen,

blandad.

Brännojferaltaret
lHan

och den rena välluktande

och bronskaret

brännofferaltaret

byggde

av akacieträ,
var fyrkantigt

fem alnar långt

och tre alnar
brett
altaret
vart och ett av dess fyra hörn gjorde han ett horn, som
3Han
var i ett stycke med altaret. Han belade det med koppar.
skålarna,
till altaret, kärlen, skovlarna,
gjorde alla tillbehör
och fem alnar

högt.

gafflarna och fyrfaten.
par. 4Och han gjorde

gjorde han av koptill altaret, ett nät av koppar,

Alla dessa tillbehör

ett galler
och satte det nertill, under altarlisten, så att nätet nådde upp
till halva höjden av altaret. 5Så göt han fyra ringar och satte
dem i de fyra hörnen på koppargallret
som hållare för bär-

6Och han gjorde bärstängerna av akacieträ och belade dem med koppar. 7Han sköt in dem i ringarna på båda
sidor av altaret, så att man kunde bära det. Altaret var ihåligt;
stångerna.

han byggde det av bräder.
SHan gjorde bronskaret

bronsställ av speggjorde
tjänst vid ingångsom

med tillhörande

lar som hade tillhört de kvinnor
en till uppenbarelsetältet.

Boningens
9Han gjorde

också förgården

till boningen.

På sydsidan,

åt sö-

fint lingarn,

omhängena till förgården av tvinnat
100 alnar långa, mmed 20 stolpar och 20 socklar av brons och
gjordes de
med stolparnas krokar och band av silver. Likaså

der, gjordes

på norra långsidan
100 alnar långa, med 20 stolpar och 20
socklar av brons och med stolparnas krokar och band av silver.
uFörgårdens Västra sida försågs med omhängen av 50 alnars
och tio socklar och med stolparnas krokar och band av silver. 13Framsidan, den östra sidan, var 50 alnar lång. 14Där Var omhängena 15 alnar åt ena hållet med tre
stolpar och tre socklar, 15och åt andra hållet 15 alnar med tre
längd, med tio stolpar
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och tre socklar, alltså lika på båda sidor om porten till
15Alla omhängena runt förgården gjordes av tvin17Socklarna till stolparna gjordes av brons;
fint
lingarn.
nat
stolparnas krokar och band var av silver, och stolphuvudena
belades med silver. Alla stolpar till förgården hade band av silstolpar

förgården.

ver. 13Draperiet för porten till förgården gjordes i brokig väv
och karmosinrött
garn och tvinnat fint
av violett, purpurrött
lingarn; 20 alnar långt och fem alnar högt efter tygets bredd,
19Till det gjordes fyra stolpar
omhängen.
liksom förgårdens
med fyra socklar av brons; deras krokar och band var av silver,
belades med silver. 2°Alla tältpluggarna
och stolphuvudena
till boningen

och till förgården

runt

omkring

den gjordes

av

koppar.

Uppgift om använd

ädelmetall

är en redovisning
av hur mycket som använts till
Den sammanställboningen, till boningen för förbundstecknet.
Moses
under
ledning
befallning av leviterna
des på
av Itamar,
prästen Arons son 22Besalel, son till Uri, son till Hur, av Juda

zlFöljande

stam, hade utfört allt det som Herren befallt Mose. 23Till medAchisamaks
hjälpare hade han haft Oholiav,
son, av Dans
och
konstvävnad
och i konshantverk
kunnig
i
stam, som var
och karmosinrött
ten att väva brokig väv av Violett, purpurrött
24Allt
det guld som använts till arbetet
garn och fint lingarn.
det som hade getts som ofmed uppförandet
av helgedomen,
fergåva, utgjorde 29 talenter och 730 siklar efter tempelvikt.
25Det silver som erlades av menigheten vid mönstringen
upp25en beka
gick till 100 talenter och 1 775 siklar efter tempelvikt,
för alla som
per person, alltså en halv sikel efter tempelvikt
upptagits

bland

de mönstrade,

från tjugo års ålder och uppåt,

603 550 man. 27De 100 talenterna silver användes
för att gjuta socklarna till helgedomen och förhänget, 100 talenter för 100 socklar, en talent för varje sockel. 23Och de återkrokar, som
stående 1 775 siklarna användes till stolparnas
sammanlagt

och för att förbinda dem. 29Koppå stolphuvudena
uppgick till 70 talenter och
hade
offergåva
getts
som
parn som
3°Av
till uppenbarelsegjorde
socklarna
siklar.
den
400
2
man

beläggning

tältets ingång

och kopparaltaret

med dess galler av koppar

och
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31socklarna runt förgården, socklarna
till boningen runt
och alla tältpluggarna

till altaret,

alla tillbehör
till

Moseboken

förgårdens

port

förgården.

Prästdräkterna
39

1Av violett,

purpurrött

och karmosinrött
i helgedomen.

garn gjorde man ämArons heliga kläder

för tjänsten
gjorde man så som Herren hade befallt Mose.
och karzEfoden gjorde man av guld, av violett, purpurrött
3Man hamrade ut
lingarn.
fint
och
tvinnat
mosinrött
av
garn
guldet till tunna plåtar och skar dessa i trådar så att de kunde

betsdräkter

och karmosinröda
vävas in med det violetta, purpurröda
gar4Till efoden gjornet och det fina lingarnet till en konstvävnad.
de man axelstycken som skulle fästas i dess båda kanter och
hålla ihop den. 5Skärpet som skulle sitta på efoden gjordes på
samma sätt och i ett stycke med den: av guld, av violett, purpurrött och karmosinrött
garn och tvinnat fint lingarn, så som
Herren hade befallt Mose. 5Onyxstenarna infattades i flätverk
av guld. Namnen på Israels söner var inristade på dem så som
man graverar ett sigill. 7Man satte dem på efodens axelstycken
som en påminnelse om Israels söner, så som Herren hade begjorde man, liksom efoden, i konstfallt Mose. sBröstväskan
och karmosinrött
garn och
av guld, violett, purpurrött
och dubbelvikt,
tvinnat fint lingarn. 9Den gjordes fyrkantig
en
halv aln lång och en halv aln bred. Och
man besatte den med
fyra rader stenar: i första raden en karneol, en topas och en
smaragd, 111 andra raden en rubin, en safir och en kalcedon, 121
tredje raden en hyacint, en agat och en ametist, 13i fjärde raden
en onyx och en jaspis. De infattades i flätverk av
en krysolit,

vävnad

guld. 14Stenarna var tolv och svarade mot namnen på Israels
söner, en för varje namn. På varje sten var namnet på en av de
tolv stammarna ingraverat, som på ett sigill. 15Till bröstväskan
gjorde man kedjor av rent guld, tvinnade som snören. Man
gjorde också två flätverk av guld och två ringar av guld och
17Och man fäste de
satte dem i två av hörnen på bröstväskan.
vid de två ringarna i hörnen av bröstväsbåda guldsnoddarna
kan, 130ch de två andra ändarna på snoddarna fästes vid de
på
och sattes fast vid efodens axelstycken
båda flätverken
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19Man gjorde två andra guldringar

framsidan.

de båda andra hörnen

på bröstväskan,

och satte dem i
på insidan mot efoden.

och satte dem nertill på
gjorde man två guldringar
framsidan av efodens båda axelstycken, vid sömmen ovanför
knöts genom sina ringar fast vid ringarskärpet. zlBröstväskan

Slutligen

na på efoden med en violett snodd, så att den satt ovanför
skärpet och inte kunde lossna från efoden, allt så som Herren
hade befallt Mose.
22Man gjorde kåpan till efoden helt i Violett

väv. 23Mitt på
på
öppning,
öppningen
en brynja, med
som
en
24Runt fålen kant runt om så att den inte skulle rivas sönder.
och karmolen satte man granatäpplen
av violett, purpurrött
sinrött garn och tvinnat fint lingarn. 25Man gjorde bjällror av

kåpan gjordes

rent guld och satte dem runt fållen på kåpan mellan granatäpplena, 26en bjällra och ett granatäpple växelvis runt fållen på
så som Herren hakåpan, som skulle bäras vid tjänstgöringen,
de befallt Mose.
27Åt Aron och hans söner gjorde man tunikorna,
vävda av fint lingarn, 23turbanen och huvudbonaderna

som var
av fint
29och ett

av tvinnat fint lingarn,
och karmobälte av tvinnat
av violett, purpurrött
sinrött garn i brokig väv, så som Herren hade befallt Mose.
3°Man gjorde blomman, det heliga diademet, av rent guld
lingarn

och linnebenkläderna

fint lingarn,

och skrev på den så som man graverar ett sigill: Helgad åt Herren, 31och man fäste vid den en violett snodd och satte den
upptill på turbanen, så som Herren hade befallt Mose.

Boningen fullbordas och reses
32Så blev allt arbete på boningen,

på uppenbarelsetältet,

full-

bordat. Israeliterna gjorde i allt som Herren hade befallt Mose.
33De kom med boningen till Mose: tältet med alla dess tillbehör,

hakarna,

bräderna,

34överdraget av rödfärgade
finskinn

och det skylande

bundstecknet,

bärstängerna,

reglarna,

stolparna

baggskinn
förhänget,

och socklarna,

och överdraget
av del35vidare arken med för-

locket, 36bordet med alla dess till-

37lampstället av rent guld, lamporna
lampoljan,
på
det
och alla Övriga tillbehör,
skulle
sättas
som
38det gyllene altaret, smörjelseoljan, den välluktande
rökelsen,
behör och skådebröden,
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för ingången

draperiet

bärstänger

koppargaller,

dess ställ, 4°omhängena
för porten

draperiet

till

tältet,

39kopparaltaret

och alla övriga
till
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förgården,

till förgården,

med dess

tillbehör,

karet med

stolparna,

socklarna,

linorna,

tältpluggarna

och

all utrustning
som behövs för tjänsten i boningen, i uppenbaämbetsdräkterna
för tjänsten i helgedomen, präsrelsetältet,
ten Arons heliga kläder liksom även hans söners prästkläder.
hade utfört allt arbete helt i enlighet med Hertill Mose. 43När Mose såg att verket var fullbefallning
rens
bordat och att de hade utfört allt så som Herren hade befallt,
välsignade han dem.
1Herren talade till Mose:

42Israelitema

40

Den

första

boningen,

dagen

skall du resa
i den första månaden
3Där skall du ställa arken med

uppenbarelsetältet.

och du skall avskärma den med förhänget.
förbundstecknet,
4Du skall sätta in bordet och duka det. Bär sedan in lampstället
och sätt upp lamporna på det. 5Du skall ställa det gyllene röoch hänga
framför
arken med förbundstecknet
5Ställ brännofferaltatill
boningen.
för
ingången
draperiet
upp
7och
ret framför ingången till boningen, till uppenbarelsetältet,
häll
och
altaret
och
vatten
sätt karet mellan uppenbarelsetältet
i det. 3Du skall sätta upp förgårdens omhängen runt omkring

kelsealtaret

och hänga upp draperiet för porten till förgården. 9Tag
och smörj boningen och allt som finns
smörjelseoljan
så att den blir helig.
helga den och alla dess tillbehör,
alla
dess tillbehör och
och
brännofferaltaret
skall smörja
altaret, så att det blir högheligt.
helga det.
Sedan
barelsetältets

Smörj

sedan
i den,
1°Du
helga

karet och dess ställ och

och hans söner till uppenoch tvätta dem med vatten. 13Klä Aron i
smörj honom och vig honom till präst åt

skall du föra fram Aron

ingång

de heliga kläderna,
sedan fram hans söner och sätt på dem tunikor.
mig. För
15Du skall smörja dem som du smorde deras far, så att de kan
skall för alltid ge
vara mina präster. Att de har blivit smorda
dem rätten till prästämbetet, genom alla släktled.
Mose
gjorde i allt så som Herren hade befallt honom. 17På
den första dagen av det andra årets första månad blev boningsocklarna på plats,
en rest. 13Mose satte upp boningen, lade
och
reglarna
sköt
satte
brädema,
in
upp stolparna. 19Han
reste

Andra

40:20

Moseboken

158

bredde ut tältet över boningen och lade tältöverdraget
ovanpå,
så som Herren hade befallt Mose. 2°Mose tog förbundstecknet
och lade det i arken och satte bärstängerna
på den och lade
21Sedan
locket ovanpå arken.
förde han in arken i boningen,
hängde upp det skylande förhänget och skärmade så av arken
med förbundstecknet,
så som Herren hade befallt Mose. Och
han ställde bordet i uppenbarelsetältet,
på boningens norra sida, utanför förhänget, 23och lade upp bröd på det inför Herren, så som Herren hade befallt Mose. 24Han satte lampstället i
uppenbarelsetältet,
mitt emot bordet, på boningens södra sida.
25Han satte upp lamporna inför Herren, så som Herren hade
befallt Mose, 26och ställde in det gyllene altaret i uppenbarelsetältet framför

förhänget

270ch brände

välluktande
rökelse på
23Han
det, så som Herren hade befallt Mose.
hängde upp dra29Brännofferaltaret
ställde
periet för ingången till boningen.
han vid ingången

till boningen,

till uppenbarelsetältet,

och off-

rade brännoffer
och matoffer på det, så som Herren hade befallt Mose. 3°Han ställde karet mellan uppenbarelsetältet
och
31Där
altaret och fyllde det med vatten för tvättningen.
brukade sedan Mose, Aron och hans söner tvätta sina händer och
32När de skulle gå in i uppenbarelsetältet
eller träda

fötter.

fram till altaret tvättade de sig, så som Herren hade befallt Mose. 33Han inhägnade boningen och altaret med förgården och
hängde

upp draperiet
Mose arbetet.

Herrens

för porten

till förgården.

Så fullbordade

härlighet fyller boningen

34Ett moln
fyllde

täckte uppenbarelsetältet
och Herrens härlighet
35Mose
boningen.
kunde inte gå in i uppenbarelsetältet,

molnet

vilade

över det och Herrens

härlighet

en. 36Varje gång molnet höjde sig från boningen

fyllde

boning-

bröt israeliter-

na upp och fortsatte sin vandring. 370m molnet inte höjde sig
bröt de inte upp
inte förrän det höjde sig. 33Herrens moln
Vilade över boningen om dagen, och om natten lyste en eld i
molnet inför israeliternas ögon under hela deras vandring.
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Brännojjfer
lHerren

kallade

på Mose och talade till honom

från uppenba-

relsetältet:
När någon av er vill ge en offergåva åt
Herren, skall han ta den bland kreaturen, från nötboskapen eller från småboskapen.
30m han ger ett brännoffer från nötboskapen, skall det vara

Säg till israeliterna:

ett felfritt handjur. Han skall föra fram det till uppenbarelsetältets ingång, inför Herren, för att vara honom till behag. 4Han
huvud, så att Herren kan
skall lägga handen på offerdjurets
finna behag i hans offer och han får försoning. 5Därefter skall
och Arons söner, prästerna,
stänka
det runt om på altaret som
genom att
ÖSedan
skall han flå djuret och
tältet.
står vid ingången till
7Arons
stycka det.
söner, prästerna, skall tända elden på altaret

han slakta

djuret

inför

Herren,

skall offra blodet

och lägga ved på elden. 3Sedan skall de lägga styckena och huoch det feta ovanpå veden som brinner på altaret. 9Men
inälvor och fötter skall först tvättas med vatten. Därefter bränett eldner prästen alltsammans på altaret som ett brännoffer,
vudet

offer, en lukt som gör Herren nöjd.
100m han ger ett brännoffer från småboskapen, ett får eller
skall slakta det
en get, skall det vara ett felfritt handjur. Han
vid altarets norra sida inför Herren, och Arons söner, prästerSedan
styckar
na, skall stänka dess blod runt om på altaret.
han det, och prästen skall lägga styckena och huvudet och det
veden som brinner på altaret. 13Men inälvor och
fötter skall först tvättas med vatten. Därefter offrar prästen alltsammans genom att bränna det på altaret. Detta är ett brännof-

feta ovanpå

fer, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.
140m han ger ett brännoffer
av fåglar åt Herren, skall det
duva. 15Prästen skall bära
turturduva
eller
annan
en
vara en
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fram fågeln till altaret, vrida av den huvudet och bränna det på
16Han
Blodet skall pressas ut mot altarets framsida.
skall ta ut krävan med dess innehåll och kasta den på askhöskall fläka upp fågeln utan
gen på altarets östra sida. Prästen
altaret.

att skilja vingarna från kroppen. Sedan bränner han den på altaret, på den brinnande veden. Detta är ett brännoffer,
ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.

Matofer
1När någon ger ett matoffer åt Herren, skall hans gåva bestå av
mjöl, som han häller olja på. Sedan lägger han rökelse
ovanpå. Därefter
överlämnar han det till prästerna, Arons sö-

siktat

ner. Prästen tar en handfull
av mjölet och av oljan och all rökelsen och bränner detta deloffer på altaret som ett eldoffer, en
lukt som gör Herren nöjd. 3Resten av matoffret
tillhör Aron
och hans söner, det är en höghelig del av Herrens eldoffer.
4När du ger ett matoffer av ugnsgräddat
bröd, skall det vara
på
osyrade
siktat mjöl:
kakor bakade med olja eller osyragjort
de tunnkakor
smorda med olja. 50m du ger ett matoffer stekt
på plåt, skall det vara gjort på siktat mjöl, bakat med olja och
osyrat. 5Bryt det i bitar och häll olja över. Detta är ett matoffer.
70m du ger ett matoffer kokat i gryta, skall det göras på siktat
mjöl och olja. 3Ett matoffer som tillretts på något av dessa sätt
skall du komma med till Herren och överlämna
till prästen,
som skall bära fram det till altaret. 9Av matoffret skall prästen
ta en del som deloffer och bränna på altaret som ett eldoffer, en
lukt som gör Herren nöjd. Resten
tillhör Aron
av matoffret
och hans söner, det är en höghelig del av Herrens eldoffer.
Alla
matoffer som ni ger åt Herren måste vara osyrade,
ni får inte bränna surdeg eller honung som eldoffer åt Herren.
12Som förstlingsoffer
får ni offra sådant, men det får inte brännas på altaret till en lukt som gör Herren nöjd.
13Du skall strö salt på alla dina matoffer; saltet som hör till
förbundet
med din Gud får aldrig saknas i dina matoffer. Till
alla dina offergåvor
140m du ger ett
skall ditt offer bestå
av färska ax. 15Häll

skall du offra salt.
matoffer

av den första grödan åt Herren,
av ax som rostats över eld, krossade korn
ut olja över det och lägg rökelse ovanpå.
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skall ta en del av kornen och av
Detta är ett matoffer. Prästen
oljan som deloffer och all rökelsen och bränna det som ett eldoffer åt Herren.

Gemenskapsofer
10m någon ger ett gemenskapsoffer och tar ett djur från nötboskapen, skall han föra fram ett felfritt han- eller hondjur inför
huvud och
skall lägga handen på offerdjurets
Herren. Han
Prästerna,
3Sedan
ger
Arons söner, skall stänka blodet runt om på altaret.
han delar av gemenskapsoffret
som ett eldoffer åt Herren: fet4de båda njurarna med ländfettet
tet på och kring inälvorna,
slakta

det vid

ingången

till

uppenbarelsetältet.

med njurarsamt stora leverloben, som han tar ut tillsammans
med
tillsammans
altaret
på
na. 5Arons söner skall bränna det
eldoffer,
veden som ett
på den brinnande
brännoffret
en lukt
som gör Herren nöjd.
åt Herren från småboska50m han ger ett gemenskapsoffer
hondjur. 70ffrar han ett
eller
hanfelfritt
pen, skall det vara ett
slägga handen på ofinför
Herren,
får, skall han föra fram det
uppenbarelsetältet.
huvud och slakta det framför
ferdjurets
Arons söner skall stänka blodet runt om på altaret. 9Sedan ger
som ett eldoffer åt Herren:
fettet på och kring inälvid
roten,
hela fettsvansen,
ländfettet
1°de
med
samt stora leverlobåda njurarna
vorna,
bränmed njurarna. Prästen
ben, som han tar ut tillsammans
åt Herren.
ner detta på altaret till föda, ett eldoffer

han fettet

från

gemenskapsoffret
avskuren

120m han ger en get, skall han föra fram den inför Herren,
handen på dess huvud och slakta den framför uppenbarelsetältet. Arons söner skall stänka dess blod runt om på alskall han av sin gåva som ett eldoffer åt Herren
taret. Sedan

lägga

15de båda njurarna med ländge fettet på och kring inälvorna,
med
fettet samt stora leverloben, som han tar ut tillsammans
eldofföda,
till
altaret
på
Prästen
ett
detta
bränner
njurarna.
fer, till en lukt som gör Herren nöjd.
Allt fett tillhör Herren. 17Detta skall vara en oföränderlig
stadga genom alla släktled, var ni än bor: ni får inte äta fett eller blod.
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Syndøfer
lHerren

talade till Mose:

ZSäg till israeliterna:

När någon utan uppsåt syndar mot ett
Herrens
bud
och
något otillåtet, gäller följande:
gör
av
30m den smorde prästen syndar och drar skuld över folket,
skall han offra en felfri ungtjur åt Herren, till syndoffer för den
synd han har begått. 4Han skall föra fram tjuren inför Herren,
till uppenbarelsetältets

ingång, lägga handen på dess huvud
5Sedan skall den smorde prästen
6Prästen
blod
och
bära
tjurens
det i uppenbarelsetältet.
in
ta av
skall doppa fingret i blodet och sju gånger stänka det inför
7Prästen skall också
Herren, framför förhänget i helgedomen.
och slakta den inför

stryka

Herren.

blod på hornen

på altaret med den välluktande
rökelstår
inför
Herren
uppenbarelsetältet.
i
Resten
sen, som
av tjurblodet skall han hälla ut vid foten av brännofferaltaret,
som
står vid ingången till tältet. 3Han skall skära bort allt det feta
från syndoffertjuren:
9de båda
fettet på och kring inälvorna,
njurarna

med ländfettet

samt stora leverloben, som han tar ut
med njurarna, wliksom den skärs bort från tjuren
vid gemenskapsoffret.
Prästen skall bränna detta på brännoftillsammans

feraltaret.

Tjurens

hud och allt dess kött, med huvud, ben,
lzalltså hela tjuren, skall han
tarmar och resten av inälvorna,
föra ut ur lägret till en ren plats, där man tömmer askan från
offren, och bränna upp den på ett bål. Den skall brännas på
den plats där man tömmer askan.
130m Israels hela menighet syndar

utan uppsåt och utan att
veta om det bryter mot ett av Herrens bud och genom att göra
något otillåtet drar skuld över sig, men
de sedan blir medvetoffra en ungtjur som
na om sin synd, då skall församlingen
syndoffer.
Man skall föra fram den till uppenbarelsetältet,
15och menighetens äldste skall inför Herren lägga sina händer
på tjurens huvud,

och man skall slakta den inför Herren. Den
smorde prästen skall ta av tjurens blod och bära in det i uppenbarelsetältet. 17Han skall doppa fingret i blodet och sju gånger
stänka det inför Herren, framför förhänget. Prästen
skall också stryka blod på hornen på altaret, som står inför Herren i uppenbarelsetältet.

Resten av blodet skall han hälla ut vid foten
som står vid ingången till uppenbarelse-

av brännofferaltaret,
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tältet.
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19Han skall skära bort allt fettet från djuret och bränna
ZOHan skall göra likadant med denna tjur som

det på altaret.

Prästen skall bringa försoning
21Han skall föra ut tjuren utanför
lägret och bränna upp den, liksom han gjorde med den första
tjuren. Detta är ett syndoffer för församlingen.
220m en hövding syndar mot ett av Herrens, sin Guds, bud
med den första syndoffertjuren.
åt dem, och de får förlåtelse.

genom att utan uppsåt göra något otillåtet men sedan inser sin
skuld 23eller får veta att han syndat, då skall han komma med
en felfri getabock som offergåva. 24Han skall lägga handen på
och slakta den där man slaktar brännoffret
in25Prästen
fingret
syndoffer.
skall
med
Detta är ett
blod och stryka på brännofferaltarets
horn.
ta av syndoffrets
Resten av blodet skall han hälla ut vid foten av altaret. 26Allt
bockens huvud
för Herren.

fettet skall han bränna
skapsoffrets

på altaret, liksom

fett. Så skall prästen

bringa

han gör med gemenförsoning åt honom

för hans synd, och han får förlåtelse.
270m någon av folket syndar utan uppsåt mot ett av Herrens bud genom att göra något otillåtet men sedan inser sin
skuld 23eller får veta att han syndat, då skall han komma med
en felfri get av honkön som offergåva för den synd han begått.
29Han skall lägga handen på syndofferdjurets
huvud och slak3°Prästen
skall
med fingret ta
ta det på platsen for brännoffret.
av dess blod och stryka på brännofferaltarets
blodet skall han hälla ut vid foten av altaret.

horn. Resten av
31Allt fettet skall

han ta ut, liksom vid gemenskapsoffret.
Prästen skall bränna
det på altaret till en lukt som gör Herren nöjd. Så skall prästen
bringa försoning åt honom, och han får förlåtelse.
320m han ger ett lamm som syndoffer, skall det vara ett felfritt

hondjur.

33Han skall lägga handen

på syndofferdjurets

huvud och slakta det som syndoffer där man slaktar brännoffret. 34Prästen skall med fingret ta av syndoffrets blod och stryka på brännofferaltarets
horn. Resten av blodet skall han hälla
ut vid foten av altaret. 35Allt fettet skall han ta ut, liksom han
gör med fårfettet

vid gemenskapsoffret.

det på altaret tillsammans
bringa

försoning

han får förlåtelse.

åt honom

med Herrens

Prästen skall bränna
eldoffer.

Prästen skall

för den synd han har begått,

och
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10m någon högtidligt

uppmanas att vittna men syndar gedet,
fast
han skulle kunna eftersom han själv
nom att inte göra
ådrar sig skuld, zeller om
sett eller vet något, och därigenom
någon, utan att tänka på det, rör vid något orent, till exempel
.

den döda kroppen av ett orent vilt djur, husdjur eller småkryp,
och blir oren och sedan inser sin skuld, 3eller om han, utan att
tänka på det, rör vid en människas orenhet, en orenhet som
smittar, och sedan blir medveten om det och inser sin skuld,
4eller om någon, utan att fatta vad han gör, tanklöst svär en ed,
i sin tanklöshet
den må gälla ont eller gott, vad.nu människor
än kan svära, och sedan blir medveten om det och inser att han
är skyldig till något av detta - 5då skall han, när han inser att
han är skyldig till något av detta, bekänna den synd han har
begått Öoch bära fram gottgörelse

för sin synd till Herren: ett
ett får eller en get, som syndoffer.
Prästen skall bringa försoning åt honom för hans synd.
70m han inte har råd med ett får, skall han som gottgörelse
eller två andra
för att han syndat bära fram två turturduvor
3Han
duvor till Herren, en till syndoffer och en till brännoffer.
skall lämna dem till prästen, som först skall offra den som är
hondjur

från småboskapen,

avsedd som syndoffer. Prästen skall vrida nacken av den utan
att slita av huvudet. 9Därefter skall han stänka en del av syndoffrets blod mot altarets framsida. Återstoden
av blodet skall
1°Den
pressas ut vid foten av altaret. Detta är ett syndoffer.
andra

duvan

skall bringa

blir ett brännoffer,
försoning åt honom

på föreskrivet
sätt. Prästen
för den synd han har begått,

och han får förlåtelse.
110m han inte har råd med turturduvor

eller andra duvor,

skall han som offer för den synd han har begått bära fram en
Han skall inte tillsätta
tiondels efa siktat mjöl som syndoffer.
12Han skall lämna
det är ett syndoffer.
olja eller rökelse,
mjölet till prästen, som tar en handfull av det till deloffer och
det på altaret tillsammans med Herrens eldoffer. Detta
är ett syndoffer. 13Så skall prästen bringa försoning åt honom
för den av dessa synder som han har begått, och han får för-

bränner

låtelse. Resten av offret
offret.

skall tillhöra

prästen,

liksom

vid mat-
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Skuldojffer
Herren

talade till Mose:

handlar trolöst genom att utan uppsåt fela i
fråga om något som är helgat åt Herren, skall han bära fram ett
till Herren: en felfri bagge från småboskapen, eller
skuldoffer
efter tempelvikt,
dess Värde i silversiklar
som skuldoffer.
150m någon

15Vad han har felat när det gäller det heliga skall han ersätta
ge en femtedel; detta skall han lämna till prästen.
Denne skall bringa försoning åt honom genom skuldofferbagoch därtill

gen, och han får förlåtelse.
170m någon utan att vara medveten om det bryter mot ett
av Herrens bud genom att göra något otillåtet och sedan inser
sin skuld, måste han ta den på sig. 13Han skall föra fram till
en felfri bagge från
skuldoffer.
Prästen skall
som
den ouppsåtliga synd han har
19Detta är ett
får förlåtelse.

prästen

småboskapen,
bringa

dess värde,

eller

försoning

åt honom

för

begått utan att veta det, och han
skuldoffer;
han har ådragit sig

skuld gentemot Herren.
lHerren talade till Mose:
20m någon syndar

trolöst mot Herren genom
något
fråga
att bedra en landsman i
om
som har överlåtits eller
sig nåanförtrotts åt honom, genom att tillgripa eller tilltvinga
got från en landsman, 3genom att förtiga att han hittat något
eller genom att svära falskt om någon synd som en
borttappat
människa kan begå, 4så skall den som har syndat och inser sin
skuld

och handlar

det han har tillgripit
eller hittat, 5och likadant

återställa

anförtrodd

Han skall betala tillbaka

eller tilltvingat

sig, blivit

när han har svurit falskt.
fulla värdet och därtill en femtedel.
skall han ersätta rätte ägaren. 5Han

När han inser sin skuld,
skall föra fram sitt skuldoffer

inför Herren: till prästen skall
eller dess värde, som
småboskapen,
felfri
bagge
från
han ge en
7Prästen
skall bringa försoning åt honom inför Herskuldoffer.
ren, och han får förlåtelse för vad han än har gjort som dragit
skuld över honom.
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Oferordningar
BHerren talade till Mose:
9Ge Aron och hans söner följande

påbud:

Detta är ordningskall ligga på altarhärden hela

Brännoffret
en för brännoffret.
och altarets eld skall hållas brinnatten fram till morgonen,
nande. 1°Prästen skall ta på sig linnerock och bära linnebyxor
för att skyla sig. Han skall samla upp askan efter brännoffret

och lägga den vid sidan av altaret.
som elden har förtärt
Därefter
skall han ta av sig kläderna, sätta på sig andra och
på altaret
bära ut askan till en ren plats utanför lägret. Elden
skall fortsätta att brinna, den får aldrig slockna. Varje morgon
på den
skall prästen lägga ny ved på elden, ordna brännoffret
ovanpå. 13Elfrån gemenskapsoffret
och bränna fettstyckena
den skall ständigt

hållas brinnande

på altaret,

den får aldrig

slockna.
Detta

för matoffret,
är ordningen
som Arons söner skall
bära fram till altaret inför Herren. 15Prästen skall ta en handfull av det siktade mjölet och oljan som hör till matoffret, likaså
all den rökelse som ligger ovanpå, och bränna detta deloffer
altaret till en lukt som gör Herren nöjd. 16Det som återstår äter
Aron och hans söner. Det skall ätas osyrat på helig plats. På
skall de äta det, 17och det får
förgården till uppenbarelsetältet
Detta är den andel jag har gett dem av
mina eldoffer. Det är högheligt liksom syndoffret och skuldoffret. 13Alla manliga ättlingar till Aron får äta det. Det är för all

inte bakas med surdeg.

framtid,
eldoffer.

genom alla släktled, vad ni har rätt att få av Herrens
Allt som kommer i beröring med det får del av dess

helighet.
19Herren talade till Mose:
ZODetta är det offer som Aron

och hans söner skall bära fram

när någon av dem blir smord: en tiondels efa siktat
hälften på morgonen och hälften
mjöl, det dagliga matoffret,
på kvällen. -7-1Offret tillreds med olja på en plåt. Det skall vara
åt Herren

innan du bär fram det. Du skall bryta deti bitar
och offra det som matoffer,
till en lukt som gör Herren nöjd.
Den
blir
smord till präst efter honom
Arons
söner
som
av
från Herren för all framskall tillreda det. Det är en föreskrift
väl hopknådat
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tid: hela offret skall brännas. 23Varje matoffer
fram för egen räkning skall vara ett heloffer;
24Herren talade till Mose:

som prästen bär
det får inte ätas.

25Säg till Aron och hans söner: Detta är ordningen
offret.

På den plats

där brännofferdjuret

slaktas

för syndskall

också

Det är högheligt. 25Den
offrar
syndoffret
har
rätt att äta av det; det skall ätas
präst som
27Allt som
på helig plats, på förgården till uppenbarelsetältet.
syndofferdjuret

slaktas inför

Herren.

med syndoffrets kött får del av dess helignågot av blodet på ett klädesplagg, skall du tvätta bort det på helig plats. 280m köttet har kokats i ett lerkärl,
skall
skall detta krossas. Om det har kokats i ett kopparkärl,
Endast
prästfadetta skuras och sköljas med vatten.
män i
kommer

i beröring

het. Kommer

3°Men de syndoffer
får äta det, det är högheligt.
av
för att bringa försovilka man bär in blod i uppenbarelsetältet
ning i helgedomen får inte ätas. De skall brännas upp.
På
1Detta är ordningen
Det är högheligt.
för skuldoffret.

miljerna

skall man också
där man slaktar brännofferdjuret
slakta skuldofferdjuret.
Dess blod skall stänkas runt om på
fettet på och
altaret, 3och allt fettet skall offras: fettsvansen,
4de båda njurarna med ländfettet samt stora
kring inälvorna,
den plats

5Prästen
med njurarna.
som tas ut tillsammans
åt
eldoffer
Herren.
Detta är
på
altaret
det
som ett
5Endast
får äta av det. Det
män i prästfamiljerna
ett skuldoffer.
skall ätas på helig plats, det är högheligt.

leverloben,

skall bränna

7För syndoffret
gäller en och samma ordoch skuldoffret
den präst som bringar försoning med det.
ning: det tillfaller
3Den präst som offrar någons brännoffer
skall ha offerdjurets
9Alla
matoffer som gräddas i ugn, kokas i gryta eller steks
hud.
på plåt tillhör den präst som bär fram dem. 1°Men alla andra
vare sig de är smorda med olja eller torra, tillhör
Arons söner, utan åtskillnad.
Detta
för gemenskapsoffret
är ordningen
som offras åt
12Offrar
skall han tillsamnågon det som tackoffer,
Herren.

matoffer,

mans med tackoffret offra osyrade kakor bakade med olja och
smorda med olja samt kakor hopknådade
osyrade tunnkakor
13Därutöver skall han offra syrat bröd
mjöl
och
olja.
siktat
av
vid det gemenskapsoffer
som han offrar som tackoffer. 14Av
offergåvorna

skall han ge en av vart slag som gåva åt Herren.

Tredje Moseboken

7:15

168

blod.
Den tillhör
prästen som stänker gemenskapsoffrets
15Köttet från gemenskapsoffret,
tackoffer,
framburet
ett
som
skall ätas samma dag som det offras; inget av det får lämnas
kvar till morgonen.
16Är hans slaktoffer

eller ett frivilligt
offer,
ett löftesoffer
skall det ätas samma dag som det bärs fram, men det som blir
över kan ätas dagen därpå. Resten
av slaktoffret måste brän-

nas upp på tredje dagen.
13Men om någon äter av gemenskapsoffret
på tredje dagen,
finner Herren inte behag i hans offer. Det räknas inte till hans
fördel,

Den som ätit av
tvärtom är det något vederstyggligt.
det bär på skuld. 19Inte heller det kött som kommit i beröring
med något orent får ätas utan skall brännas upp.
Alla som är rena får äta av köttet. 2°Men var och en som är
skall utoren och äter av köttet från Herrens gemenskapsoffer
stötas ur sitt folk. 210m någon rör vid något orent, vare sig en
människas

orenhet, ett orent djur eller ett orent småkryp, och
skall han utstösedan äter kött från Herrens gemenskapsoffer,
tas ur sitt folk.
Herren
talade till Mose:

23Säg till israeliterna:
Ni får inte äta fettet från nötboskap,
24fettet från självdöda eller rivna djur får anfår och getter
vändas till olika ändamål, men äta det får m inte. 25Ty var och
en som äter fettet från djur som offras som eldoffer till Herren
skall utstötas ur sitt folk. 25Ni får inte äta blod, Varken av fåglar eller boskap, var ni än bor. 27Var och en som äter blod av
något slag skall utstötas ur sitt folk.
Herren
talade till Mose:

Säg

åt
Den som offrar ett gemenskapsoffer
Herren skall själv av detta offer bära fram en gåva åt honom.
3°Med egna händer skall han bära fram Herrens eldoffer: fettet
och bringan skall han bära fram. Bringan skall han lyfta upp
till ett offer inför Herren. 31Prästen skall bränna fettet på altatill israeliterna:

ret, men bringan tillhör Aron och hans söner. 32Offerdjurets
högra lår skall ni ge som en gåva åt prästen. 33Den av Arons
blod och fettet skall ha
söner som bär fram gemenskapsoffrets
det högra låret som sin del. 34Ty av israeliternas gemenskapsoffer har jag tagit bringan som har lyfts upp och låret som har
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skänkts till offer och givit dem åt prästen Aron och hans söner;
det är vad de för all framtid har rätt att få av israeliterna.
35Detta är Arons och hans söners andel av Herrens eldoffer,
alltifrån
den dag de fördes
35När de smordes befallde

fram
Herren

för att bli Herrens präster.
skulle ge
att israeliterna

dem detta. Det skall vara en oföränderlig
släktled.
37Detta är ordningarna
för brännoffer,

prästvigningsoffer

skuldoffer,

stadga genom
matoffer,

och gemenskapsoffer,

alla

syndoffer,
33som

gav Mose befallning om på berget Sinai, då han befallde israeliterna att frambära sina offer åt Herren i Sinaiöknen.

Herren

STADGA

Aron

FÖR PRÄSTER

kap.

23-10

och hans söner vigs till präster

lHerren

talade till Mose:
med dig Aron och hans söner, dräkterna, smörjelseoljan,
de båda baggarna och korgen med osyrat
syndoffertjuren,
3och
menigheten vid ingången till uppenbahela
bröd
samla
Ta

relsetältet.
4Mose gjorde som Herren hade befallt honom, och menighe5Mose sade
ten samlades vid ingången till uppenbarelsetältet.
till dem: "Detta är vad Herren har befallt." 6Och Mose lät Aron
och hans söner komma fram, och han tvättade dem med vatten. 7Han klädde på Aron tunikan, spände om honom bältet,
satte på honom kåpan och hängde på honom efoden, som han
fäste ihop och drog åt med skärpet. 8Och han satte på honom
och lade urim och tumrnim i den. 9Vidare satte

bröstväskan

han på honom

turbanen

och fäste guldblomman,

det heliga

diademet, på dess framsida, så som Herren hade befallt Mose.
1°Han tog smörjelseoljan
och smorde boningen och det som
stänkte sju gånger av olfanns där, så att allt blev invigt. Han
jan på altaret och smorde det och alla dess tillbehör och likaså
karet med dess ställ, så att de blev invigda. 12Och han hällde
smörjelseolja på Arons huvud, han smorde och vigde honom.
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13Mose lät nu Arons söner stiga fram. Han klädde på dem
spände om dem bälten och satte på dem huvudbonader, så som Herren hade befallt Mose.
Han
lät föra fram syndoffertjuren,
och Aron och hans sötunikor,

ner lade sina händer på dess huvud. 15Mose slaktade tjuren,
tog blod på fingret och strök på vart och ett av altarets horn, så
att altaret renades. Resten av blodet hällde han ut vid foten av
altaret. Så invigde han altaret och bringade försoning
åt det.
15Och Mose tog allt fettet kring inälvorna, stora leverloben och
de båda njurarna med deras fett och brände detta på altaret.
17Men tjuren, dess hud, köttet och resten av inälvorna, brände
han upp utanför lägret, så som Herren hade befallt Mose.
Sedan
förde han fram brännofferbaggen,
och Aron och
hans söner lade sina händer på dess huvud. 19Mose slaktade
baggen och stänkte dess blod runt om på altaret. ZOHan styckade baggen och brände upp huvudet, köttstyckena
och det feta;
Zlinälvor
och fötter tvättade han med vatten. Så brände Mose
hela baggen
gör Herren

på altaret.

Detta var ett brännoffer,
en lukt som
åt Herren, så som Herren hade be-

nöjd, ett eldoffer

fallt Mose.
Därefter

förde han fram den andra baggen, prästvigningsoch Aron och hans söner lade sina händer på dess
23Mose slaktade baggen, tog lite blod och strök på
huvud.
Arons högra örsnibb, högra tumme och högra stortå. 24Han lät
baggen,

Arons söner stiga fram och strök blod på deras högra örsnibbar, högra tummar och högra stortår och stänkte resten av blodet runt om på altaret. 25Han tog fettet, fettsvansen, allt fettet
stora leverloben, de båda njurarna med deras
fett och högra låret. 26Och ur korgen med osyrat bröd, som
stod inför Herren, tog han en osyrad kaka, en kaka bakad med
kring

inälvorna,

olja och en tunnkaka och lade detta ovanpå fettstyckena
det högra låret. 27Allt detta överlämnade
han till Aron

och
och

hans söner och lät dem lyfta upp det till ett offer inför Herren.
28Sedan fick Mose tillbaka det av dem och brände det på altamed brännoffret.
Detta var ett prästvigningsret tillsammans
offer, en lukt som gör Herren nöjd, ett eldoffer
åt Herren.
29Vidare tog han bringan och lyfte upp den till ett offer inför
Herren;
Herren

det var hans andel av prästvigningsbaggen,
så som
hade befallt Mose. 3°Och Mose tog av smörjelseoljan
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och av blodet på altaret och stänkte på Aron och hans kläder
och på hans söner och deras kläder. Så invigde han Aron och
hans kläder, liksom hans söner och deras kläder.
31Mose sade till Aron

och hans söner: "Koka köttet vid indär skall ni äta det tillsammans

gången till uppenbarelsetältet;

så som jag har blivit
som är i prästvigningskorgen,
32Men det som blir
det.
skall
äta
befalld: Aron och hans söner
över av köttet eller av brödet skall ni bränna upp. 33Under sju
inte
dagar skall ni inte lämna ingången till uppenbarelsetältet,
med brödet

är slut; sju dagar skall er prästera prästvigningsdagar
34Som
skett
det
har
i dag, så har Herren befallt
vigning vara.
att det skall ske också härefter, för att försoning skall ges åt er.
35Dag och natt i sju dygn skall ni stanna kvar vid ingången till
förrän

och iaktta Herrens ordning, annars kommer
uppenbarelsetältet
ni att dö. Så har jag blivit befalld." 36Aron och hans söner gjorde allt som Herren hade befallt genom Mose.
Arons

forsta offer

1På åttonde

dagen kallade Mose till sig Aron och hans söner
2Han sade till Aron: "Ta en tjurkalv
till
för
båda
felfria,
och
brännoffer,
till
syndoffer
och en bagge
Ta en bock till
fram dem inför Herren. 3Säg till israeliterna:
syndoffer och en kalv och ett lamm, båda årsgamla och felfria,
och Israels

äldste.

4Ta också en tjur och en bagge till gemenskapsinför
Herren, och dessutom ett matoffer, smort
offra
att
kommer
Herren att visa sig för er."
dag
med olja,
i
5Och de tog det som Mose hade sagt till om och förde fram
trädde fram och
Hela församlingen
det till uppenbarelsetältet.
till brännoffer.
offer,

6Mose sade: "Detta

är vad Herren har
skall Visa sig inför er." 7Och Mose sade till Aron: "Träd fram till altaret och offra ditt syndoffer
och brännoffer och bringa försoning åt dig själv och folket. Off-

ställde sig inför
befallt,

Herren.

och Herrens

härlighet

ra sedan folkets offer och bringa försoning åt dem, så som Herren har befallt."
8Då trädde Aron fram till altaret och slaktade sin syndofferkalv. 9Arons

söner höll fram blodet åt honom, och han doppade fingret i det och strök det på altarets horn, men resten av
blodet hällde han ut vid foten av altaret. 1°Och syndoffrets fett,
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brände han på altaret, så som
och stora leverloben
Köttet
och huden brände han upp
Herren hade befallt Mose.
slaktade han brännofferdjuret.
Arons
utanför lägret. Sedan
njurarna

söner räckte honom blodet, och han stänkte det runt om på altaret. 13Och de räckte honom det styckade brännofferdjuret
tvätmed dess huvud, och han brände det på altaret. Vidare
och fötter

tade han inälvor
ret på altaret.
Därefter

och brände

dem ovanpå

brännoff-

folkets offer. Han tog folkets
likden och gav den som syndoffer,
16Och
brännofferförde
fram
han
som det förra offerdjuret.
djuren och offrade dem på föreskrivet
sätt. 17Han bar fram
förde

han fram

slaktade

syndofferbock,

matoffret, tog en handfull av det och brände det på altaret, för13Som folkets gemenskapsoffer
brännoffer.
utom morgonens
slaktade han tjuren och baggen. Arons söner räckte honom
blodet, och han stänktedet
runt om på altaret.

19Fettstyckena från tjuren och baggen, fettsvansen,
fettet
som täcker inälvorna, njurarna och stora leverloben, 2°allt detoch han brände fettstyckena på
ta lade de ovanpå bringorna,
altaret. 21Men bringorna och det högra låret lyfte Aron upp till
sträckett offer inför Herren, så som Mose hade befallt. Aron
det. Sedan steg
te ut sina händer över folket och välsignade
brännoffret
och gemenhan ner efter att ha offrat syndoffret,
skapsoffret.
23Mose och Aron gick in i uppenbarelsetältet,
och när de
kom ut igen välsignade de folket. Då visade sig Herrens härlighet för hela folket. 24Eld gick ut från Herren, och den förtärde
brännoffret
och fettstyckena
på altaret. Hela folket såg detta,
och alla jublade

10

och kastade sig till marken.

Nadav

och Avihu.

lArons

söner Nadav

Tillägg till oferlagarna

tog var sitt fyrfat, lade i glöd
eld inför
och bar fram otillåten
Herren, annan eld än han befallt. 2Då gick det ut eld från Herren och förtärde dem, så att de dog inför Herren. 3Mose sade
till Aron: "Det var om detta Herren sade:
och strödde

rökelse

och Avihu

ovanpå
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Jag visar min helighet bland dem som är mig nära,
inför allt folket uppenbarar jag min härlighet."
Aron teg.
4Mose kallade
Arons

farbror.

och Elsafan, söner till Ussiel,
hit och bär ut era bröder ur helgedomen
sade han. 5Då kom de fram och bar dem i depå Mishael

"Kom

och ut ur lägret",
ras tunikor utanför lägret, så som Mose hade befallt.
6Mose sade till Aron och hans söner Elasar och Itamar: "Låt
då dör
inte håret hänga löst och riv inte sönder era kläder,

drabbas av vrede. Men era landsmän,
alla de andra israeliterna, får gråta över dem som förbrändes
uppenbarelsetältet
av Herren. 7Gå inte bort från ingången till
så att ni dör,
ni är smorda med Herrens olja." De gjorde som

ni, och hela menigheten

Mose befallde.
3Herren talade till Aron:

9Vin och starka drycker

får du och

dina söner inte dricka när ni skall gå in i uppenbarelsetältet,
stadga genom alla
då dör ni. Detta skall vara en oföränderlig
slåktled, 1°för att ni skall kunna skilja mellan heligt och icke
undervisa israeliterna
om alla de
rent och orent, och
Mose.
dem
har
givit
lagar som Herren
genom
Mose
söner Elasade till Aron och hans båda kvarlevande
efter
Herrens
sar och Itamar: "Hämta det matoffer som år kvar
13och
eldoffer, och ät det osyrat nära altaret. Det är högheligt,

heligt,

ni skall äta det på helig plats. Det är din och dina söners andel
Bringan
som
av Herrens eldoffer. Så har jag blivit befalld.
på
skall
offer
ni
skänkts
till
äta
har
och
låret
har lyfts upp
som
en ren plats, du själv och dina söner och döttrar,
getts åt dig och dina söner som er andel av Israels
15Låret som skänks och bringan som lyfts
skapsoffer.
med eldofferfettet
offer skall ni bära fram tillsammans
framtid vara din
för
all
skall
ta upp inför Herren. Det

det har
gemenupp till
och lyfoch dina

söners andel, så som Herren har befallt."
15Mose letade efter syndofferbocken,

men den var uppsöbränd. Då greps han av vrede mot Arons båda kvarlevande
på
syndoffret
17"Varför
har
ätit
ni
inte
och
Itamar:
ner Elasar
för
åt
det
högheligt. Herren gav
att ni
helig plats Det är
er
åt
folket
skulle ta bort menighetens skuld och bringa försoning
inför Herren.

13Dess blod bars inte in i helgedomen.
Ni skulle
på helig plats, så som jag har blivit befalld."

ha ätit offerköttet
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19Ar0n sade till Mose: "De har i dag burit fram sina syndoffer
och brännoffer
inför Herren, och ändå har detta drabbat Itnig.
Om jag själv hade ätit syndoffret
i dag, skulle det då ha varit
ZONär Mose hörde detta lät han sig nöja.
vilja"

efter Herrens

RENHETSLAGAR

kap.

1 1-1 5

Lagen om rena och orena djur
lHerren

talade till Mose och Aron:

Säg till israeliterna:

Detta är de djur som ni får äta bland
3al1a som har helt kluvna klövar och som idisslar,
dem får ni äta. 4Men dessa får ni inte äta, fast de idisslar eller
har klövar: kamelen,
den idisslar men har inte klövar, den
landdjuren:

skall vara oren för er; 5klippgrävlingen,
den idisslar men har
den idisslar
inte klövar, den skall vara oren för er; Öharen,
7svinet,
har
klövar,
för
det
den
skall
inte
men
vara oren
er;
helt kluvna klövar men idisslar inte, det skall
för
vara orent
er. 3Av deras kött får ni inte äta, och deras döda
kroppar får ni inte vidröra. De skall vara orena för er.
9Detta är vad ni får äta av allt som lever i vatten: allt som
har fenor och fjäll och lever i havens och flodernas vatten får m
äta. 1°Men allt i hav och floder som inte har fenor och fjäll vare sig smådjur eller andra Vattendjur - det skall gälla som
något avskyvärt för er. Avskyvärda
skall de vara för er; av
har visserligen

deras kött får ni inte äta, och deras döda kroppar skall ni be12Alla Vattendjur som saknar fenor och fjäll
skall gälla som något avskyvärt för er.
trakta med avsky.

Följande

fåglar

ätas, de är något

skall ni betrakta

avskyvärt:

14g1adan, falkar

med avsky;

Örnen, lammgamen,

de får inte
grågamen,

av alla arter,
jordugglan,
hornugglan
uven,
ugglan, fiskuven,
tornugglan,

15k0rpar av alla arter, löberg-

smutsgamen, 19hägern, pipare
dermusen.
2°Alla bevingade,
fyrbenta

av alla arter, härfågeln

och hökar

av alla arter, 17kattpelikanen,

wminervaugglan,

och flad-

smådjur skall gälla som något
för er. 21Men av alla bevingade, fyrbenta smådjur
får ni äta dem som utöver de andra benen har hoppben. ZZAV
avskyvärt
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dem får ni äta följande:

vandringsgräshoppor,

por, hargolgräshoppor
23Alla andra bevingade

smådjur

solamgräshop-

av alla arter.
som har fyra ben skall gälla

och hagavgräshoppor

som något avskyvärt för er.
24Följande djur blir ni orena av - den som rör vid deras döda kroppar blir oren till kvällen, 25och den som burit ensådan
kropp skall tvätta sina kläder och vara oren till kvällen: 26alla
djur som har klövar - men inte helt kluvna -- och som inte
idisslar skall gälla som orena för er. Den som rör vid dem blir
som går på tassar skall gälla som orena
oren. 27Alla fyrfotadjur
för er. Den som rör vid deras döda kroppar blir oren till kvällen, 23och den som burit en sådan kropp skall tvätta sina kläder och vara oren till kvällen. De skall gälla som orena för er.
29Av de smådjur som rör sig på marken skall ni hålla dessa
för orena: vesslan, råttan, Ödlor av alla arter, 3ogeckoödlan,
koaödlan, letaaödlan, salamandern och kameleonten. 31Av alla
smådjur skall dessa gälla som orena för er. Var och en som rör
vid dem när de dött blir oren till kvällen. 32Allt som ett sådant
dött djur råkar falla på blir orent, vare sig det är ett träföremål
eller något av skinn eller av säcktyg eller
eller ett klädesplagg
Det skall sköljas i vatten och vara
annat bruksföremål.
orent till kvällen. Sedan är det rent igen. 33Faller ett sådant
djur ner i ett lerkärl blir dess innehåll
orent. Kärlet skall ni
krossa. 34All mat som annars kunde ätas men som kommit i
något

med vattnet blir oren, och all dryck som annars kunblir i ett sådant kärl oren. 35Allt som ett sådant dött
djur faller på blir orent. Om det är en bakugn eller en härd,
skall den rivas, den är oren. Den skall gälla som oren för er.
36Men en källa eller en cistern förblir ren. Endast den som rör

beröring

de drickas

vid det döda djuret blir oren. 37Faller djuret ner i säd som skall
sås, förblir säden ren, 33men om säden har blivit fuktig och ett
dött djur faller ner i den, skall säden gälla som oren för er.
390m något av de landdjur
som rör vid dess döda kropp

som ni får äta skulle dö, blir den
oren till kvällen. 4°Den som ätit
skall tvätta sina kläder och vara oren till

av den döda kroppen
kvällen. Den som burit en sådan kropp
kläder och vara oren till kvällen.
41Alla smådjur som kryper
de får inte ätas. 42Alla smådjur

skall också tvätta sina

på marken
som kryper

är något avskyvärt,
på marken, vare sig

de krälar
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på buken

inte äta, de är något

eller går på fyra eller flera ben, dem får ni
avskyvärt. 43Gör er inte själva till något

avskyvärt
genom ett sådant djur Akta er för orenheten från
dem så att ni inte själva blir orena Jag är Herren, er Gud: ni
skall vara heliga och förbli heliga,
jag är helig. Ni skall inte
orena er genom några av de djur som kryper på marken. 45Iag
är Herren som förde er ut ur Egypten för att jag skulle vara er
Gud. Ni skall vara heliga,
jag är helig.
Detta
landdjuren,
fåglarna och alla djur som
lagen
är
om
lever i vattnet och om allt som kryper på marken. 47Så skall ni
skilja mellan orent och rent, mellan
och djur som inte får ätas.

kunna

djur

som får ätas

Rening efter barnsbörd
12

lHerren

talade till Mose:

Säg till israeliterna:

När en kvinna får barn och föder en
pojke, är hon oren i sju dagar, lika länge som när hon har men3Den åttonde dagen skall pojkens förhud
skäras
struation.
4Sedan
bort.
skall hon vänta i 33 dagar under sin blödningsHon får inte röra vid något heligt eller komma
förrän reningstiden
är slut. 50m hon föder en
flicka, är hon oren i två veckor, som när hon har menstruation.
och
Sedan skall hon vänta i 66 dagar under sin blödnings5När
reningstid
för
eller
dotter
reningstid.
hennes
är
en son
och reningstid.

in i helgedomen

med ett årsgammalt lamm som bränntill prästen
offer och en duva eller turturduva
som syndoffer
vid uppenbarelsetältets
ingång. 7Pråsten skall offra dem till
Herren och bringa försoning åt henne, så att hon blir ren efter
slut, skall hon komma

Detta gäller för en kvinna som har fött barn, en
pojke eller en flicka. 30m hon inte har råd att offra ett lamm,
skall hon ta två turturduvor
eller två andra duvor, en till
brännoffer
och en till syndoffer,
och prästen skall bringa försitt blodflöde.

soning åt henne, så att hon blir ren.

Lagen om spetälska
13

1Herren talade till Mose och Aron:
20m någon får en blemma, ett utslag eller en vit fläck på huden och det kan vara spetälska, skall han föras till prästen
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eller någon av hans söner, prästerna. 3Prästen skall unhar vitnat och
dersöka det angripna stället. Om behåringen
stället ligger djupare än den omgivande huden, är det spetälska. När prästen ser detta, skall han förklara honom oren. 40m
fläcken är vit men inte ligger djupare än huden och behåringen
Aron

inte har vitnat, skall prästen hålla den sjuke isolerad i sju dagar. 5Den sjunde dagen skall prästen undersöka honom. Finner
prästen att det angripna stället är oförändrat och inte har brett
sju dagar.
ut sig, skall han hålla honom isolerad i ytterligare
5Den sjunde dagen skall prästen undersöka honom ännu en
gång. Har då angreppet gått tillbaka och inte brett ut sig, skall
ren; det var bara ett utslag. Han skall
tvätta sina kläder, sedan är han ren.
7Men om utslaget brer ut sig efter det att han visat sig för

prästen

förklara

honom

för att bli förklarad
ren, skall han ännu en gång visa
3Prästen
undersöka honom, och om han
skall
för
sig
prästen.
finner att utslaget har brett ut sig, skall han förklara honom

prästen

oren, det är spetälska.
90m någon har fått spetälska,

skall han föras till prästen.

Om det då finns en
behåringen
har
vitnat och om det
om
11år
spetälska,
bestående
det
blemman,
dats nytt kött i
en
skall
inte isolera
prästen skall förklara honom oren. Han
1°Prästen

blemma

skall

undersöka

honom.

på huden,

vit
biloch
ho-

han är oren.
nom,
120m spetälskan bryter

ut och, så vitt prästen kan se, täcker
till fot, 13skall prästen undersöka honom.
Finner han att spetälskan täcker hela kroppen, skall han förkla14Men så
ra den sjuke ren. När han blivit helt vit, är han ren.
15När
prästen får se det
snart nytt kött har bildats, är han oren.
den sjuke från huvud

nya köttet, skall han förklara honom oren. Det är nytt kött, han
är oren, det är spetälska. 16Men om det nya köttet förändras
och blir vitt, skall han gå till prästen, 17som skall undersöka
honom. Om då det sjuka stället har vitnat, skall han förklara
honom ren. Han är ren.
130m någon får en hudinflammation

och den läks, 19och det

en vit blemma eller en ljusröd fläck på det inflammerade stället, skall han visa sig för prästen, Ooch prästen
skall undersöka honom. Om fläcken då ligger djupare än husedan uppstår

den och behåringen

har vitnat,

skall han förklara

mannen

oren.
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stället. 21Men om
ut på det inflammerade
prästen vid undersökningen
ser att behåringen inte vitnat, att
fläcken inte ligger djupare än huden och att den har mist sin
färg, skall han hålla honom isolerad i sju dagar. 220m den brer
Spetälska har brutit

ut sig, skall prästen förklara honom oren; det är spetälska.
23Men om fläcken är oförändrad
och inte brer ut sig, är det ett
och prästen skall förklara honom ren.
ärr efter inflammationen,
240m någon har fått ett brännsår på huden och den nya
vävnaden visar sig som en ljusröd eller vit fläck, 25skall prästen undersöka honom. Om han då finner att behåringen har
vitnat och att fläcken ligger djupare än huden, är det spetälska
som brutit ut i brännsåret. Prästen skall förklara honom oren;
det är spetälska. ZÖMen om prästen vid undersökningen
ser att
det inte finns något vitt hår på fläcken, att den inte ligger djupare än huden och att den har mist sin färg, skall han hålla
mannen isolerad i sju dagar. 27Den sjunde dagen skall prästen
har brett ut sig, skall prästen
23Men om i stället fläckspetälska.
det
är
oren;
oförändrad
har
brett
och om den har mist
och
sig,
inte
är
ut
en
sin färg, är det bara ett märke efter brännsåret. Prästen skall
förklara honom ren; det är ett ärr efter brännsåret.
290m en man eller kvinna angrips av en sjukdom i hårbottundersöka

förklara

honom.

Om fläcken

honom

nen eller under skägget, 3°skall
stället. Om det då ligger djupare

prästen

undersöka

än huden

det sjuka

och det finns ljust,

tunt hår där, skall prästen förklara honom oren. Det är skorv,
spetälska i hår eller skägg. 310m prästen vid undersökningen
av det skorviga stället ser att det inte ligger djupare än huden
men att det inte finns svart hår där, skall han hålla den sjuke
isolerad i sju dagar. 32Prästen skall undersöka
den sjuke på
den sjunde dagen. Om skorven inte har brett ut sig och det inte
finns något ljust hår i den och den inte ligger djupare än huden, 33skall den sjuke raka sig men utan att vidröra skorven.
Prästen skall sedan hålla honom isolerad i ytterligare
sju da34Den
sjunde
dagen
skall
undersöka
skorven.
Om
prästen
gar.
han finner

att den inte har brett ut sig och inte ligger djupare
än huden, skall han förklara honom ren. Han skall tvätta sina
kläder, sedan är han ren. 35Men om skorven brer ut sig efter
det att han förklarats
ren, 35skall prästen undersöka honom.
Om då skorven brett ut sig på huden, behöver prästen inte sö-
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ka efter ljust hår. Han är oren. 37Men om prästen finner att
skorven är oförändrad
och att svart hår har vuxit i den, är
skorven läkt. Han är ren, och prästen skall förklara honom ren.
33Får en man eller kvinna fläckar, vita fläckar, på huden,
39skall prästen undersöka
det ett ofarligt

dem. Om då fläckarna

utslag som har uppkommit

är blekvita,

på huden.

är

Han är

ren.
400m

en man tappar håret på hjässan, är han flintskallig,
men han är ren. 410m han mister håret ovanför pannan, är han
skallig, men han är ren. 42Men om det framträder
en ljusröd

fläck där han är skallig, vare sig det är upptill eller framtill, har
spetälska brutit ut. 43Prästen skall undersöka honom, och om
han finner en ljusröd blemma upptill eller framtill och det ser
ut som spetälska, 44år mannen spetälsk. Han är oren, och prästen skall förklara honom oren. Hans huvud är angripet.
45För den som har fått spetälska gäller följande. Han skall gå
hår, dölja sitt
med sönderrivna
kläder och med hängande
46Så
skägg och ropa: "Oren, oren"
länge han har sjukdomen är
han oren. Han är oren och skall bo för sig själv och ha sin bostad utanför

lägret.

kläder

spetälska

470m spetälskemögel
angriper ett klädesplagg
av ull eller lin,
43eller något som är vävt eller virkat av lin eller ull, eller ett
skinn eller något som är tillverkat
av skinn, 49och fläckarna är
grönaktiga
skinnet,
skinn
prästen.

eller rödaktiga

det är på klädesplagget,
- vare sig
och virkade eller på det som är gjort av
då är det ett mögelangrepp
och skall visas upp för
50Prästen skall undersöka det angripna plagget och
det vävda

hålla det inlåst i sju dagar. 51Den sjunde

dagen skall han undet igen. Har angreppet brett ut sig på klädesplagget
eller på det som är vävt eller virkat eller på skinnet, vad man
Det som
än har gjort av det, är det ett elakartat mögelangrepp.
angripits
är orent. 52Han skall bränna det, vare sig det år ett

dersöka

eller något som är vävt eller virkat av ull eller lin,
eller är gjort av skinn, vad det än må vara som har angripits,
det år ett elakartat mögel. Det skall brännas upp.
klädesplagg
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att möglet
eller på det som är vävt
inte har brett ut sig på klädesplagget
eller virkat eller på det som är gjort av skinn, 54skall prästen låsju
ta tvätta det som angripits och hålla det inlåst i ytterligare

53Men om prästen

vid sin undersökning

finner

dagar. 55Sedan det tvättats skall prästen undersöka
inte har förändrats
na stället. Om det fortfarande

det angripoch möglet

inte har brett ut sig, är det orent. Du skall bränna upp det. Det
55Men om prästen vid
är röta, på vilken sida det än uppträder.
tillbaka efter tvätgått
finner
sin undersökning
att angreppet
eller
från klädesplagget
ten, skall han riva bort mögelstället
57Visar
sig möglet
skinnet eller det som är vävt eller virkat.
eller det som är vävt eller virkat eller det
åter på klädesplagget
som är gjort av skinn, har det spritt sig. Du skall bränna upp
eller
det som är angripet. 530m fläckarna på ett klädesplagg
går
bort
skinn
när
något som är vävt eller virkat eller något av
det tvättas, skall det tvättas en gång till. Sedan är det rent.
59Detta är lagen om mögelangrepp
på kläder av ull eller lin,
på det som är vävt eller virkat och på det som är gjort av skinn.
Efter denna lag skall de förklaras rena eller orena.

Rening efter spetälska
14

lHerren

talade till Mose:

är den lag som gäller när en spetälsk skall förklaras
350m möter utanför lägren. Man skall föra honom till prästen,
den sjuke. Om spetälskan då är
ret. Prästen skall undersöka
botad, 4skall prästen låta hämta två levande, rena fåglar, CederDetta

ull och isop åt den som skall förklaras ren.
trä, karmosinröd
5Prästen skall låta slakta den ena fågeln över ett lerkärl med
friskt vatten. 5Och han skall ta den levande fågeln och Cederullen och isopen och doppa alltsam
trät, den karmosinröda
mans, också den levande fågeln, i blodet från fågeln som slaktades över det friska vattnet. 7Sju gånger skall han stänka på
den som skall förklaras ren från spetälskan. Därefter skall h.an
ren, och sedan skall. han låta den levande
fågeln flyga sin väg, ut i det fria. 3Den renade skall tvätta sina
kläder, raka av allt håret och bada. Så blir han ren och får
sedan komma in i lägret. Men han skall stanna utanför sitt tält
i sju dagar. 9Den sjunde dagen skall han raka av sig håret,

förklara

honom

skägget
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och ögonbrynen;

allt sitt hår skall han raka av. Han

skall tvätta sina kläder och bada; så blir han ren.
1°Den åttonde dagen skall han ta två felfria lamm

av hanfelfritt
lamm av honkön. Dessutom
kön och ett årsgammalt
skall han ta tre tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja, till
matoffer och en log olja. Prästen
som förrättar reningen skall
till uppenbaföra fram den som skall renas och offergåvorna
ingång, inför Herren. Och
prästen skall ta det ena
tillsammans
med oljan.
lammet och offra det som skuldoffer
offer
inför
Herren. 13Lammet
Han skall lyfta upp detta till ett
och brännofferdjuren
skall slaktas på det ställe där syndofferrelsetältets

tillhör skuldoffret
slaktas, på helig plats. Ty liksom syndoffret
Och
prästen skall ta blod från
prästen, det är högheligt.
skuldoffret
och stryka på den som skall renas: på hans högra
örsnibb, högra tumme och högra stortå. 15Sedan skall prästen
höger pekfingta av oljan och hälla i sin vänstra hand, doppa
stänka
lite av olhand
och
har
han
i
sin
oljan
vänstra
i
som
er
jan med fingret sju gånger inför Herren. 17Av oljan som är
kvar i hans hand skall prästen stryka på den som skall renas:
högra tummen och högra stortån, ovanpå
18Det som sedan är kvar av oljan i
blodet från skuldoffret.
prästens hand skall han stryka på hjässan på den som skall repå högra örsnibben,

nas. Så skall prästen bringa försoning åt honom inför Herren.
Sedan
och bringa försoning åt
skall prästen offra syndoffret
den som skall renas från sin orenhet. Därefter skall han slakta
Ooch offra det och matoffret på altaret. Präsbrännofferdjuret
ten skall bringa försoning åt honom, så att han blir ren.
21Men om det är en fattig man, som inte har råd till detta,
skall han ta ett lamm till skuldoffer,
som skall lyftas upp till
försoning för honom. Dessutom skall han ta en tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer och en log olja, Ztvå
turturduvor

eller två andra

duvor,

beroende

på vad han har

och den andra till
råd med. Den ena skall vara till syndoffer
23Den åttonde dagen av sin rening skall han föra
brännoffer.
ingång, inför Herren.
detta till prästen, till uppenbarelsetältets
24Och prästen skall ta skuldofferlammet
med oltillsammans
jan och lyfta upp det till ett offer inför Herren. 25Skuldofferlammet
stryka

skall slaktas, och prästen skall ta blod från det och
på den som skall renas: på hans högra örsnibb, högra
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och högra stortå. ZÖSedan skall prästen hälla olja i sin
stånka lite av oljan
vänstra hand 27och med höger pekfinger
23Av
som han har i sin vänstra hand sju gånger inför Herren.
oljan som han har i sin hand skall prästen stryka på den scm
tumme

skall renas: på högra örsnibben, högra tummen och högra storDet
tån, ovanpå blodet från skuldoffret.
som sedan är kvar
den
av oljan i prästens hand skall han stryka på hjässan
som skall renas. Så skall prästen bringa försoning åt honom inför Herren. 3°Sedan skall han bära fram den ena av turturduråd
vorna eller av de andra duvorna, beroende på vad han har
med, 31till syndoffer

och den andra till brännoffer,

och tillsam-

åt
mans med dem matoffret. Så skall prästen bringa försoning
den som renas inför Herren. 32Detta är lagen om hur den som
och som har drabbats av spetälska
har begränsade tillgångar
skall bli ren.
hus

Spetälska

33Herren talade till Mose och Aron:
34När ni kommer in i Kanaan, som jag skall ge er som egenangripa ett hus i detta ert
dom, och jag låter spetälskemögel
till prästen. Han skall säga att det
land, 35skall husets ägare
36Då skall prästen låta
ser ut som om hans hus blivit angripet.
så att inte allt som finnsi huset
tömma huset före besiktningen,
in och se på huset. 37Finner
blir orent. Därefter skall han
han då att fläckarna
fördjupningar,

på väggarna

är grönaktiga

eller röcaktiga

som ser ut att ligga djupare än väggytanÃgskall

ut ur huset, stanna vid dörren och stänga huset för sju
dagar. 39Den sjunde dagen skall prästen komma tillbaka, OCh
har spritt sig,
om han då finner att möglet på husväggarna
4°skall han låta riva loss de angripna stenarna och kasa dem

han

på en oren plats utanför staden. 41Man skall skrapa hela huset
och slänga den avskrapade putsen på en oren plats
invändigt
skall man ta andra stenar och sätta in
utanför staden. Sedan
och
gamlas
ställe
på de
putsa huset med ny lera.
430m möglet på huset kommer tillbaka sedan man agit ut
stenarna och sedan man skrapat huset och putsat det, skall
prästen
har spritt

och se på det. Om han då finner att fläskarna
orent.
sig, är det ett elakartat mögel på huset. Det

komma
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45Huset

skall rivas och stenar, trävirke och puts föras till en
oren plats utanför staden.
Den
som går in i huset medan det är stängt blir oren till
kvällen. 47Den som ligger i huset skall tvätta sina kläder och

den som äter i huset likaså.
43Men finner prästen när han kommer

att fläckarna inte har
sig sedan huset blivit putsat, skall han förklara det rent.
Angreppet
är då hejdat. 49För att rena huset skall han ta två
fåglar, cederträ, karmosinröd
ull och isop. 5ODen ena fågeln
skall han slakta över ett lerkärl med friskt vatten. 51Sedan skall
spritt

han ta cederträt, isopen, den karmosinröda
ullen och den levande fågeln och doppa alltsammans i blodet från den slaktade
fågeln och i det
52När han renat
levande fågeln,
53skall han låta

friska vattnet och stänka sju gånger på huset.
huset med fågelns blod, det friska vattnet, den
cederträt,

isopen och den karmosinröda

ullen,

den levande fågeln flyga

ut ur staden, ut i det
åt huset, så att det blir rent.

fria. Så skall han bringa försoning
54Denna lag gäller vid varje angrepp av spetälska och vid
skorv, 55mögel på kläder och hus, 56blemm0r, utslag och vita
fläckar, 57för att man skall kunna avgöra när något är orent
och när det är rent. Detta är lagen om spetälska.

Lagen om arena flytningar
15

lHerren

talade till Mose och Aron:

Säg till israeliterna:
är det en oren flytning.
orenhet genom flytning:

Om en man har en flytning ur lemmen,
3Så här förhåller
det sig med sådan

Så länge flytningen

pågår är mannen oren, vare sig lemmen
eller är tilltäppt.
fram flytningen
I båda fallen består
4Allt
han ligger på och allt han sitter på blir
hans orenhet.
orent. 5Den som rör vid hans bädd skall tvätta sina kläder och
bada och är oren till kvällen. 5Den som sitter på något som
släpper

suttit på skall tvätta sina kläder och
mannen med flytningen
bada och är oren till kvällen. 7Den som rör vid mannen med
flytningen
skall tvätta sina kläder och bada och är oren till
kvällen. 30m mannen med flytningen
spottar på någon som är
ren, skall denne tvätta sina kläder och bada och är oren till
kvällen. 9Allt som mannen med flytningen
sitter på när han ri-
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der blir orent, woch
under honom är oren
dant skall tvätta sina
110m mannen med

den som rör vid något som befunnit sig
till kvällen, och den som bär på något såkläder och bada och är oren till kvällen.

flytningen
rör vid någon utan att först
skölja av händerna, skall denne tvätta sina kläder och bada och
rör vid ett
är oren till kvällen. 120m mannen med flytningen
sköljas
lerkärl, skall det slås sönder. Träkärl däremot skall
av.
13När mannen renas efter flytningen,
skall han låta det gå
sju dagar medan han renas. Sedan skall han tvätta sina kläder
åttonde dagen
och bada i friskt vatten. Då är han ren. Den
och komma
duvor
två
andra
eller
skall han ta två turturduvor
ingång, och ge dem till
Herren, till uppenbarelsetältets
prästen. 15Prästen skall offra den ena som syndoffer och den
andra som brännoffer. Så skall prästen inför Herren bringa för-

inför

soning åt honom för hans flytning.
160m en man har haft sädesavgång, skall han bada och är
hans
oren till kvällen. 17Alla klädesplagg och allt av skinn som
130m
säd har kommit på skall tvättas och är orent till kväLen.
en man har samlag med en kvinna och får sädesuttömning,
skall de bada och är orena till kvällen.
19När en kvinna har menstruation
och det kommer blod
från hennes kropp, varar orenheten i sju dagar. Den som rör
vid henne är oren till kvällen. 2°Allt hon ligger på medan hon
blir orent, och allt hon sitter på blir orent.
har sin menstruation
21Den som rör vid hennes bädd skall tvätta sina kläder och bada och är oren till kvällen. Den
som rör vid någct hon har
suttit på skall tvätta sina kläder och bada och är oren till kväleller där hon har suttit
och någon rör vid detta, är denne oren till kvällen. 240m en
man har samlag med henne, blir han oren av hennes :nenstruation i sju dagar. Allt han ligger på blir också orent.
250m en kvinna har en blödning som varar flera dagar utan
len. 230m det ligger

något på bädden

eller om menstruationen
att det är hennes menstruation,
varar
pågår, liksom
onormalt länge, är hon oren så länge blödningen
26Allt hon ligger på under sin
hon är det vid sin menstruation.
och
på
under menstruatonen,
hon
ligger
blödning blir som det
27Den
allt hon sitter på blir orent, liksom vid menstruationen.
som rör vid något av detta blir oren och skall tvätta sna kläder
och bada och är oren till kvällen.
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skall hon låta det
renas efter blödningen,
Den
åttonde
dagen skall hon ta
hon
dagar.
Sedan
sju
är
ren.
dem till präsoch
lämna
två turturduvor
eller två andra duvor
3°Prästen
skall offra
ten vid ingången till uppenbarelsetältet.
28När kvinnan

Så skall
den ena som syndoffer och den andra som brännoffer.
prästen inför Herren bringa försoning åt henne för den blödning som gjort henne oren.
31Ni skall hålla israeliterna fria från orenhet, så att de inte
dör genom den, genom att de orenar min boning som står mitt
ibland dem.
32Detta är lagen om män som har flytning eller sädesuttömning som medför orenhet, 330m kvinnor
som har menstruation, om vem det vara må, man eller kvinna, som har en flytning och om män som har samlag med orena kvinnor.
Den stora försoningsdagen
lHerren

talade till Mose sedan Arons

två söner hade dött, de

båda som miste livet när de trädde fram inför Herren.
ZHerren sade: Säg till din bror Aron att han inte när som
och fram till
helst får gå in bakom förhänget i helgedomen
då kommer han att dö när jag visar
locket som täcker arken,
mig i molnet ovanför arkens lock.
3Detta skall Aron föra med sig när han går in i helgedomen:
4Han
och en bagge till brännoffer.
till syndoffer
en ungtjur
för
skall klä sig i en helig tunika av linne och bära linnebyxor
linneturoch
livet
vira
linneskärp
binda
skyla
sig,
ett
att
en
om
ban om huvudet. Detta är de heliga kläderna, och han skall bada innan han tar dem på sig. 5Av israeliternas menighet skall
och en bagge till bränntill syndoffer
offer.
6Aron skall offra sin syndoffertjur
för att bringa försoning åt
7Sedan
skall han ta de båda bockarna och
sig och åt sin familj.
han få två getabockar

ställa dem inför Herren vid ingången till uppenbarelsetältet
3och kasta lott om dem: en lott för Herren och en lott för Asasel. 9Den bock som tillfaller
Herren skall Aron föra fram och
1°Den som tillfaller
Asasel skall levande
offra som syndoffer.
föras ut i öknen till
sedan
ställas inför Herren till försoning och
Asasel.

Aron
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för att bringa förtjuren lzskall

skall alltså offra sin syndoffertjur

När han slaktat

åt sig och ât sin familj.
han ta ett fyrfat fullt med glöd från altaret inför Herren och två
rökelse och bära in detta
fulla händer med finstött, välluktande
bakom förhänget. 13Där skall han lägga rökelsen på elden inför
soning

så att ett moln av rökelse döljer locket på arken med
skall ta av
förbundstecknet,
annars kommer han att dö. Han
tjurblodet
och stänka med fingret framtill på arkens lock, och
Herren,

framför arkens lock skall han sju gånger stänka blod med fingoch bära in
ret. 15Sedan skall han slakta folkets syndofferbock
blodet bakom
med tjurblodet:
framför locket.
15Så bringar
raeliternas

och göra med det på samma sätt som
han skall stänka det ovanpå arkens lock och

förhänget

han försoning

orenhet

och brott,

från isoch renar helgedomen
från alla deras synder. Likadant

han göra med uppenbarelsetältet
som står mitt ibland
17Ingen
får befinna sig inne i uppenbadem i all deras orenhet.
relsetältet från det han går in i helgedomen för att bringa försoskall

ning till dess han kommer

ut igen.
försoning åt sig och sin familj och åt he13skall han
la Israels församling,
ut till altaret som står inför
åt
det:
han skall ta av tjurblodet
försoning
Herren och bringa
När han har bringat

och stryka det på vart och ett av altarets
och av bockblodet
19och sju gånger stänka blod på altaret med fingret. Så
skall han rena det från israeliternas orenhet och helga det.

horn

2°När Aron har fullbordat

penbarelsetältet
bocken. Han

och altaret,
skall

förseningen

för helgedomen,

skall han föra fram

lägga båda händerna

upden levande

på den levande

och över den bekänna israeliternas alla skulder
och därmed lägga dem på bockens
huvud. Sedan skall bocken föras uti öknen av en man som står
beredd. 22Bocken skall bära alla deras synder med sig ut i ödebockens huvud

och brott, alla deras synder,

marken och släppas lös där ute i öknen.
23Aron skall därefter gå tillbaka in i uppenbarelsetältet

och

ta av sig linnekläderna
som han satte på sig när han gick in i
helgedomen; där skall han lämna dem. 24Han skall bada på helig plats och sätta på sig sina vanliga kläder. Därpå skall han
och
och folkets brännoffer
ut och offra sitt eget brännoffer
bringa försoning åt sig själv och åt folket. 25Fettet från syndoff-
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ret skall han bränna på altaret. 25Mannen som förde bocken ut
till Asasel skall tvätta sina kläder och bada innan han går tillvilkas
baka in i lägret. 27Synd0ffertjuren och syndofferbocken,
för att bringa försoning, skall föras
utanför lägret, och deras hudar, kött och inälvor skall brännas
upp. 23Den som bränner upp detta skall tvätta sina kläder och
bada innan han går tillbaka in i lägret.

blod bars in i helgedomen

stadga för er: den tionde
skall vara en oföränderlig
i den sjunde månaden skall ni, både infödda och invandrare, späka er och inte utföra något arbete. 3°Den dagen
åt er, så att ni blir rena; ni skall renas inför
bringas försoning
Detta

dagen

från alla era synder. 31Den skall vara en vilodag för er,
då ni skall späka er. Så lyder denna oföränderliga
sabbat
en
stadga.
32Försoningen skall utföras av en präst, en som blivit smord

Herren

till präst efter sin far. Han skall klä sig i linnekläderna, de heliga kläderna, 33och bringa försoning åt det allra helioch altaret, åt prästerna och allt folket
gaste, uppenbarelsetältet
och vigd

i församlingen.
34Detta skall vara en oföränderlig
stadga för er: en gång om
för
alla sina synder.
få
försoning
året skall israeliterna
Aron gjorde som Herren

HELIGHETSLAGAR

Bestämmelser
lHerren

kap.

hade befallt Mose.

17-26

om blod

talade till Mose:

zSäg till Aron och hans söner och till alla israeliterna:

Detta

har befallt.

är vad Herren
30m någon av israeliterna
slaktar en tjur, ett lamm eller en
get i eller utanför lägret 4utan att först föra djuret fram till
ingång för att ge det som en offergåva åt
uppenbarelsetältets
honom som
skall det tillräknas
skall
blod,
den
utstötas ur
blodskuld.
Han har utgjutit
mannen
föra sina offerdjur,
sitt folk. 5Därför skall israeliterna
som de
slaktat på öppna fältet, fram inför Herren till uppenhittills
Herren

inför

barelsetältets

hans boning,

ingång,

till prästen.

Sedan skall de slakta

dem
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åt Herren. 5Prästen skall stänka blodet
som gemenskapsoffer
på Herrens altare vid ingången till uppenbarelsetältet.
Fettet
skall han bränna till en lukt som gör Herren nöjd. 7De får inte
längre

offra

sina slaktoffer

åt de bockdemoner

otrogna med. Detta skall vara en oföränderlig
och deras efterkommande.

som de är
stadga för dem

3Säg till dem: Om någon av israeliterna eller av invandrarna
9utan att
eller slaktoffer
som bor hos er offrar ett brännoffer
först föra fram det till uppenbarelsetältets
ingång för att ge det
åt Herren
den mannen skall utstötas ur sitt folk. 100m nåisraeliterna
eller invandrarna
äter något med blod
gon av
skall jag vända mig mot den som gjort det och utstöta honom
varje varelses liv är dess blod, och jag har
ur hans folk. Ty
gett er blodet för att ni skall stänka det på altaret och bringa
försoning åt er själva. Blodet ger försoning, eftersom det år lihar jag sagt till israeliterna
vet. Därför
att ingen av dem får
får göra det.
Inte heller en invandrare
äta något med blod
130m någon av israeliterna eller invandrarna
under jakt fäller
ett djur eller en fågel som får ätas, skall han tappa ut dess blod
och täcka över det med jord. 14Ty om varje varelses liv gäller
att blodet är dess liv. Därför har jag sagt till israeliterna
att de
får
någon
varelses
blod,
inte
varje varelses liv är dess
äta
blod; var och en som äter av det skall utstötas.
15Var och en som äter ett självdött eller ihjälrivet
djur, vare
skall tvätta sina kläder och
sig han är infödd eller invandrare,
bada och är oren till kvällen; sedan är han ren. 16Men om han
inte tvättar

sina kläder och badar, drar han skuld över sig.

Lagar om könsumgänge
18

lHerren

talade till Mose:

ZSäg till israeliterna:

er Gud. 3Ni skall inte gödär ni en gång bodde, inte heller

Jag är Herren,

ra som man gör i Egypten,
som man gör i Kanaan, dit jag skall föra er. Ta inte efter deras
seder. 4FÖlj mina stadgar, håll mina bud och rätta er efter dem.
Jag är Herren, er Gud. 5Håll mina bud och stadgar,
den som

gör det skall leva genom dem. Jag är Herren.
ÖIngen får närma sig någon som är av hans eget kött och
blod för att lägra henne. Jag är Herren. 7Ingen får skända sin
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far genom att lägra sin mor; hon är din mor, du får inte lägra
henne. 8Du får inte lägra din fars hustru; då skändar du din
far. 9Du får inte lägra din syster, som har samma far eller mor
1°Du
som du, vare sig hon är född inom eller utom hemmet.
du
skändar
då
dotterdotter;
eller
sondotter
din
får inte lägra
fars
till
din
Du
dotter
lägra
får inte
ditt eget kött och blod.
en
hustru; hon tillhör din fars släkt, hon är din syster. 12Du får in13Du
te lägra din fars syster; hon är av din fars kött och blod.
får inte lägra din mors syster; hon är av din mors kött och
blod. 14Du får inte lägra din farbrors hustru; henne får du inte
nära, hon är din faster. 15Du får inte lägra din svärdotter; hon är din sons hustru, henne får du inte lägra. 16Du får inte lägra din svägerska; då skändar du din bror. 17Du får inte
komma

hennes
en kvinna och hennes dotter, inte heller lägra
blod,
det
och
kött
de
dotterdotter;
är
sondotter eller
av samma
bihustru
till
13Du
hustrus
syster
får inte ta din
vore en skam.

lägra

och lägra henne under din hustrus livstid.
19Du får inte närma dig en kvinna för att lägra henne
och är oren. ZODu får inte ha samlag
hon har menstruation
du blir oren genom henne. Du
landsman;
till
hustrun
en
inte överlämna något av dina barn till Molok. Du får inte
helga din Guds namn; jag är Herren. 22Du får inte ligga

när
med
får
vanmed

något avskyen man som man ligger med en kvinna; det är
med djur av något slag
värt. 23Du får inte ha könsumgänge
och bli oren genom det. En kvinna får inte ställa sig framför ett
djur för att para sig med det; det är något vämjeligt.
med
24Ni skall inte göra er orena genom något av detta,
allt detta har de folk orenat sig som jag driver undan för er.
25Landet blev orent, och jag straffade det för dess synder, så att
det utspydde sina invånare. 26Men ni skall hålla mina bud och
det gäller
av dessa vidrigheter;
Sådana
langjorde
vidrigheter
både infödda och invandrare.
28Låt
inte landets invånare före er, och då blev landet orent.
det utspy er för att ni orenat det, så som det utspydde det folk
dessa vidrigsom var före er. 29Var och en som gör någon av
3°Ni
förbud mot
skall
lyda
mitt
heter skall utstötas ur sitt folk.
att ta efter de avskyvärda seder som rådde före er; ni skall inte
stadgar

och inte göra någon

göra er orena genom dem. ag är Herren,

er Gud.
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Helighetsreglerför
19

lHerren

190

israeliterna

talade till Mose:

Säg till Israels hela menighet:

Ni skall vara heliga,
jag,
3Var
Gud,
helig.
och
skall
vörda
är
sin
mor
er
en av er
och sin far och hålla mina sabbater. Jag är Herren, er Gud.
4Vänd er inte till avgudarna. Gjut inga gudabilder
åt er. Jag är
Herren,

Herren, er Gud.
5När ni vill offra ett gemenskapsoffer
åt Herren, skall det
ske så att det behagar honom. ÖDet skall ätas samma dag ni
offrar eller dagen därpå. Det som blir över till tredje dagen
skall brännas upp. 70m någon äter av det på tredje dagen, är
det något vederstyggligt,
och Herren finner inte behag
3Den som då äter av det drar skuld över sig,
han har
gat det som var helgat åt Herren. Han skall utstötas ur
9När grödan bärgas i ert land, skall du inte skörda

i offret.
vanhelsitt folk.

ända ut
åkerrenen, inte heller skall du samla in de sista axen av
skörden. 1ODu skall inte göra någon efterskörd i din vingård,
inte heller plocka upp nerfallna druvor. Du skall lämna kvar
till

det åt den fattige och åt invandraren.
Jag är Herren, er Gud.
Ni
skall inte stjäla och inte bedra eller lura varandra.
Svår
du din Guds
inte falskt vid mitt namn, då vanhelgar
dig något av din
namn. Jag är Herren. 13Du skall inte tilltvinga
nästa eller beröva honom något. Du skall inte hålla inne arbetarens lön över natten. 14Du skall inte förbanna en döv och inte
lägga något i vägen för en blind så att han faller; du skall frukta din Gud. Jag är Herren.
15Ni skall inte handla orätt när ni dömer. Du skall varken
gynna den fattige eller ta parti för den rike. Rättvist skall du
döma din landsman. 16Du skall inte
med förtal bland dina
bröder, och du skall inte stå din nästa efter livet. Jag är Herren.
17Du skall inte bära agg mot din landsman utan tillrättavisa
honom, så att du inte för hans skull drar skuld över dig. 13Du
skall inte ta hämnd och inte hysa vrede mot någon i ditt folk,
utan du skall älska din nästa som dig själv. Jag är Herren.
19Mina stadgar skall ni hålla. Du skall inte låta två djur av
olika slag i din boskap para sig. Du skall inte så två slags säd i
din åker. Du skall inte bära kläder som är vävda av två slags
garn.
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200m en man ligger med en kvinna och hon är en slavinna
friköpts
som är bestämd för en annan man men ännu inte har
eller frigetts, skall han betala skadestånd. De skall inte dödas,
Zlmen mannen skall föra fram ett
hon var inte frigiven,
skuldoffer

inför

skuldofferbagge.
åt honom

Herren
Prästen

till

uppenbarelsetältets

skall inför Herren

med skuldofferbaggen

bringa

ingång,

en
försoning

för den synd han har begått,

och han skall få förlåtelse för den synd han har begått.
23När ni kommer in i landet och planterar alla sorters fruktträd, skall ni lämna deras första frukt orörd. Under tre år skall
deras frukt vara förbjuden och inte ätas, 24och under det fjärde
året skall all deras frukt helgas åt Herren under tacksägelser.
25Först under det femte året skall ni äta deras frukt och får då
så mycket större avkastning. Jag är Herren, er Gud.
25Ni skall inte äta kött med blod
Ni skall inte syssla med
27Ni
skall
klippa håret vid tininte
teckentydning.
spådom och
inte kapa av skägget 23och inte rista några märken
på er kropp för någon som är död. Inte heller skall ni tatuera
er. Jag är Herren.
29Du får inte vanhelga din dotter genom att låta henne prostituera sig. Då fylls hela landet av otukt och skam. 3°Mina
sabbater skall ni hålla, och min helgedom skall ni vörda. Jag är
Herren. 31Vänd er inte till de dödas andar, och uppsök inte
ningarna,

spådomsandar,
ni blir orena genom dem. Jag är Herren, er
Gud. 32Du skall resa dig upp för ett grått huvud och hedra den
gamle. Du skall frukta din Gud. Jag är Herren.
330m en invandrare
slår sig ner i ert land, skall ni inte förtrycka honom. 34Invandraren
som bor hos er skall ni behandla
som en infödd. Du skall älska honom som dig själv, ni var
själva invandrare i Egypten. Jag är Herren, er Gud.
35Ni skall inte handla orätt när ni dömer om längdmått, vikt
35Riktig våg, riktiga vikter, riktigt efamått och
och rymdmått.
skall ni ha. Jag är Herren, er Gud, som har fört
och stadgar
er ut ur Egypten. 37Ni skall hålla alla mina bud
och följa dem. Jag är Herren.

riktigt

hinmått
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Förbjudna
20
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kulter

1Herren talade till Mose:

Säg till israeliterna:

Varje israelit

och varje invandrare

i Is-

rael som ger något av sina barn till Molok skall straffas med
döden; folket i landet skall stena honom. 3Iag skall vända mig
mot den mannen och utstöta honom ur hans folk. Han gav
ett av sina bam till Molok, orenade mitt tempel och vanhelgade mitt heliga namn. 4Men om folket i landet skulle blunda för
att en man ger något av sina barn till Molok och inte döda honom, 5skall jag vända mig mot både honom och hans släkt. jag
skall utstöta honom ur hans folk liksom alla som i hans efterföljd är otrogna med Molok. 60ch om någon vänder sig till de
dödas andar och till spådomsandar
och är otrogen med dem,
skall jag vända

mig mot den mannen

och utstöta

honom

ur

hans folk.

Strajffbestämmelser, särskilt för otukt
7Ni skall vara heliga och förbli heliga,
jag är Herren, er Gud.
8Ni skall hålla mina bud och följa dem. Iag är Herren som helgar er.
9Var och en som förbannar
sin far och mor skall straffas
med döden. Han har
förbannat sin far och mor, skulden för
hans död är hans egen.
100m en man begår äktenskapsbrott
med en annan mans
hustru, skall både äktenskapsbrytaren
och äktenskapsbryterskan straffas med döden. 110m en man ligger med sin fars
hustru,

skändar

han sin far. De skall båda straffas med döden,
för deras död år deras egen. 120m en man ligger med
skall de båda straffas med döden; de har gjort
sin svärdotter,
något vämjeligt, skulden för deras död är deras egen. 130m en
skulden

man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden
för deras död är deras egen. 140m en man tar både en kvinna
och hennes mor till hustru, är det en skändlighet.
Man skall
både honom och dem; något skändligt
får inte finnas

bränna

bland er.
150m en man har könsumgänge
med ett djur, skall han
straffas med döden. Djuret skall ni också döda. 150m en kvin-
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med det, skall du döda båna närmar sig ett djur och parar sig
de kvinnan och djuret. De skall straffas med döden, skulden
för deras död är deras egen.
170m en man tar sin syster, sin fars eller sin mors dotter, till
hustru och de har umgänge med varandra, är det en skamlighet, och de skall utstötas ur sitt folk i allas åsyn. Han har lägrat
sin syster, han har dragit skuld över sig. 130m en man har
och blottar
samlag med en kvinna under hennes menstruation
skall
båda utden,
blottar
hennes blods källa, liksom hon själv
stötas ur sitt folk. 19Du får inte lägra din mors syster eller din
den som gör så vanärar sitt eget kött och blod,
fars syster,
skuld
drar
över sig. 2°Den som ligger med sin farbrors
och de
hustru skändar sin farbror. De drar synd över sig och skall dö
barnlösa. 210m någon tar sin brors hustru till hustru, är det en
handling. Han skändar sin bror, och de blir barnvedervärdig
lösa.
22Ni skall hålla

bud och stadgar och följa dem.
land som jag vill föra er till och
det
landet,
Annars utspys ni ur
sederna hos det folk som jag
23Ni
efter
skall inte ta
låta er bo
och jag
driver undan för er. De gjorde alla dessa skändligheter,
fick avsky för dem. 7-4Därför sade jag till er: Ni skall ta deras
alla mina

jag skall ge det åt er som er egendom, ett
och honung. Jag är Herren, er Gud,
mjölk
flödar
land som
av
folk. 25Och ni skall skilja mellan
andra
från
som har avskilt er
och rena fåglar. Gör er
rena och orena djur och mellan orena
fåglar elinte själva till något avskyvärt genom de fyrfotadjur,
26Ni
skall valer kräldjur som jag har skilt ut som orena för er.
helig, och jag har avskilt er
Herren,
är
jag,
åt
helgade
mig,
ra
från andra folk för att ni skall tillhöra mig.
27En man eller en kvinna som har en ande från en död eller
med döden. Man skall steen spådomsande i sig skall straffas
na dem, skulden för deras död är deras egen.

land i besittning,

Helighetsregler fdr prästerna
21

lHerren

sade till Mose:

söner: En präst får inte ådra sig
20m det inte är
vid
orenhet genom att röra
en avliden släkting,
3eller en syster
bror
dotter,
en nära anhörig: hans mor, far, son,
Säg till

prästerna,

Arons
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som var oskuld, som aldrig varit gift utan bott hos honom; för
hennes skull får han orena sig. 4Han får inte ådra sig orenhet
genom en gift kvinna i sin släkt så att han blir ohelig.
5Prästerna får inte raka någon del
av sitt huvud, inte heller
klippa av skägget eller rista märken på sin kropp. 6De skall vara helgade åt sin Gud och får inte vanhelga sin Guds namn,
de bär fram Herrens eldoffer, sin Guds mat, och måste därför
vara heliga.
7En präst får inte ta en prostituerad
eller en vanärad kvinna
till hustru, inte heller en kvinna som förskjutits
av sin man, ty
prästen är helgad åt sin Gud. 3Och du skall hålla honom helig,
han bär fram din Guds mat. Han skall vara helig för dig, ty
jag, Herren, som helgar er, är helig. 90m dottern till en präst
vanhelgar

sig genom prostitution,
vanhelgar hon sin far. Hon
skall brännas.
1°Den präst som är främst bland sina ämbetsbröder
och har
fått smörjelseolja på sitt huvud, som är prästvigd och får iföra
sig de heliga kläderna, får inte ha håret hängande och inte riva
sönder sina kläder. Han
får inte gå in där det finns någon
död. Inte ens genom sin far eller sin mor får han bli oren.
12Han får inte lämna helgedomen
och inte vanhelga sin Guds
helgedom,
han är vigd genom sin Guds smörjelseolja. Jag är
Herren.
13Han skall ta till hustru
en kvinna som är orörd. 14En änka,
kvinna får
en förskjuten kvinna, en vanärad eller prostituerad
han inte ta till hustru, bara en orörd kvinna ur sitt eget folk,
15så att han inte vanhelgar sina efterkommande
i folket. Jag är
Herren som helgar honom.
Herren
talade till Mose:

17Säg till Aron:

Ingen bland dina ättlingar
i kommande
har
lyte
får
träda
fram
och
offra
Guds mat.
ett
sin
som
18Ingen som har ett lyte får träda fram, ingen som är blind eller
halt eller vanställd i ansiktet eller har någon vanskapt lem 19eller har brutit foten eller handen eller
är puckelryggig
eller
släktled

dvärg eller har en vit fläck i ögat eller har skabb eller revorm
eller har skadade testiklar. 210m någon av prästen Arons efterkommande
har ett lyte, får han inte träda fram för att offra
Herrens eldoffer; har han ett lyte, får han inte träda fram för att
offra sin Guds mat. 22Han får äta av sin Guds mat, både det
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23men eftersom

han inte gå in till förhänget,

inte heller

han har ett lyte, får
träda fram till altaret,

för att inte min helgedom skall vanhelgas. Jag är Herren som
helgar dem.
24Så talade Mose till Aron och hans söner och till alla israeliterna.

Prästerna
22

och ojjfren

1Herren talade till Mose:

ZSäg till Aron och hans söner att de skall vara aktsamma

om
helgar åt mig, så att de inte
som israeliterna
vanhelgar mitt heliga namn. Jag är Herren. 3Säg till dem: Om
någon av era ättlingar i kommande släktled medan han är oren
helgar åt Herkommer nära de heliga gåvor som israeliterna
ren, skall han stötas bort ur min åsyn. Jag är Herren.
40m någon av Arons efterkommande
har spetälska eller en
de heliga

gåvor

får han inte äta av de heliga gåvorna förrän han blir
också den som har rört vid någon som blivit
oren genom en död kropp och den som har haft sädesuttömning 5och likaså den som har rört vid ett smådjur som man blir
oren av eller vid en människa som man blir oren av, oavsett
hur denna människa har blivit oren. 6Den som rör vid något
flytning,

ren. Det gäller

sådant är oren till kvällen och får inte äta av de heliga gåvorna
han har badat. 7Men när solen har gått ner är han ren,
det är hans mat.
och sedan får han äta av de heliga gåvorna,
8Ett självdött eller ihjälrivet djur får han inte äta: han blir oren

förrän

genom det. Jag är Herren. 9De skall hålla vad jag har ålagt
dem, så att de inte drar skuld över sig genom det de äter och
måste dö därför att de vanhelgar det heliga. Jag är Herren som
helgar dem.
bor
Ingen
obehörig får äta av det heliga. En som tillfälligt
hos prästen eller en daglönare får inte äta av det heliga, men
om prästen köpt en slav, får denne äta av det, liksom en slav
120m dotsom är född i hans hus,- dessa får äta av hans mat.
får
hon
inte längre
tern till en präst gifter sig med en obehörig,
13Men om dottern till en präst
åta av de heliga offergåvorna.
har blivit
kommer

änka eller förskjuten
tillbaka

och inte har några barn

och

till sin fars hus, får hon äta av sin fars mat,
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liksom när hon ännu var ung. Ingen obehörig får äta av den.
140m någon oavsiktligt
äter av det heliga, skall han ge prästen
ersättning för det heliga med tillägg av en femtedel. 15Prästeroffrar åt
na får inte vanhelga de heliga gåvor som israeliterna
Herren 15och dra skuld och straff över dem genom att låta dem
äta av deras heliga gåvor,

jag är Herren

som helgar dem.

Ofrens beskaffenhet
Herren

talade till Mose:

13Säg till Aron och hans söner och till alla israeliterna:

Om

någon israelit eller invandrare
i Israel vill frambära ett offer,
offer, som de vill
vare sig det är ett löftesoffer eller ett frivilligt
måste
det, för att behaga hooffra åt Herren som brännoffer,
fåren eller getnom, vara ett felfritt handjur från nötboskapen,
ZONi
får
offra
något
djur
med
fel,
sådant
blir inte
inte
ett
terna.
till behag.
210m någon vill offra ett gemenskapsoffer
åt Herren av nötboskap eller småboskap för att uppfylla
ett löfte eller som ett
frivilligt
offer, skall det vara felfritt för att bli till behag; det får
inte vara något fel på det. 22Det som är blint eller brutet eller
stympat eller har vårtor eller skabb eller revorm skall ni inte
offra åt Herren. Sådana eldoffer skall ni inte lägga på altaret åt
Herren. 23En tjur eller ett får med vanskapta eller förkrympta
lemmar får du offra som frivilligt
offer, men Herren finner inte
behag i det om det ges som löftesoffer. 24Ett djur med klämda,
testiklar får ni inte offra åt
krossade, avslitna eller utskurna
Herren. Ni får inte göra sådanti ert land 25och inte heller köpa
djur av utlänningar
och bära fram dem som er Guds
mat. De är skadade, de har ett fel, och Herren finner inte behag
i.er gåva.
26Herren talade till Mose:
27När en kalv, ett lamm eller en killing har fötts, skall den
sådana

dia sin mor i sju dagar, men från den åttonde dagen är den
23Ni får inte slakta en ko
till behag som eldoffergåva.
eller ett får på samma dag som dess unge. 29När ni vill offra ett
tackoffer
åt Herren, skall det ske så att det behagar honom.
3°Det skall ätas samma dag, ni får inte lämna kvar något till
Herren

nästa morgon.

Jag är Herren.
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31Ni skall hålla mina bud och följa dem. Jag är Herren. 32Ni
mitt heliga namn; jag skall hållas helig bland
israeliterna.
Jag är Herren som helgar er 33och som har fört er
ut ur Egypten för att vara er Gud. Jag är Herren.

får inte vanhelga

Israels
23

1Herren

årliga högtider
talade till Mose:

Herrens högtider som ni skall utlysa
sammankomster,
mina högtider, är följande:
heliga
som
3Sex dagar får arbete utföras, men på den sjunde dagen är
och då får
det sabbat, en sabbatsvila för helig sammankomst,
Herrens
sabbat,
ni inte utföra något arbete. Det är en
var ni än
bor.
4Detta är Herrens högtider, heliga sammankomster,
som ni

Säg till israeliterna:

första månaden, på fjortonde
tider.
och mörker, är det Herdagen i månaden, mellan skymning
6Och
dagen
på
femtonde
i
samma månad firas det
rens påsk.
osyrade brödets högtid till Herrens ära. I sju dagar skall ni äta
skall utlysa på bestämda

osyrat bröd. 7Den första dagen skall ni hålla en helig sammansju dagar skall ni
komst; då får ni inte utföra några sysslor.
offra eldoffer åt Herren, och på den sjunde dagen skall det håldå får ni inte utföra några sysslor.
las en helig sammankomst;
9Herren talade till Mose:
j
mSäg till israeliterna:
När ni kommer in i landet som jag
skall ge er och bärgar grödan, skall ni bära den första kärven
av er skörd till prästen, som
för att ni skall behaga honom.
ten lyfta upp kärven. Samma

skall lyfta upp den inför Herren
Dagen efter Sabbaten skall präsdag som kärven lyfts upp skall

åt Hersom brännoffer
skall bestå av två tiondels efa
siktat mjöl, blandat -med olja, som eldoffer, en lukt som gör
skall bestå av vin,
dryckesoffret
Herren nöjd. Det tillhörande
14Men
färskt korn får ni
och
bröd, rostat korn
en kvarts hin.
inte äta förrän denna dag, inte förrän ni burit fram gåvan till er

ni offra ett felfritt, årsgammalt
matoffret
ren. 13Det tillhörande

lamm

stadga för er genom alla
Gud. Detta skall vara en oföränderlig
släktled, var ni än bor.
15Sedan skall ni låta det
sju fulla veckor från dagen efter
Sabbaten, från den dag då ni bar fram den kärve som lyfts upp
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till offer. 15Ni skall räkna femtio dagar till och med dagen eftuer
den sjunde sabbaten. Då skall ni bära fram ett matoffer av den
nya skörden till Herren. 17Hemifrån skall ni ta med bröd artt
lyftas till offer, två stycken. De skall bestå av två tiondels eifa
:åt
siktat mjöl och bakas med surdeg; de är en förstlingsgåva
Förutom
brödet skall ni föra fram sju felfria, årsgamHerren.
lamm, en ungtjur och två baggar. De skall offras som brännmatoffer och dryckesoffer,
offer åt Herren, med tillhörande
ett
eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. 19Sedan skall ni offra en
bock som syndoffer och två årsgamla lamm som gemenskapsoffer. 2°Och prästen skall lyfta upp dem till ett offer inför Hermed de första bröden av skörden och två
ren tillsammans
lamm. De skall helgas åt Herren och tillhör prästen. 21Till sarnHelig skall den
ma dag skall ni utlysa en helig sammankomst.
vara för er, då får ni inte utföra några sysslor. Detta skall vara
stadga för er genom alla släktled, var ni än bor.
en oföränderlig
22När grödan bärgas i ert land, skall du inte skörda ända ut
till

inte heller skall du samla in de sista axen av
Du skall lämna kvar det åt den fattige och åt invand-

åkerrenen,

skörden.

raren. Jag är Herren, er Gud.
23Herren talade till Mose:

24Säg till israeliterna:

I sjunde månaden,

på första

dagen i

månaden, skall det vara sabbatsvila, en minnesdag då ni stöter
25Då får ni inte utföra
i horn och håller en helig sammankomst.
några sysslor, ni skall offra eldoffer åt Herren.
25Herren talade till Mose:
27På tionde dagen i samma månad, den sjunde, infaller förspäka
soningsdagen.
Då skall ni hålla en helig sammankomst,
er och offra eldoffer åt Herren. 23Någ0t arbete får ni inte utföra
på den dagen,
det är en försoningsdag
som skall bringa för7-9Var
Gud.
och
åter
inför
Herren, er
soning
en som inte späker
sig på den dagen skall utstötas ur sitt folk. 30Och var och en
som utför arbete på den dagen skall jag utrensa ur hans folk.
31Ni får inte utföra något arbete. Detta skall vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled, var ni än bor. 32Det skall
er, en sabbat då ni skall späka er. Från
vara en vilodag för
kvällen den nionde dagen i månaden till nästa kväll skall ni
hålla denna sabbat.
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33Herren talade till Mose:

34Säg till israeliterna: På femtonde dagen i samma månad,
Herrens lövhyddefest,
den sjunde, infaller
som varar i en
då får
vecka. 35Den första dagen är det en helig sammankomst,
35Under
offra
skall
dagar
ni
sysslor.
sju
några
ni inte utföra
och på den åttonde dagen skall ni hålla en
och offra eldoffer åt Herren. Då är det en
helig sammankomst
och ni får inte utföra några sysslor.
högtidssamling,
eldoffer

åt Herren,

37Dessa år Herrens högtider, som ni skall utlysa som heliga
då ni skall offra eldoffer åt Herren, brännofsammankomster,
varje dag det som
fer och matoffer, slaktoffer och dryckesoffer,
38Därtill kommer Herrens sabbater och era övriga
offer som ni ger
gåvor och alla era löftesoffer och alla frivilliga
åt Herren.
39På femtonde dagen i sjunde månaden, när ni bärgat vad
landet gett, skall ni alltså fira Herrens högtid, som varar i en
vecka. Den första dagen år det sabbatsvila och den åttonde daär bestämt.

4°Och på den första dagen skall ni
gen är det också sabbatsvila.
palmblad,
lummiga grenar och
träd,
finaste
frukter
ta.
av era
inför
Herren,
glädjefest
hålla
och
pilkvistar
er Gud, under
en
högtid
41Ni
högtid
Herrens
skall fira denna
sju dagar.
som en
stadga för er
en vecka varje år. Detta skall vara en oföränderlig
42Då
genom alla släktled. I sjunde månaden skall ni fira den.
under en vecka. Alla infödda israeliter
skall ni bo i lövhyddor
43för att era efterkommande
skall veta att
skall bo i lövhyddor,
förde
dem ut ur
lövhyddor
jag
bo i
när
jag lät israeliterna
Egypten. jag är Herren, er Gud.
44Så talade Mose till israeliterna

om Herrens högtider.

Lampstället och skådebröden
24

lHerren

talade till Mose:

att skaffa dig ren olja av stötta oliver till
så att lamporna kan sättas upp varje dag. 3Utanför
skall
i uppenbarelsetältet
förhänget framför förbundstecknet
inför
Aron se till att lamporna ständigt brinner natten igenom
stadga för er genom
Herren. Detta skall vara en oföränderlig
alla släktled. 4Han skall alltid hålla lamporna på lampstället av
zBefall israeliterna

lampstället,

rent guld brinnande

inför Herren.
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5Du skall ta siktat mjöl och baka tolv kakor; varje kaka skall
bestå av två tiondels efa siktat mjöl. ÖDem skall du lägga i två
staplar med sex i varje på bordet av rent guld inför Herren.
7Vid varje stapel skall du lägga ren rökelse, som i stället för
ett eldoffer åt Herren. 3Varje sabbatsdag skall
alltid
lägga
fram
bröden inför Herren. Det skall vara en
man
9De tillfaller
för israeliterna.
Aron och hans
evig förpliktelse
bröd är deloffret,

de är något höghesöner som skall äta dem på helig plats,
ligt. De skall för all framtid vara hans andel av Herrens eldoffer.

Hädelse

bestraffas

loBland

israeliterna fanns en man som hade en israelitisk mor
men vars far var egypter. I lägret kom han i strid med en israkvinnan smädade
elitisk man, och
sonen till den israelitiska
Namnet och förbannade det. Man förde honom till Mose. Hans
mor hette Shelomit, dotter till Divri av Dans stam. 12De satte
mannen i förvar i väntan på ett besked från Herren.
13Herren talade till Mose:
Mannen
som förbannat skall föras utanför lägret. Alla som
har hört orden skall lägga händerna på hans huvud, och hela
menigheten skall stena honom.
15Och du skall säga till israeliterna:

Var och en som för16Var
bannar sin Gud drar skuld över sig.
och en som smädar
Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall
stena honom. Den som smädar Namnet, han må vara invandrare eller infödd, skall dödas.
17Slår någon ihjäl en människa, skall han straffas med döden. Den
som slår ihjäl ett djur skall ersätta det: liv för liv.
19Skadar någon sin nästa, skall man göra med honom som han
har gjort: Zobruten lem för bruten lem, öga för öga, tand för
tand. Samma skada som han har vållat en annan skall tillfogas
honom själv. 21Den som slår ihjäl ett djur skall ersätta det, men
den som slår ihjäl en människa skall själv dödas. En
och samlag
gäller
för
alla,
för
invandraren
för
den
infödde,
er
ma
som
jag är Herren,

er Gud.
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och mannen som förbannat förde de utanför lägret och stenade. Israeliterna gjorde som
Herren hade befallt Mose.
23Mose sade detta till israeliterna,

Sabbatsâret
25

lHerren

talade till Mose på Sinaiberget:

När ni kommer in i landet
sabbat.
fira
skall
landet
Herrens
sex år skall
er,
vinstockar
dina
beskära
åker, och i sex år skall du
skörden. 4Men det sjunde året skall landet ha en
en Herrens sabbat. Då skall du inte beså din åker

ZSäg till israeliterna:

som jag ger
du beså din
och bärga
sabbatsvila,
och inte be-

5Vad som växer upp av spillsäden efter
skörden skall du inte skörda, och de druvor som växer på dina
obeskurna vinstockar skall du inte plocka. Det skall vara ett år
för landet. 6Vad landet självt kan frambringa
av sabbatsvila

skära dina vinstockar.

denna sabbat skall vara mat åt dig, din slav och slavinbor hos dig, alla som
daglönare och den som tillfälligt
din
na,
7Din
djuren
vilda
i ditt land skall
och
de
boskap
dig.
hos
är
landet
kan
också äta av vad
ge.
under

Friåret
8Du skall låta det

sju sabbatsår,

den för de sju sabbatsåren

sju gånger sju år, så att tisjunde månaden,
år.

blir fyrtionio

skall du låta hornen ljuda. På förskall ni-stöta i horn i hela ert land, woch ni skall
soningsdagen
året och utropa frihet åt alla invånare i
helga det femtionde
landet. Det skall vara ett friår för er: var och en skall få tillbaka

den tionde

dagen i månaden,

sin egendom

och få komma

tillbaka

till sin släkt. Detta

fem-

tionde år skall vara ett friår för er. Då skall ni inte så något, och
vad som växer upp av spillsäden skall ni inte skörda, och druskall ni inte plocka. 12Ty
vor från de obeskurna vinstockarna
det är ett friår, det skall ni hålla heligt. Ni skall få er mat av det
marken kan ge.
13Under friåret

skall var och en få tillbaka sin egendom.
140m du säljer åt din landsman eller köper av honom, skall du
inte göra något orätt. 15Du skall betala din landsman efter det
antal år som gått sedan friåret, och han skall sätta priset efter
det antal år du kan bärga skörden. 15u fler år desto högre pris
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skall du betala och

färre år desto lägre pris,
det är ett visst
han säljer åt dig. 17Ni skall inte göra orätt mot
du skall frukta din Gud,
jag är Herren, er Gud.

antal grödor

varandra;
18Ni skall hålla mina bud, och mina stadgar skall ni följa och
rätta er efter, då lever ni trygga i landet. 19Landet skall ge sin
frukt; ni skall äta er mätta och leva trygga där. 2°Och om ni
undrar vad ni skall äta under
eller skörda, Zlskall ni veta att
över er under det sjätte året,
Ännu
när ni sår under det
gamla skörden.

Ända

det sjunde året, då ni inte får så
jag låter min välsignelse

komma

så att det blir gröda för tre år.
åttonde året kan ni äta av den
till dess att det nionde årets gröda har

bärgats kan ni äta av den gamla skörden.

Inlösningsrätt
23ord

får inte säljas för all framtid,
landet är mitt och ni är
och gäster hos mig. 24För all jord som blir er måste
ni medge återköp. 250m din broder kommer på obestånd och
främlingar

måste sälja av sin egendom, skall hans närmaste skyldeman
lösa in det sålda. 250m någon saknar skyldeman, men själv får
råd att lösa in det sålda, 27skall han räkna efter hur många år
och betala köparen för de återståsom gått efter försäljningen
ende. Så skall han få tillbaka sin egendom. Men
om han inte
har råd, skall det sålda förbli i köparens ägo till friåret. Då skall
det frånträdas och han skall få tillbaka sin egendom.
290m någon säljer ett bostadshus i en stad med murar,

skall

han ha rätt att köpa tillbaka det inom ett år. Inlösningsrätten
är
300m det inte blir inlöst inom ett år skall
alltså tidsbegränsad.
huset, om det ligger i en muromgärdad
stad, förbli
och hans efterkommandes
egendom för all framtid

köparens
och inte

frånträdas under friåret.
31Men hus i byar som inte omges av murar skall betraktas
som åkermark: de kan köpas tillbaka eller frånträds under friåret. 321 fråga om leviternas städer, dvs. husen i deras städer,
har leviterna

som gäller för all framtid, 33vare
en inlösningsrätt
köper tillbaka sitt hus eller det hus han sålt i sin

sig en levit
stad frånträds
ga israeliter,

under friåret,
ingen

annan

leviterna
egendom

har, i motsats till övriän husen i sina städer.
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34Ett fält utanför

deras städer som är betesmark får inte säljas,
det är deras egendom för all framtid.
350m din broder kommer på obestånd och inte längre kan

sig, skall du ta dig an honom som
bosatt och låta
vandrare eller en tillfälligt
35Du får inte ta ränta av honom eller kräva
skall frukta din Gud och låta din broder bo
försörja

man gör med en inhonom bo hos dig.
du
mer tillbaka,
37Låna
hos dig.
inte

mot ränta, och lämna honom inte
för att kräva mer tillbaka. 33Iag är Herren,
Gud, som har fört er ut ur Egypten för att ge er Kanaan och
ra er Gud.
390m din broder kommer på obestånd och måste sälja
till dig, får du inte behandla honom som slav. 4°Han skall
ut dina pengar
dina livsmedel

åt honom

av
er
vasig

arbeta hos dig som en daglönare eller en tillfälligt bosatt fram till
friåret. 41Då får han lämna dig, han själv och hans barn med
till sin släkt och sina fäders
honom, och han får återvända
egendom.

42Ty de är mina slavar som jag har fört ut ur Egyp-

ten, de skall inte säljas som vanliga slavar säljs. 43Du skall inte
behandla honom hårt, du skall frukta din Gud. 44Vill du ha en
slav eller slavinna, kan du köpa sådana av folken omkring dig.
45Ni får också köpa barn till invandrare som är tillfälligt
ta hos er och sådana i deras familjer som föds i landet.

bosatDe för-

och
dem kan ni lämna i arv åt era barn som
dem kan ni hålla som slavar för all framtid.
skall ingen behandla en
era bröder, israeliterna,

blir er egendom,
deras egendom;
Men bland

annan hårt.
470m en invandrare

eller tillfälligt

bosatt

hos dig uppnår

men din broder kommer på obestånd och måste sälja
bosatte eller någon som
eller den tillfälligt
sig till invandraren
43skall han kunna friköpas sehärstammar från en invandrare,
dan han sålt sig. En av hans bröder skall friköpa honom, 49eller
hans farbror eller hans kusin eller någon annan nära släkting
eller han själv om han får råd till det. 5°Då skall han och den

välstånd

som köpte honom räkna ut tiden från det år då han sålde sig
och till friåret. Priset skall anpassas efter antalet år och beräk510m många år är kvar, skall
nas efter en daglönares arbete.
han köpa sig fri genom att betala motsvarande del av summan,
52och om bara några år är kvar till friåret, skall han betala en
53Han skall vara som en dagsumma beräknad efter antalet år.
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lönare,

anställd år för år, och du skall se till att han inte behårt. 54Och om han inte blir friköpt på detta sätt, blir
han fri under friåret, han själv och hans barn med honom. 55Ty
handlas

israeliterna

är mina slavar

och tillhör

som jag har fört ut ur Egypten.

mig, de är mina

Jag är Herren,

slavar

er Gud.

Löften och varningar
26

1Ni skall inte göra er några avgudar, inte
resa stoder av trä eller sten, och inte heller får ni sätta upp någon bildsten i ert
land för att tillbe vid den,
jag är Herren, er Gud. Mina sabbater skall ni hålla och min helgedom
skall ni vörda. Jag är
Herren.
30m ni följer mina stadgar och håller mina bud och rättar
er
efter dem, 4skall jag ge er regn i rätt tid. Då ger jorden sin gröda och träden på fälten bär sin frukt. 5Trösktiden
varar fram
till Vinskörden

och Vinskörden

fram till såningstiden.
Ni kan
äta er mätta på ert bröd och leva trygga i landet.
5Iag skall låta fred råda i landet, så att ni kan
till vila utan
att något skrämmer er. Jag skall göra slut på alla rovdjur i landet, och inga svärd skall härja i ert land. 7Ni skall jaga era fiender på flykten,

och de skall falla för era svärd; 8fem av er skall
jaga hundra,
skall
falla för era svärd.
9Iag skall ta mig an er och göra er fruktsamma
och talrika;
jag skall upprätthålla
mitt förbund med er. 1°Ni kommer att

hundra av
er jaga tio tusen, och fienderna

kunna åta av den gamla skörden, ja, ni blir tvungna
bort den för att få plats för den nya.

att kasta

Jag skall slå upp min boning bland er och aldrig känna avsky för er. Jag skall vandra mitt ibland er och vara er Gud,
och ni skall vara mitt folk. 13Iag är Herren, er Gud, som förde
er ut ur Egypten för att ni inte skulle vara slavar längre. Det
med högburet
var jag som bröt sönder ert ok och lät er
huvud.
14Men om ni inte lyssnar till mig och inte handlar efter alla
dessa bud, 150m ni förkastar mina stadgar och känner sådan
avsky för mina befallningar
att ni inte handlar efter mina bud
med mig, 15då skall jag i min tur göra
utan bryter förbundet
detta mot er: jag skall slå er med fasa, med sjukdom och feber
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som får er blick att slockna och ert livsmod att vissna. Förgäves
skall ni så er säd; era fiender kommer att äta den. 17Iag skall
vända mig mot er, och ni kommer att besegras av era fiender.
Era motståndare får makten över er, och ni kommer att fly, fast
ingen förföljer er.
13Och om ni trots detta inte lyssnar till mig, skall jag straffa
19och kväsa ert stora övermod.
er sjufalt värre för era synder
Iag skall låta er himmel bli som järn och marken under er som
2°så att allt ert slit blir förgäves: jorden ger ingen gröda och träden på fälten bär ingen frukt.
210m ni ändå avvisar mig och inte vill lyssna till mig, skall

koppar,

jag slå er sjufalt värre, så som era synder förtjänar. 22Jag skall
släppa lös vilddjuren
mot er. De skall ta barnen ifrån er, utrota
er boskap och minska ert antal så att vägarna ligger folktornma.
230m

ni trots detta inte låter varna er utan avvisar mig,
24skall jag i min tur avvisa er: jag skall slå er sjufalt värre för
era synder. 25Iag skall låta ett hämndens svärd komma över er,
När ni samlas i städerna
som hämnd för ert förbundsbrott.
skall jag sända in pest bland er, och ni kommer att vara utlämoch ert
nade åt fienden. 25ag skall förstöra era brödförråd,
bröd kommer att kunna bakas i en enda ugn av tio kvinnor;

det skall vägas upp åt er, och ni skall äta men inte bli mätta.
270m ni trots detta inte lyssnar till mig utan avvisar mig,
23kommer jag i min tur att avvisa er i vredesmod och straffa er
sjufalt värre för era synder. 29Ni skall bli tvungna att äta era
söners och döttrars kött. 3°ag skall ödelägga era offerplatser,
riva era rökelsealtaren och kasta era ruttnande lik på era ruttna
och jag kommer att känna avsky för er. 31Iag
avgudapålar,
skall lägga era städer i ruiner, föröda era helgedomar och vänlukten av era offer. 32Ia, jag
da mig bort från den blidkande
öde, och era fiender, som slår sig ner
att bäva. 33Iag skall skingra er bland folken och
förfölja er med draget svärd. Landet skall läggas öde och era
städer bli ruiner. 34Då skall landet få gottgörelse för sina sabbater, så länge det ligger öde och ni är i era fienders land. Då
skall själv lägga landet
där, kommer

skall landet ha sabbatsvila
35Hela den tid landet ligger
vila det inte fick under

era

och ta igen sina uteblivna sabbater.
öde skall det ha sabbat och få den
sabbater, då ni bodde där. 35De av
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dem skall jag göra så
er som överlever och bor i fiendeland,
harhjårtade att de tar till flykten för ett prasslande löv och flyr
som om de flydde för svärd och faller, fast de inte är förföljda.
37De skall stupa som för svärd, den ene över den andre, fast de
inte är förföljda. Ni kommer inte att kunna hålla stånd mot era
33Ni skall
under bland folken, och era fienders land
skall uppsluka
er. 39De av er som överlever skall tyna bort i

fiender.

fiendeland för sina egna synders skull, men också för att deras
fäder har syndat skall de tyna bort som de.
4°Då skall de bekänna sina egna synder och sina fäders
synder, att de handlade trolöst mot mig, ja, att de avvisade mig,
så att jag i min tur avvisade dem och lät dem komma till sina
fienders

land. Då skall deras förstockelse

upphöra och de skall
sig och sona sitt brott, 42och då skall jag minnas mitt
förbund med Jakob, ja, mitt förbund
med Isak och mitt förbund med Abraham skall jag minnas, och landet skall jag minnas. 43Men landet måste överges av dem och få gottgörelse för
ödmjuka

sina sabbater

genom att ligga öde och slippa dem. De skall
brott,
eftersom de har förkastat mina stadgar och avsitt
sona
44Trots detta skall jag, medan de är i
skytt mina befallningar.
sina fienders

land,

inte förkasta

dem eller

känna

avsky för
dem, så att jag gör slut på dem och bryter mitt förbund med
dem,
jag är Herren, deras Gud. 45Till deras fördel skall jag
minnas

förbundet

Egypten

i folkens

med deras förfäder,
som jag förde ut ur
åsyn för att jag skulle vara deras Gud. Jag är

Herren.
46Dessa är de bud, stadgar och lagar för förbundet
mellan
Herren och israeliterna
och
som Herren gav på Sinaiberget
Mose.
som förmedlades
av

Friköp av gåvor till Herren
27

1Herren talade till Mose:

ZSäg till israeliterna:

Om någon skall uppfylla
ett högtidligt
3är värmedför
Värdering
människor,
som
av
det för en man mellan tjugo och sextio år 50 siklar silver efter
4Gäller det en kvinna, är värdet 30 siklar. 5Gäller
tempelvikt.
löfte till Herren,

det någon som är mellan fem och tjugo år, är värdet för en man
och för en kvinna 10 siklar. 5Gäller det någon som är

20 siklar
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mellan en månad och fem år, är värdet för en pojke 5 siklar och
för en flicka 3 siklar silver. 7Gäller det någon som är sextio år
eller däröver, är värdet för en man 15 siklar och för en kvinna
10 siklar. 30m någon är så fattig att han inte kan betala fulla
skall man ställa honom inför prästen, som bestämmer
vad han skall betala. Prästen skall bestämma värdet efter betalningsförmågan
hos den som avlagt löftet.
värdet,

9Gäller

det sådana djur som kan ges som offer åt Herren,
skall varje djur man ger till Herren vara heligt. 1°Man får inte
ersätta det eller byta ut det, bättre mot sämre eller sämre mot
Men om man byter ut det,
och det som lämnas i utbyte vara
ett orent djur som inte kan offras
djuret inför prästen, 12och prästen

bättre.

skall både det första djuret
Gäller
det däremot

heligt.

skall man ställa
skall bestämma dess värde

åt Herren,

allt efter hur bra eller dåligt det är. Prästens Värdering skall
gälla. 13Men om man vill friköpa djuret, skall värdet ökas med
en femtedel.
140m någon vill helga sitt hus åt Herren, skall prästen bestämma dess värde allt efter hur bra eller dåligt det är. Prästens värdering skall stå fast. 15Men om den som har helgat sitt
hus vill köpa tillbaka det, skall värdet ökas med en femtedel.
Då blir det hans.
160m någon vill helga en av sina ärvda åkrar åt Herren,
skall värdet bestämmas efter hur mycket utsäde som kan sås
på den: en homer korn skall svara mot 50 siklar silver. 170m
han helgar sin åker redan under friåret,
fastställda värde. 13Men om han helgar

skall den behålla

sitt

sin åker efter friåret,

skall prästen beräkna värdet efter det antal år som återstår till
till detta. 190m den
nästa friår: värdet minskas i förhållande
som har helgat åkern vill köpa tillbaka den, skall värdet ökas
med en femtedel. Då återgår den till honom. 200m han inte
köper tillbaka åkern utan den säljs till en annan, får den sedan
inte återköpas. 21När åkern frånträds under friåret, skall den
vara helgad åt Herren, liksom en åker som vigts åt Herren; den
blir prästens egendom.
220m någon vill helga åt Herren en åker som han har köpt,
23skall prästen räkna
en som inte tillhör hans ärvda egendom,
friår, och mannen
till
återstår
nästa
ut värdet efter den tid som
helgade
åt Herren.
skall betala pengarna samma dag; de är
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24Under

friåret skall åkern återgå till den som sålde den, den
skall ske efter temtill hans ärvda jord. 25All värdering
pelvikt, dvs. 20 gera per sikel.
25Det som är förstfött bland boskapen och som tillhör Herhör

ren redan genom att vara förstfött får ingen helga. Vare sig det
det ett orent
är en oxe eller ett får tillhör det Herren. Gäller
djur skall det friköpas efter fastställt värde med tillägg av en
femtedel. Om det inte friköps, skall det säljas efter fastställt
till Herren, något
värde. 23Gäller det något som är förverkat
som en man vigt åt Herren av sin egendom, vare sig det är en
människa eller ett boskapsdjur
eller en ärvd åker - inget av
Allt som har förverkats till Her29Man får inte friköpa en
högheligt
och
tillhör
Herren.
ren är
människa som har förverkats till Herren; hon måste dödas.
30Tiondet av jorden, både jordens gröda och trädens frukt,
tillhör Herren, det är helgat åt Herren. 310m någon vill köpa
detta får säljas eller friköpas.

tillbaka
värdet.

något av sitt tionde, skall han lägga till en femtedel av
32Gäller det tionde av nötboskap eller får, allt som val-

vara helgat åt Herren.
om det är bra eller dåligt, och man
får inte byta ut det. Men om man byter ut det, skall både det
första djuret och det som lämnas i utbyte vara heligt. Det får
inte köpas tillbaka.
34Dessa är de bud som Herren gav israeliterna på Sinaioer-

las av herdar, skall vart
33Man får inte undersöka

get genom Mose.

tionde

djur
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Israelitema

mönstras

i Sinaiöknen den
talade till Mose i uppenbarelsetältet
första dagen i andra månaden, året efter det att israeliterna hade lämnat Egypten. Han sade:
släkt för släkt och
ZRäkna hela den israelitiska menigheten,
lHerren

med varje nanm för sig, alla av manligt kön,
alla vapenföra
person för person. 3Du och Aron skall mönstra
för härisraeliter från tjugo års ålder och uppåt, häravdelning
familj

för familj,

4En man från varje stam skall hjälpa er, en som är
för sin familj. 5Detta är namnen på de män som
skall bistå er: från Rubens stam Elisur, Shedeurs son, Öfrån
Surishaddajs
Simons Shelumiel,
son, 7från Judas Nachshon,
avdelning.

överhuvud

9från Seson, 8från Isaskars Netanel, Suars son,
Josefs söners stammar dels
bulons Eliav, Helons son, från
från
Efraims
Ammihuds
stam, dels Gamliel, PeElishama,
son,
från
Benjamins
stam Avidan, Gidasurs son, från Manasses,
Ammishaddajs
från
Dans Achieser,
donis son,
son, 13från
Deguels
Gads Eljasaf,
son,
Ashers Pagiel, Okrans son, från
15och från Naftalis Achira, Enans son. 16Detta är de män i me-

Amminadavs

som blivit utvalda; de skall vara hövdingar över sinaför Israels ätter.
och överhuvuden
fädernestammar
dessa
namngivna
män till hjälp 13och
17Mose och Aron tog
samlade hela menigheten den första dagen i andra månaden.

nigheten

infördes i rullorna, släkt för släkt och familj för familj,
ålder
varje
med
namn för sig, person för person, från tjugo års
mönstrade
Så
befallt
19så
Mose.
hade
och uppåt,
som Herren
han dem i Sinaiöknen.
I
förtecknades,
ättlingar
2°Av Rubens, Israels förstföddes,

Folket

släkt för släkt och familj för faIrLilj, med varje nanm för sig, persamtliga vapenföra från
son för person, alla av manligt kön,
21De
mönstrade
tjugo års ålder och uppåt.
av Rubens stam var
46 500 man.
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22Av Simons ättlingar
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släkt för släkt och familj

förtecknades,

för familj,

med varje namn för sig, person för person, alla av
kön, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och upp-

manligt
åt. 23De mönstrade av Simons stam var 59 300 man.
24Av Gads ättlingar förtecknades,
släkt för släkt och familj

från
med varje namn för sig, samtliga vapenföra
Gads
tjugo års ålder och uppåt. 25De mönstrade
stam var
av
45 650 man.
26Av Judas ättlingar förtecknades,
släkt för släkt och familj
för familj,

från
med varje namn för sig, samtliga vapenföra
tjugo års ålder och uppåt. 27De mönstrade av Iudas stam var
74 600 man.
23Av Isaskars ättlingar förtecknades,
släkt för släkt och fa-

för familj,

milj för familj, med varje namn för sig, samtliga vapenföra från
tjugo års ålder och uppåt. 29De mönstrade av Isaskars stam var
54 400 man.
30Av Sebulons

ättlingar

släkt för släkt och fa-

förtecknades,

milj för familj,

med varje namn för sig, samtliga vapenföra från
tjugo års ålder och uppåt. 31De mönstrade
av Sebulons stam
var 57 400 man.
32Av Josefs ättlingar:
förtecknades,
Av Efraims ättlingar
släkt för släkt
samtliga

och familj

för familj, med varje namn för sig,
från tjugo års ålder och uppåt. 33De mönststam var 40 500 man. 34Av Manasses ättlingar

vapenföra

rade av Efraims
förtecknades,
släkt

för släkt och familj

för familj,

med varje

namn för sig, samtliga vapenföra från tjugo års ålder och uppåt. 35De mönstrade av Manasses stam var 32 200 man.
36Av Benjamins ättlingar förtecknades, släkt för släkt och famed varje namn för sig, samtliga vapenföra från
tjugo års ålder och uppåt. 37De mönstrade av Benjamins stam

milj för familj,

var 35 400 man.
38AV Dans ättlingar
för familj,
tjugo

förtecknades,

släkt för släkt och familj

med varje

från
namn för sig, samtliga vapenföra
års ålder och uppåt. 39De mönstrade av Dans stam var

62 700 man.
4°Av Ashers ättlingar
för familj,

förtecknades,

släkt för släkt och familj

från
namn för sig, samtliga vapenföra
41De
års
ålder
och uppåt.
tjugo
mönstrade av Ashers stam var

41 500 man.

med varje
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42Av Naftalis

ättlingar

förtecknades,
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släkt för släkt och fa-

milj för familj,

med varje namn för sig, samtliga vapenföra från
tjugo års ålder och uppåt. 43De mönstrade av Naftalis stam var

53 400 man.
44Detta var de som blev mönstrade; de mönstrades av Mose
och Aron och Israels hövdingar,
som var tolv män, en från var45Så mönstrades israeliterna
fädernestam.
familj för familj,
i Israel från tjugo års ålder och uppåt. 46De
sammanlagt
603 550 man. 47Men leviternas fävar
blev inte mönstrad med de andra.

alla vapenföra
mönstrade
dernestam

Lägrets organisation
43Herren talade till Mose:
49Levis stam skall du inte mönstra och räkna tillsammans
5°Du skall i stället ge leviterna i
med de övriga israeliterna.
uppdrag
boning med hela
att ansvara för förbundstecknets
dess utrustning

och alla tillbehör.

De skall bära boningen

och

alla dess redskap,

de skall ha vård om den, och de skall ha sitt
läger runt omkring
den. 51Vid uppbrott
är det leviterna som
skall ta ner boningen, och vid nästa lägerplats skall de sätta
upp den igen. Om någon obehörig kommer den nära skall han
dödas. 52När israeliterna slår läger skall varje man hålla sig till
sitt läger och sin fana, häravdelning

för häravdelning.

53Men

leviterna
inte

skall ha sitt läger runt förbundstecknets
boning, så att
vreden drabbar den israelitiska
menigheten.
Leviterna

skall sköta uppgifterna
vid förbundstecknets
54Israeliterna gjorde så. De gjorde allting

boning.
så som Herren

ha-

de befallt Mose.
lHerren talade till Mose och Aron:
Israeliterna
skall slå läger var och en under sin fana, vid sina familjers fälttecken. De skall slå läger runt omkring uppenbarelsetältet men ett stycke därifrån.
3På framsidan, åt öster, skall Judas här ha sitt läger, ordnad i

avdelningar.

Nachshon, Armninadavs
son, är hövding över Iudas män, 4de 74 600 som mönstrats i hans avdelning. 5Intill honom skall dels Isaskars stam ha sitt läger med Netanel, Suars
son, som hövding över Isaskars män, Öde 54 400 som mönstrats
i hans avdelning,

7dels Sebulons

stam med Eliav,

Helons

son,
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8de 57 400 som mönstrats i
som hövding över Sebulons män,
9De
mönstrade
i Judas läger är sammanlagt
hans avdelning.
Vid uppbrott skall de inta
186 400 man, ordnade i avdelningar.
den första platsen.
mRubens här skall ha sitt läger på den södra sidan, ordnad i
över Rubens
Elisur, Shedeurs son, är hövding
avdelningar.
Intill
ho46 500 som mönstrats i hans avdelning.
män, de
Shelumiel,
Surimed
ha
läger
sitt
skall
dels
Simons
stam
nom
shaddajs son, som hövding över Simons män, 13de 59 300 som
Gads stam med Eljasaf, Demönstrats i hans avdelning, dels
guels son, som hövding
över Gads män, 15de 45 650 som
mönstrats i hans avdelning. 16De mönstrade i Rubens läger är
Vid uppbrott
151 450 man, ordnade i avdelningar.
skall de inta den andra platsen.
17Vid uppbrott skall uppenbarelsetältet
och leviternas läger
Alla skall bryta
lägren.
de
övriga
inta platsen i mitten, mellan
sammanlagt

upp i den ordning de varit lägrade, var och en på sin bestämda
plats och under sin fana.
Efraims
skall ha sitt läger på
här, ordnad i avdelningar,
den västra sidan. Elishama, Ammihuds
son, är hövding över
19de
i hans avdelning.
500
mönstrats
Efraims män,
40
som
2°Intill honom dels Manasses stam med Gamliel, Pedasurs son,
som hövding över Manasses män, 21de 32 200 som mönstrats i
stam med Avidan, Gidonis
Benjamins
män, 23de 35 400 som
son, som
24De
mönstrade
i Efraims läger är
hans
avdelning.
mönstrats i
avdelningar.
Vid uppbrott
sammanlagt 108 100 man, ordnade i

hans avdelning,

22dels Benjamins

hövding

över

skall de inta den tredje platsen.
25Dans här skall ha sitt läger på den norra sidan, ordnad i
över
Achieser, Ammishaddajs
avdelningar.
son, är hövding
Intill
26de
hans
avdelning.
i
62
700
mönstrats
Dans män,
som
skall dels Ashers stam ha sitt läger med Pagiel, Okrans
23de 41 500 som mönstrats
son, som hövding över Ashers män,
i hans avdelning, 29dels Naftalis stam med Achira, Enans son,
3°de 53 400 som mönstrats i
som hövding över Naftalis män,
31De
mönstrade
i Dans läger är sammanlagt
hans avdelning.
157 600 man. Vid uppbrott skall de inta den sista platsen, un-

honom

der sin fana.
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32Detta var de israeliter som blev mönstrade, familj för faDe mönstrade i samtliga läger var sammanlagt
603 550
33Leviterna
ordnade
häravdelningar.
blev
inte
i
mönstraman,

milj.

de tillsammans

med de övriga

befallt Mose.
34Israeliterna

gjorde så. De gjorde allting

de befallt

israeliterna,

Mose: så slog de läger under

så hade Herren

så som Herren hasina fanor, och så bröt

de upp, var och en med sin släkt och sin familj.
Leviterna

mönstras

1Detta var Arons och Moses släkt vid den tid då Herren talade
Arons
med Mose på Sinaiberget:
söner hette Nadav, den
förstfödde,
och Avihu, Elasar och Itamar. 3Så hette Arons söner, de smorda prästerna, som hade vigts till prästämbetet.
4Men Nadav och Avihu föll döda ner inför Herren när de bar
fram otillåten eld inför honom i Sinaiöknen, och de hade inga
söner. Därför

kom bara Elasar och Itamar

att vara präster un-

der sin far Aron.
5Herren talade till Mose:
5För hit Levis stam och låt dem ställa sig inför prästen Aron
för att bli hans tjänare. 7De skall utföra uppgifter för hans och
hela menighetens

då de
räkning utanför uppenbarelsetåltet,
8De skall sköta uppenbarelsetältets
al-

gör tjänst vid boningen.
la tillbehör

och utföra uppgifter för israelitemas räkning, då de
9Du skall ställa leviterna i Arons och

gör tjänst vid boningen.

hans söners tjänst; de har avskilts åt honom från de andra israeliterna. 1°Aron och hans söner skall du ålägga att ha ansvar
för sitt prästämbete. Varje obehörig som inkräktar på det skall
dödas.
Herren

talade till Mose:

Jag

har själv skilt ut leviterna från de andra israeliterna i
stället för allt förstfött bland dem, det som först kommer ur
moderlivet;
leviterna skall tillhöra mig. 13Allt förstfött tillhör
alla förstfödda

mig. Den gången då jag dräpte
gade jag åt mig allt förstfött
människor
Herren

bland

och boskap; det tillhör

israeliterna,

i Egypten
bland

mig. Jag är Herren.

talade till Mose i Sinaiöknen:

helbåde

2 14
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15Mönstra

ättlingar,

Levis

familj

för familj

och släkt

för

månads ålder och uppåt
av manligt kön frånen
skall du mönstra.
till
15Och Mose mönstrade
dem enligt Herrens befallning
släkt.

Alla

honom, så som Herren hade sagt.
17Detta är namnen på Levis söner: Gershon, Kehat och Merari. 13Detta är namnen på Gershons söner och deras släkter:
Livni och Shimi. 19Kehats söner och deras släkter var Arnram,
Jishar, Hebron och Ussiel. 20Meraris söner och deras släkter
var Machli och Mushi. Detta var de levitiska släkterna, familj
för familj.
21Från Gershon härstammade
de
och shimiterna,
livniterna
22De
kön
mönstrade,
alla av manligt
gershonitiska
släkterna.
från en månads ålder och uppåt, dessa mönstrade
var samsläkterna skulle ha sitt läger
manlagt 7 500. 23De gershonitiska
för gerbakom boningen, på den västra sidan. 24Överhuvud
familjer var Eljasaf, Laels son. 25Gershoniternas
shoniternas
uppgifter

vid

uppenbarelsetältet

och tältöverdraget,

draperiet

omfattade

för ingången

boningen,

tältet

till uppenbarelsetäl-

tet, Zöomhängena till förgården, draperiet för ingången till förgården runt boningen och altaret, samt linorna och allt arbete
som hörde till.
27Från Kehat härstammade

amramiterna,

hebjishariterna,
23Dessa,
släkterna.

de kehatitiska
och ussieliterna,
alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt, var sammanlagt 8 300. De hade till uppgift att svara för de heliga föresläkter skulle ha sitt läger bredvid
målen. 29Kehatiternas
30Överhuvud
för de kehatitiska
södra
sidan.
borüngen, på den
roniterna

var Elisafan, Ussiels son. 31Kehatiternas
altarna och de
uppgifter
omfattade arken, bordet, lampstället,
heliga föremål som användes vid gudstjänsten samt förhänget
släkternas

familjer

och allt arbete som hörde till. 32Leviternas högsta överhuvud
var prästen Arons son Elasar. Han skulle leda dem som hade
till uppgift att svara för de heliga föremålen.
33Från Merari

härstammade machliterna och mushiterna, de
34De mönstrade,
kön
alla av manligt
6 200.
från en månads
ålder och uppåt, var sammanlagt
35Överhuvud
släkternas familjer var Suriel,
för de meraritiska

meraritiska

Avichajils

släkterna.

son. De skulle

ha sitt läger bredvid

boningen,

på
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den norra sidan. 35De uppgifter som ålades merariterna omfattade boningens bräder, tvärbalkar, stolpar och socklar samt övriga tillbehör och allt arbete som hörde till, 37liksom stolparna
runt förgården med tillhörande socklar, pluggar och linor.
33Mitt för boningen, på framsidan,
skulle Mose och Aron
och hans söner ha sitt läger, framför uppenbarelsetältet,
åt ösi
ter. De skulle för israeliternas räkning svara för uppgifterna
helgedomen. Varje obehörig som kom den nära skulle dödas.
39De mönstrade
släkt för
leviterna,
som hade mönstrats
släkt av Mose och Aron enligt Herrens befallning,
alla av
manligt kön från en månads ålder och uppåt, var sammanlagt
22 000.
4°Herren

sade till Mose:

Mönstra alla förstfödda
israeliter
kön från en
av manligt
månads ålder och uppåt och räkna namnen. Du
skall skilja ut
leviterna åt mig
stället för alla förstfödda
- jag är Herren - i
bland israeliterna,
och leviternas boskap i stället för allt förstfött bland israeliternas boskap.
42Och Mose mönstrade
alla förstfödda
israeliter,
så som
Herren hade befallt honom. 43När deras namn räknades vid
mönstringen var de förstfödda av manligt kön från en månads
ålder och uppåt sammanlagt 22 273.
44Herren talade till Mose:
451 stället för alla förstfödda

bland israeliterna

skall du skilja

ut leviterna, och i stället för israeliternas boskap leviternas boskap. Leviterna skall vara min egendom. Jag är Herren. 46Efisraeliterna är 273 fler än leviterna,
tersom de förstfödda
de övertaliga lösas ut 47med fem siklar per person, efter
sikel. Pengarna
skall du ge åt Aron
pelvikt
- 20 gera per
hans söner som lösen för de övertaliga.
49Mose tog lösesumman
från de övertaliga,
de som

skall
temoch

inte
utlösta mot leviter. 50Från de förstfödda israeliterna
51Lösesumman
tog han pengarna: 1 365 siklar efter tempelvikt.
åt
och
hans söner enligt Herrens befallning till
Aron
gav Mose

hade blivit

Mose, så som Herren

hade sagt.

216

Fjärde Moseboken

4:1

arbetsordning

Leviternas
lHerren

talade till Mose och Aron:

Räkna
familj

antalet kehatiter

för familj,

bland

leviterna,

3samtliga arbetsföra

släkt för släkt och

från trettio

års ålder och

ända till femtio år, dem som skall göra tjänst vid up4Detta är kehatiternas
uppgift vid uppenbapenbarelsetältet.
föremålen.
för
de
högheliga
relsetältet: att svara
uppåt,

5När lägret bryts skall Aron

och hans söner gå in och ta ner
ark med
och hölja förbundstecknets
det skylande förhänget
över den och
det. 5Sedan skall de lägga ett täcke av delfinskinn
breda ut ett kläde ovanpå, helt i violett. Därefter skall de skjuta
in bärstängerna.
7Över skådebrödsbordet

skall de breda ut ett violett kläde
och ställa faten, skålarna och bägarna ovanpå, liksom kannorÄven skådebröden
skall ligga där. 3De
na till dryckesoffren.
kläde över allt detta och sedan
skall breda ut ett karmosinrött
Därefter skall
hölja det hela med ett överdrag av delfinskinn.
de skjuta in bärstängerna.
9De skall ta ett violett kläde och hölja lampstället,
dess lampor, tänger och brickor samt alla oljekrus som behövs när det
och dess tillbehör
de skall förse lampstället
används, och
Därefter skall de lägga alltmed ett överdrag av delfinskinn.
sammans på en bår.
Över
det gyllene

altaret skall de breda ut ett violett kläde,
och sedan skall de hölja det med ett överdrag av delfinskinn.
Därefter skall de skjuta in bärstängerna.
12De skall ta alla föremål som används vid gudstjänsten
i
hölja
kläde
och
sedan
violett
dem
i
ett
svepa in
Därefter skall de lägga
dem med ett överdrag av delfinskinn.

helgedomen,

alltsammans på en bår.
13De skall ta bort askan från offeraltaret
och breda ut ett
kläde över det 14och där lägga alla föremål som anpurpurrött
vänds vid offren, fyrfat, gafflar, skovlar och skålar, altarets
samtliga tillbehör, och sedan breda ut ett täcke av delfinskinn
över alltsammans. Därefter skall de skjuta in bärstängerna.
15Först sedan Aron och hans söner vid uppbrottet
har höljt
skall
kehatderas
tillbehör
föremålen
och
de
heliga
alla
över
iterna infinna

sig för att bära. Men de får inte vidröra

de heliga
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de att dö. Detta är vad kehatiterna har i
uppgift att bära vid uppenbarelsetältet.
16Elasar, prästen Arons son, skall ansvara för lampoljan, den
då kommer

tingen,

välluktande

rökelsen,

det dagliga matoffret

och smörjelseoljan.

Han skall ha ansvaret för hela boningen med allt som finns där
av heliga föremål och tillbehör.
17Herren talade till Mose och Aron:
13Se till att den kehatitiska släktgrenen inte skärs bort från
dit
leviternas stam 19Gör så här: Aron och hans söner skall
och ge var och en av dem anvisningar
om vad han skall göra
och bära. Då förblir de vid liv och dör inte när de kommer i
närheten av de högheliga föremålen. 2°De får inte gå in och se
då kommer de att
de heliga föremålen ens för ett ögonblick,
dö.
21Herren talade till Mose:
Räkna
familj för familj och släkt för
också gershoniterna,
släkt. 23Mönstra samtliga arbetsföra, från trettio års ålder och
uppåt,

ända till femtio år, dem som skall utföra
24Detta är vad de gershonitiska

penbarelsetältet.

arbete vid upsläkterna har i

att göra och bära: 25de skall bära boningens tältvåder,
uppenbarelsetältet,
tältets överdrag och överdraget av delfinskinn ovanpå detta, draperiet för ingången till uppenbarelseuppgift

tältet,

Zéomhängena till förgården

och draperiet

till portöpp-

runt boningen och altaret, alla linor som
hör till samt alla redskap som krävs för arbetet. De skall utföra
allt arbete som behöver göras i samband med detta. 27Alla gershoniternas
uppgifter,
såväl bärandet som annat arbete, skall
ningen

i förgården

utföras

under ledning

uppgifter

av Aron och hans söner; ni skall ge dem
allt
om
som det åligger dem att bära. 23Detta är de
vid uppenbarelsetältet
som åligger de gershonitiska

släkterna,

och vad de har att göra skall de utföra under uppsikt

anvisningar

av Itamar, prästen Arons son.
29Och merariterna
skall du mönstra, släkt för släkt och familj för familj. 3°Mönstra samtliga arbetsföra från trettio års ålända till femtio år, dem som skall utföra arbete
31Detta är vad som åligger dem att bävid uppenbarelsetältet.
boningens brära, alla deras uppgifter vid uppenbarelsetältet:
der och dess tvärbalkar, stolpar och socklar, 32vidare stolparna
der och uppåt,

runt förgården

med tillhörande

socklar, pluggar

och linor,

allt-
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så alla tillbehör och allt arbete som hör till. Ni skall ge dem uttryckliga anvisningar om varje föremål som det åligger dem att
släkbära. 33Detta är de uppgifter som åligger de meraritiska
och de skall
terna, alla deras uppgifter vid uppenbarelsetältet,
utföras under uppsikt av Itamar, prästen Arons son.
34Mose, Aron och menighetens hövdingar mönstrade kehatiterna, släkt för släkt och familj för familj,

35samtliga arbetsföra

ända till femtio år, dem som
36De som mönstrades,
skulle arbeta vid uppenbarelsetältet.
37Detta
släkt för släkt, var 2 750 man.
var de som blev mönstrade i de kehatitiska släkterna, alla de som skulle arbeta vid upfrån trettio

års ålder och uppåt,

och som Mose och Aron mönstrade enligt vad
Herren hade sagt genom Mose.
38De gershoniter som mönstrades, släkt för släkt och familj

penbarelsetältet

för familj,

samtliga

arbetsföra

från trettio

års ålder och uppåt,

ända till femtio år, de som skulle arbeta vid uppenbarelsetältet,
4Odessa som mönstrades,
släkt för släkt och familj för familj,
Detta
630
2
var
man.
var de som blev mönstrade i de gershonitiska släkterna, alla de som skulle arbeta vid uppenbarelsetältet och som Mose och Aron mönstrade enligt vad Herren
hade sagt.
42De av meraritisk släkt som mönstrades, släkt för släkt och
familj för familj,

43samtliga arbetsföra

från trettio

års ålder och

ända till femtio år, de som skulle arbeta vid uppenbasläkt för släkt, var 3 200
relsetältet, 44dessa som mönstrades,
släkman. 45Detta var de som blev mönstrade i de meraritiska
uppåt,

terna, de som Mose och Aron mönstrade enligt vad Herren hade sagt genom Mose.
46De leviter som Mose, Aron och Israels hövdingar
mönstrafrån
47samtliga
trettio
de, släkt för släkt och familj för familj,
års ålder och uppåt,

ända till femtio

skulle bära eller utföra

år, alla arbetsdugliga

andra uppgifter

som
vid uppenbarelsetältet,

43dessa som mönstrades var sammanlagt
8 580 man. 49Enligt
vad Herren hade sagt genom Mose insattes var och en till att
göra eller bära det han skulle, och de blev mönstrade så som
Herren hade befallt Mose.
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Lägret renas
1Herren talade till Mose:
zBefall israeliterna att föra bort från lägret var och en som är
eller har blivit oren genom en död
spetälsk, har en flytning
kropp.
lägret

3Alla sådana, man eller kvinna, skall ni föra bort; ut ur
skall ni föra dem. De får inte orena lägret, där jag bor

mitt ibland israeliterna.
4lsraeliterna
gjorde
Herren

så; de förde ut dem ur lägret.
hade sagt till Mose, så gjorde israeliterna.

Så som

Lag om skuldersättning
5Herren talade till Mose:

6Säg till israeliterna:

Om någon, man eller kvinna, handlar
mot Herren genom att begå en synd av det slag som
människor
kan begå och sedan inser sin skuld, 7skall han bekänna den synd han har begått och lämna ersättning med fulla
trolöst

värdet och därtill en femtedel till den som han har
mot. 8Men om denne inte har någon skyldeman
skall den tillfalla Herren, alltså
emot ersättningen,
med vilken prästen bringar
över soningsbaggen,

förbrutit

sig

som kan ta
prästen, utförsoning åt

gåvor som israeliterna ger som offergärd och bär fram till prästen skall tillhöra honom. mAlla
deras heliga gåvor tillhör prästen; vad någon ger åt prästen
den skyldige.

skall tillhöra

Åtgärder vid
Herren

9Al1a heliga

honom.

misstanke

om otrohet

talade till Mose:

Om en man har en hustru som bedrar
och är otrogen 13genom att någon har samlag med henav mannen och hon inte blir avslöjad
ne utan att upptäckas
fastän hon har orenat sig, eftersom det inte finns några vittnen
och hon inte tagits på bar gärning, och
om mannen grips av
svartsjuka mot sin hustru som har orenat sig, eller om mannen

Säg

till israeliterna:

honom

av Svartsjuka mot sin hustru fastän hon inte har orenat
15då
skall mannen föra sin hustru till prästen. Han skall ha
sig,
med sig en tiondels efa kornmjöl
som offer för hennes skull,
men han skall inte hälla på någon olja eller lägga på rökelse,

grips
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detta är ett svartsjukeoffer,
ett påminnelseoffer
som gör att ett
brott kan uppdagas.
Prästen
skall föra fram kvinnan
och ställa henne inför
Herren. 17Han skall ta heligt vatten i ett lerkärl och sedan ta
lite jord

från boningens

golv

och lägga

det i vattnet. 13När
skall han lösa hennes

prästen har ställt kvinnan inför Herren
svartsjukeoffret,
hår och lägga påminnelseoffret,
der. Det förbannelsebringande

bittra

vattnet

i hennes hänhåller han själv i

handen.
Prästen

uttalar nu en besvärjelse över kvinnan: "Om ingen
har legat med dig och om du inte har bedragit den man du tillbitthör och inte orenat dig, då må detta förbannelsebringande
ZOMen
skada
dig.
du
har
bedragit
den
inte
vatten
ra
om
man
du tillhör

och orenat dig genom att någon annan än din man
och
haft umgänge med dig"
i sin besvärjelse uttalar präsöver kvinnan - "då må Herren göra dig
ten en förbannelseed
exempel som ditt folk skall använda i förtill ett avskräckande
bannelser och eder. Må Herren låta ditt sköte vissna och din
buk svullna. 22Må detta förbannelsebringande
vatten tränga in
och få din buk att svullna och ditt sköte att vissna."
Och kvinnan skall säga: "Ia, må detta ske"
23Prästen skall skriva ner förbannelsen
och sedan låta skrifatt
ten utplånas i det bittra vattnet. 24När han ger kvinnan
i din kropp

dricka

bittra vattnet, skall det
25Prästen tar nu svartsjuhand, lyfter upp det inför Herren och bär
26Av offret skall han ta en handfull
som

av det förbannelsebringande
tränga in i henne med bitter verkan.

keoffret
fram

ur kvinnans
det till altaret.

deloffer

och bränna på altaret. Därefter
låter han kvinnan
27När
hon
har
druckit
händer detvattnet.
vattnet
av
av
hon
har
och
varit otrogen mot sin man, komta: om
orenat sig
vattnet att tränga in i henne
mer det förbannelsebringande
dricka

med bitter verkan.

Hennes buk svullnar

och hennes sköte visssom hennes
inte har oretill skada utan

exempel
nar, och kvinnan blir ett avskräckande
23Men om kvinnan
folk använder i förbannelser.

nat sig utan är oskyldig, skall hon inte komma
kunna ta emot mannens säd.
29Detta är lagen om Svartsjuka, som gäller när en kvinna
som tillhör en man bedrar honom och orenar sig 3Oeller när en
man grips av svartsjuka mot sin hustru. Han skall då ställa sin
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och prästen skall göra med henne allt som
föreskrivs i denna lag. 31Mannen är fri från skuld, medan kvinnan skall bära den skuld hon själv dragit över sig.
hustru inför Herren,

Lag om nasirlöften
lHerren

talade till Mose:

Om någon, man eller kvinna, avlägger
löfte
högtidligt
ett
om att avskilja sig som nasir åt Herren,
3skall han avhålla sig från vin och starka drycker och får inte
smaka ättika gjord på sådana drycker. Han får inte dricka nå-

ZSäg till israeliterna:

gon dryck av druvor och inte heller äta druvor, vare sig färska
eller torkade. 4Så länge hans nasirtid varar får han inte äta någonting som kommer från Vinstocken, inte ens kärnor och skal.
5Så länge nasirlöftet gäller får ingen rakkniv vidröra hans huvud. Han skall vara helig och låta håret växa fritt tills hans tid
ÖSå länge han är Herrens nasom Herrens nasir är fullbordad.
sir får han inte komma nära något lik. 7Inte ens om det är hans
far eller mor, bror eller syster som har dött, får han bli oren för
hans huvud bär tecknet på att han är sin Guds
deras skull,
nasir. 3Så länge han är nasir är han helgad åt Herren.
9Men om någon som befinner sig intill honom plötsligt och
oväntat dör, så att huvudet, på vilket han bär nasirtecknet, blir
orenat, skall han raka huvudet samma dag som han renar sig;
den sjunde dagen skall han raka det. 1°Den åttonde dagen
eller två andra duvor
skall han komma med två turturduvor
Prästen
till prästen framför ingången till uppenbarelsetältet.
och den andra som
den ena duvan som syndoffer
åt honom för den synd som
och bringa försoning
med den döda
han har begått genom att komma i beröring
12för att
huvud
åter
helga
sitt
kroppen. Samma dag skall han
vara Herrens nasir lika länge som han hade lovat. Som skuld-

skall offra
brännoffer

offer skall han ge ett årsgammalt lamm. Den föregående tiden
räknas inte eftersom hans nasirtecken blev orenat.
13Denna ordning skall gälla för en nasir. Den dag hans naskall man föra honom till uppenbarelsetälsirtid är fullbordad
tets ingång.
årsgammalt
malt felfritt

åt Herren skall han föra fram ett
lamm av hankön till brännoffer,
ett årsgamlamm av honkön till syndoffer samt en felfri bagge
14Som offergåva

felfritt
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15Dessutom skall han offra en korg med
till gemenskapsoffer.
osyrat bröd av siktat mjöl, kakor bakade med olja och osyrade
tunnkakor smorda med olja, förutom det tillhörande
matoffret
Prästen
och dryckesoffret.
skall bära fram detta inför Herren
och offra syndoffret

och brännoffret.

17Baggen skall han offra

åt Herren tillsammans
med korgen med
som gemenskapsoffer
de osyrade bröden. Prästen skall också offra det tillhörande
matoffret och dryckesoffret.
13Vid ingången till uppenbarelsetältet
huvud,

på vilket

han bär nasirtecknet,

skall nasiren raka sitt
och lägga sitt hår, sitt

på elden som brinner under gemenskapsoffret.
nasirtecken,
Prästen
skall ta baggens kokta bog, en osyrad kaka ur korgen
och en osyrad tunnkaka och lägga allt detta i nasirens händer
ZOSedan
efter det att denne har rakat av sig sitt nasirtecken.
skall prästen lyfta upp det till ett offer inför Herren. Därmed är
det helgat åt prästen, i likhet med bringan som har lyfts upp
och låret som har skänkts till offer. Därefter får nasiren åter
dricka vin.
21Detta är lagen för en nasir som avlägger ett löfte, lagen om
hans offergåva till Herren utöver förpliktelserna
som nasir.
Därtill
avlägger

får han ge vad han har råd med. Det löfte han därvid
skall han hålla, förutom själva nasirlagen.

Herrens

välsignelse

Herren

talade till Mose:

23Säg till Aron

och hans söner: Med dessa ord skall ni välsigna Israels folk:
24Herren välsignar dig och beskyddar dig.
25Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd.
26Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred.
27De skall uttala mitt namn över israeliterna,
och jag skall välsigna dem.

Stamhövdingarnas

gåvor

1När Mose hade rest boningen smorde han den och helgade
den och alla dess tillbehör liksom också altaret med alla dess
tillbehör. Allt detta smorde och helgade han. ZDärefter infann
sig Israels hövdingar,

som var farniljeöverhuvuden,

stamhöv-
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dingar och ledare för de mönstrade,

3och frambar

sina offergå-

vor inför Herren: sex lastvagnar och tolv oxar, en vagn på två
hövdingar
och en oxe på var och en. Allt detta förde de fram
till boningen. 4Herren sade till Mose: 5"Ta emot deras gåvor,
de skall användas av dem som arbetar vid uppenbarelsetältet.
Fördela dem bland leviterna allt efter deras arbetsuppgifter."
5Mose tog emot vagnarna och oxarna och gav dem till levitmed
erna. 7Två vagnar och fyra oxar gav han till gershoniterna

3Fyra vagnar

och åtta oxar
med hänsyn till de uppgifter
som de
gav han till merariterna
utförde under ledning av Itamar, prästen Arons son. 9Men till

hänsyn

till deras arbetsuppgifter.

deras uppgift var att svara
gav han ingenting,
för de heliga föremålen, och dessa skulle bäras.
lONär altaret hade blivit smort infann sig hövdingarna
med
Herren
invigningsoffer
och förde fram sina gåvor till altaret.
kehatiterna

sade till Mose: "Hövdingarna

skall frambära

sina offer till alta-

rets invigning en i taget, en hövding varje dag."
Den
som frambar sitt offer första dagen var Nachshon,
Amminadavs
son, från Judas stam. 13Hans offergåva bestod av
ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till
14en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 15en
matoffer,
lamm till brännoffer,
ungtjur,
en bagge och ett årsgammalt
17samt till gemenskapsoffer
16en getabock till syndoffer,
två
tjurar,

fem baggar,

fem bockar och fem årsgamla

lamm.

Detta

son, offrade.
var vad Nachshon, Amminadavs
13Andra dagen infann sig Netanel, Suars son, Isaskars hövding. 19Han kom med sin offergåva som bestod av ett silverfat
som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer,
Den guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, len ungtjur, en
Zen getabock
bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,
23samt till gemenskapsoffer
två tjurar, fem bagtill syndoffer,
gar, fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Netanel, Suars son, offrade.
24Tredje dagen kom hövdingen för Sebulons ättlingar, Eliav,
Helons son. 25Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde
båda ful130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt,
Öen
guldtill
matoffer,
med
olja,
blandat
la med siktat mjöl,
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skål om 10 siklar, fylld med rökelse, 27en ungtjur, en bagge och
Sen getabock till syndofett årsgammalt lamm till brännoffer,
fer, 29samt till gemenskapsoffer
två tjurar, fem baggar, fem
bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Eliav, Helons
son, offrade.

3°Fjärde dagen kom hövdingen

för Rubens ättlingar,

Elisur,

son. 31Hans offergåva bestod av ett silverfat som
vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt,
båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 326m
Shedeurs

om 10 siklar, fylld med rökelse, 33en ungtjur, en bag34en getabock till
ge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,
35samt till gemenskapsoffer
syndoffer,
två tjurar, fem baggar,
fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Elisur, Sheguldskål

deurs son, offrade.
36Femte dagen kom hövdingen
för Simons ättlingar, Shelumiel, Surishaddajs son. 37Hans offergåva bestod av ett silverfat
som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelVikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer,
33en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 39en ungtjur,
en
4°en getabock
bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,
till syndoffer, 41samt till gemenskapsoffer
två tjurar, fem baggar, fem bockar och fem årsgamla
rniel, Surishaddajs son, offrade.

lamm.

Detta var vad Shelu-

Sjätte
dagen kom hövdingen
för Gads ättlingar,
Eljasaf,
Deguels son. 43Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde 13O siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt,
båda
fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 44en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 45en ungtjur, en bagge och
ett årsgammalt
fer, 47samt till

lamm till brännoffer,
gemenskapsoffer

46en getabock

två tjurar,

till syndof-

fem baggar,

fem
bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad Eljasaf, Deguels
son, offrade.

43Sjunde dagen kom hövdingen

för Efraims ättlingar,
Eli49Hans
offergåva
bestod
silverson.
av ett
fat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 5°en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 51en ungtjur,
shama, Ammihuds

52en getalamm till brännoffer,
en bagge och ett årsgammalt
bock till syndoffer, 53samt till gemenskapsoffer
två tjurar, fem

7:77

Fjärde Moseboken

225

baggar, fem bockar och fem årsgamla
shama, Ammihuds
son, offrade.
54Åttonde
dagen kom hövdingen

lamm. Detta var vad Eliför Manasses

ättlingar,

Gamliel, Pedasurs son. 55Hans offergåva bestod av ett silverfat
siklar efter tempelsom vägde 130 siklar, en silverskål om 70
Vikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer,
55en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 57en ungtjur, en
58en getabock
bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,
fem bagtvå
59samt
tjurar,
gemenskapsoffer
till
till syndoffer,
Gamlivad
Detta
årsgamla
lamm.
var
gar, fem bockar och fem
el, Pedasurs son, offrade.
för Benjamins ättlingar,
6°Nionde
dagen kom hövdingen
offergåva bestod av ett silverfat
son. Hans
silverskål
siklar,
om 70 siklar efter tempelen
som vägde 130
med olja, till matoffer,
blandat
vikt, båda fulla med siktat mjöl,
Özen guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 63en ungtjur, en
54en getabock
bagge och ett årsgammalt lamm till brännoffer,

Avidan,

Gidonis

65samt till gemenskapsoffer två tjurar, fem bagoch fem årsgamla lamm. Detta var vad Avibockar
gar, fem
dan, Gidonis son, offrade.
Achiför Dans ättlingar,
Tionde
dagen kom hövdingen
son. 67Hans offergåva bestod av ett silvereser, Ammishaddajs
fat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, en guldskål om 10 siklar, fylld med rökelse, 59en ungtjur,
men getatill brännoffer,
en bagge och ett årsgammalt lamm
två
tjurar, fem
bock till syndoffer, 71samt till gemenskapsoffer

till syndoffer,

fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta var vad
Achieser, Ammishaddajs
son, offrade.
för Ashers ättlingar, Pagiel,
72Elfte dagen kom hövdingen
73Hans
bestod
offergåva
Okrans son.
av ett silverfat som vägde 130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt, båda
fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, 74en guld-

baggar,

skål om 10 siklar, fylld med rökelse, 75en ungtjur, en bagge och
75en getabock till syndofett årsgammalt lamm till brännoffer,
två tjurar, fem baggar, fem
fer, 77samt till gemenskapsoffer
bockar

och fem årsgamla

son, offrade.

lamm.

Detta var vad Pagiel, Okrans
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78Tolfte dagen kom hövdingen för Naftalis ättlingar, Achira,
Enans son. 79Hans offergåva bestod av ett silverfat som vägde
130 siklar, en silverskål om 70 siklar efter tempelvikt,
båda ful3Oen guldla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer,
skål om 10 siklar, fylld med rökelse, 31en ungtjur, en bagge och
32en getabock till syndofett årsgammalt lamm till brännoffer,
fer, 33samt till gemenskapsoffer
två tjurar, fem baggar, fem
bockar

och fem årsgamla

lamm.

Detta var vad Achira,

Enans

son, offrade.
84Detta var invigningsoffret

från Israels hövdingar
när altaoch tolv
ret hade blivit smort: tolv silverfat, tolv silverskålar
35Varje silverfat vägde 130 siklar och varje skål 70
guldskålar.
siklar; silvret

i dessa föremål uppgick allt som allt till 2 400 sik36De tolv guldskålarna
lar efter tempelvikt.
som var fyllda
med rökelse vägde vardera 10 siklar efter tempelvikt;
guldet i
skålarna

uppgick

brännoffren

allt
tolv

var
lamm med tillhörande

som allt till 120 siklar. 37Djuren till
tjurar, tolv baggar och tolv årsgamla
matoffer

samt tolv getabockar

till synd-

offer. 33Djuren till gemenskapsoffren

var 24 tjurar, 60 baggar,
lamm. Detta var invigningsoffret
sesmort.

60 bockar och 60 årsgamla
dan altaret hade blivit

Herrens

röst i uppenbarelsetältet

39När Mose gick in i uppenbarelsetältet

för att tala med Herren
hörde han rösten tala till sig från platsen ovanför locket på förbundstecknets
ark, mellan de två keruberna. Där talade han till
honom.

De sju lamporna sätts upp
lHerren talade till Mose:

Säg till Aron: "När du sätter upp de sju lamporna,

se då till

att de belyser det som är framför lampstället."
3Aron gjorde så. Han satte upp lamporna
så att ljuset föll
framför lampstället,
så som Herren hade befallt Mose. 4Lampstället var ett arbete i hamrat guld, där även foten
Mose hade gjort lampstället
morna var uthamrade.
bild som Herren hade visat honom.

och blomefter den
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Leviternas

invigning

5Herren talade till Mose:

6Skilj ut leviterna från de andra israeliterna och rena dem.
7På detta sätt skall du göra för att rena dem: stänk reningsvatten på dem och låt dem raka sig över hela kroppen och tvätta
sina kläder. Så blir de renade. 8Sedan skall de ta en ungtjur
matoffer av siktat mjöl, blandat med olja, och
själv skall du ta en annan ungtjur till syndoffer. 9För leviterna
och kalla samman isratill platsen framför uppenbarelsetältet
1°För
inför Herren
sedan fram leviterna
eliternas menighet.
Aron
skall inoch låt israeliterna lägga sina händer på dem.
med tillhörande

för Herren

till ett lyftoffer
Vigda till tjänst åt Herren.

helga leviterna

de är därmed

från israeliterna, och
12Leviterna skall så

lägga sina händer på tjurarnas huvuden, och du skall offra den
åt Herren,
och den andra som brännoffer
ena som syndoffer
13Ställ
leviterna i Arons och hans
för leviterna.
till försoning
söners tjänst och helga dem till ett lyftoffer åt Herren.
14På detta sätt skall du avskilja leviterna från de andra israeliterna, så att de blir min egendom. 15Sedan kan de inträda i
Du skall rena dem och helga
sin tjänst vid uppenbarelsetältet.

16ty de har avskilts åt mig från de andra
dem till ett lyftoffer,
israeliterna.
I stället för det som först kommer ur moderlivet,
har jag skilt ut dem åt mig.
bland israeliterna,
allt förstfött
Alla
tillhör mig, både männibland israeliterna
förstfödda
i
då jag dräpte allt förstfött
men
leviterjag har skilt ut
Egypten helgade jag dem åt mig,
19Iag har avisraeliterna.
bland
förstfödda
alla
för
stället
i
na
skor

och boskap.

Den gången

skilt dem från de andra israeliterna för Arons och hans söners
räkning, för att de skall utföra israeliternas tjänst vid uppenbarelsetältet

försoning

och bringa

drabba israeliterna
domen.
2°Mose och Aron

åt dem. Så kan ingen

genom att de kommer

i närheten

och hela den israelitiska

olycka

av helge-

menigheten

gjor-

med dem allting som
21Leviterna releviterna.
Herren hade befallt Mose i fråga om
Aron helgade dem
nade sig från synd och tvättade sinakläder.
till ett lyftoffer inför Herren och bringade försoning åt dem, så
de så med leviterna;

israeliterna

att de blev rena. Sedan

inställde

gjorde

sig leviterna

för att utföra si-
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vid uppenbarelsetältet
under uppsikt
av Aron
na uppgifter
och hans söner. Så som Herren hade befallt Mose i fråga om leviterna, så gjorde man med dem.
23Herren talade till Mose:
24Detta gäller för leviterna: den som är tjugofem år eller mer
har arbetsplikt
och skall göra tjänst vid uppenbarelsetältet.
25Vid femtio års åldergblir han befriad från arbetsplikt och skall
inte längre

göra tjänst.

ZÖI-Ian kan hjälpa

sina ämbetsbröder

men skall inte utföra
arbete. Så skall du göra med leviterna i fråga

med deras sysslor vid uppenbarelsetältet
något egentligt

om deras uppgifter.

Regler för pâskfirandet
1Herren talade till Mose i Sinaiöknen

året

den första månaden

efter det att israeliterna hade lämnat Egypten. Han sade:
Säg till israeliterna att de skall offra påskoffret vid den bestämda tiden. 3Ni skall offra det mellan skymning och mörker
den fjortonde

dagen i denna månad,

vid den bestämda

tiden.

Ni skall göra det i enlighet med alla stadgar och bud.
4Mose sade då till israeliterna att de skulle offra påskoffret,
5och de offrade det i Sinaiöknen, mellan skymning och mörker
den fjortonde

dagen i första månaden.

Israeliterna

gjorde

all-

ting så som Herren hade befallt Mose.
5Några män hade blivit orena genom en död och kunde inte
offra påskoffret den bestämda dagen. De kom samma dag till
Mose och Aron, 7och de frågade honom: "Vi har blivit orena
genom en död. Måste det hindra oss från att bära fram vår ofmed
fergåva till Herren vid den bestämda tiden tillsammans
8Mose svarade: "Vänta, jag skall höra
de andra israeliterna"
vad Herren befaller i fråga om er."
9Herren talade till Mose:

,
av er eller era efterkommande har blivit oren genom en död kropp eller befinner sig
på en långväga resa men ändå vill offra påskoffret åt Herren,
skall
och
han göra det i andra månaden, mellan skymning

1°Säg till israeliterna:

mörker

den fjortonde

Om någon

dagen.

skall ätas med osyrat
får bli över till morgonen och
inget ben får krossas. Alla bud som gäller för påskoffret måste

bröd och beska örter. Ingenting

Lammet
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13Men om någon är ren och inte befinner sig på resa
att fira påsk, skall han utstötas ur sitt
men ändå försummar
folk, eftersom han inte har burit fram sin offergåva till Herren
vid den bestämda tiden. En sådan man drar skuld över sig.
följas.

vill fira påsk till
om någon invandrare som bor hos dig
och det bud
stadga
Herrens ära, skall han göra det enligt den
skall gälla för er
som gäller för påsken. En och samma stadga
likaväl
infödda.
för
den
alla, för invandraren
som
Och

Molnet

över boningen

förrestes täckte molnet boningen,
tält, och från kvällen till morgonen syntes det
över boningen i form av ett eldsken. 16Och så förblev det: molnet täckte boningen, och om natten syntes det som ett eldsken.
15Den dag då boningen

bundstecknets

17Var gång molnet höjde sig från tältet bröt israeliterna
upp,
läger. 18På Herrens
och där molnet stannade slog israeliterna
order bröt israeliterna upp, och på Herrens order slog de läger,
och så länge molnet vilade över boningen förblev de lägrade.
19När molnet låg kvar över boningen en längre tid rättade sig
efter Herrens påbud och bröt inte upp. ZOIbland
israeliterna
blev molnet kvar över boningen bara några dagar. Då förblev
de lägrade enligt Herrens order och bröt sedan upp på Herrens
Zllbland var molnet kvar från kvällen till nästa morgon,
och när molnet höjde sig på morgonen bröt de upp, ibland var
det kvar ett helt dygn, och när det då höjde sig bröt de upp,
ibland
två dagar eller en månad eller ett år - så länge molnet stannade kvar och vilade över boningen förblev israeliter-

order.

molnet höjde sig bröt de
na lagrade och bröt inte upp. Men när
och på Herrens order
läger,
23På
de
slog
order
Herrens
upp.
efter
Herrens påbud och gjorde
bröt de upp. De rättade sig
som han hade befallt genom Mose.

Silvertrumpeterna
10

lHerren

talade till Mose:

två trumpeter
av silver, utförda i hamrat arsammankallas
bete. Dem skall du använda när menigheten
3Då
dem skall hela
blåser
i
skall
bryta
lägren
och när
man
upp.
uppenbarelsetältill
ingången
vid
inför
dig
menigheten samlas
2Låt tillverka
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överhuvutet. 4Blåser man bara i den ena skall hövdingarna,
dena för Israels ätter, samlas hos dig. 5När larmsignal
blåses
skall lägren på östra sidan bryta upp, Önär larmsignal
blåses
andra

gången

lägren

på södra

sidan,

när larmsignal

blåses

tredje gången lägren på västra sidan, och när larmsignal blåses
fjärde gången lägren på norra sidan. Larmsignal
blåses alltså
sammankalnär lägren skall bryta upp, 7men när församlingen
las skall m blåsa på vanligt

sätt, inte larmsignal.

3Trumpeterna

skall blåsas av Arons söner, prästerna. Detta skall vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled.
9När ni drar ut till strid i ert eget land mot en fiende som anmed trumpeterna.
Då skall
griper er skall ni blåsa larmsignal
er Gud, tänka på er, och ni kommer att räddas från era
1°Och när ni har en festdag eller firar era högtider och
nymånadsdagar
medan ni offrar
skall ni blåsa i trumpeterna
brännoffer
Då skall er Gud tänka på er.
och gemenskapsoffer.
Herren,
fiender.

Jag är Herren,

uppbrottet
Under

er Gud.

från Sinai

det andra året, den tjugonde

höjde sig molnet
eliterna
lägerplats

från förbundstecknets

dagen i andra månaden,
boning. Då
bröt isra-

upp från Sinaiöknen och vandrade från lägerplats till
tills molnet stannade i Paranöknen. 13Detta var förs-

ta gången de bröt upp enligt den ordning som Herren hade
ålagt dem genom Mose.
Först
bröt Judas läger upp, med hären ordnad i avdelningar och med Nachshon, Amminadavs
son, i spetsen för Judas
15med Netanel, Suars son, i spetsen för Isaskaravdelning,
med Eliav, Helons son, i spetsen för
stammens avdelning och
Sebulon-stammens
då bröt

17Sedan togs boningen ner, och
och merariterna
upp, de som bar bo-

avdelning.

gershoniterna

ningen.
Därefter

bröt Rubens läger upp, med hären ordnad i avoch med Elisur, Shedeurs son, i spetsen för Rubens
avdelning, 19med Shelurniel, Surishaddajs son, i spetsen för Si2°och med Eljasaf, Deguels son, i
avdelning
mon-stammens
delningar

spetsen för Gad-stammens

avdelning.

Sedan

bröt kehatiterna
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boningen
upp, de som bar de heliga föremålen. De andra reste
innan kehatiterna korn fram.
Därefter
bröt Efraims läger upp, med hären ordnad i avdelningar och med Elishama, Ammihuds
son, i spetsen för Ef23med Garnliel, Pedasurs son, i spetsen för
avdelning 24och med Avidan, Gidonis son,
Manasse-stammens
avdelning.
i spetsen för Benjamin-stammens

raims

avdelning,

till de andra,
25Därefter bröt Dans läger upp, som eftcrtrupp
och med Achieser, Ammiordnad i avdelningar
shaddajs son, i spetsen för Dans avdelning, Zémed Pagiel, Ok27och med
avdelning
rans son, i spetsen för Asher-stammens
avdelning.
Achira, Enans son, i spetsen för Naftali-stammens
med hären

bröt israel28På detta sätt, häravdelning
för häravdelning,
iterna upp, och de började sin vandring.
Reguels son:
29Mose sade till sin svärfar Hovav, midjaniten
har
lovat
att ge oss.
"Nu drar vi bort mot det land som Herren
Följ med, så skall det goda Herren lovat Israel komma dig till
godo." 3°Men Hovav svarade: "Nej, jag följer inte med, jag
hem till mitt eget land och min egen släkt." - 31"Överge
inte", sade Mose, "du vet
var vi kan slå läger i öknen
320m
följer med oss skall allt det
du
måste visa oss vägen.

vill
oss
och

goda Herren ger oss komma dig till godo."
33De bröt upp från Herrens berg och vandrade tre dagsmargick före dem under de tre dagarscher. Herrens förbundsark
34Och Herrens moln fanns
rastplatser.
deras
välja
för
ut
att
na
från sin lägerplats.
vidare
drog
de
över dem om dagen när
35När arken bröt upp sade Mose:
Res dig, Herre,
må dina fiender
dina motståndare

skingras,
fly

35Och när den stannade sade han:
Vila, Herre,
du som leder Israels tallösa skaror
Elden
11

i Tavem

lFolket klagade bittert inför Herren. När han hörde dem greps
han av vrede, och Herrens eld bröt ut bland dem och gick härjande fram i utkanten av lägret. Folket bönföll Mose om hjälp.
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och elden dog ut. 3Platsen fick namnet Taeld hade drabbat dem där.

vera eftersom Herrens
Folket

vill ha kött

4Hopen av löst folk som följde med blev alltmer lysten på mat,
och även israelitema började klaga igen: "Om vi bara hade kött
att äta 5Minns ni fisken vi åt i Egypten, så mycket vi ville Och
gurkor och meloner, purjolök och rödlök och Vitlök. ÖHär får vi
och sukta, här finns
ingenting.
Man ser inget annat än
och glänste som
manna." - 7Mannat liknade korianderfrö
harts. 3Folket gick runt och samlade upp det och malde det på
eller stötte det i mortel. Sedan kokade man det i
eller
bakade
bröd av det; det smakade som kakor bakade
gryta
9När
med olja.
daggen föll över lägret om natten föll också
handkvarn

manna.
1°Mose

hörde folkets klagan från varje släkt och ur varje
tältöppning.
Herren greps av häftig vrede, och Mose blev upprörd Uoch sade till Herren: "Varför handlar du så illa mot din
tjänare

Varför

har jag råkat i onåd, varför har du gett mig hela
12Är det jag som är deras mor, är det jag
Du säger
att jag skall bära dem i min

detta folk att bära
som har fött dem

famn, som om jag vore amma åt ett dibarn, ända fram till det
land som du med ed har lovat deras fäder. 13Var skall jag få
kött till hela detta folk, som ligger över mig med sitt klagande
Ensam
orkar jag inte
och sitt ständiga Ge oss kött att äta
med detta folk, det är en för tung börda för mig. 150m du skall
behandla

mig så, döda mig då hellre.

att jag slipper

Visa mig den nåden, så

det onda du gör mig."

De sjuttio äldste
16Då sade Herren till Mose: "Samla sjuttio av Israels äldste åt
mig, sådana som du vet hör till folkets äldste och förmån. För
dem till uppenbarelsetältet
och låt dem ställa sig där bredvid
dig. 17Iag skall stiga ner och tala med dig där, och jag skall ta
av den ande som vilar över dig och lägga på dem. De skall
hjälpa dig att bära den börda
bära den ensam.

som folket

är, så att du slipper
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skall du säga: Rena er inför morgondagen,
då skall ni få äta kött. Herren har hört er klagan, ert ständiga
Om vi bara hade kött att äta I Egypten hade vi det bra Ia,
Herren skall ge er kött, och ni skall få äta. 19Inte bara en dag eller två skall ni äta det, inte bara fem eller tio eller tjugo dagar
13Och till folket

Zoutan en hel månad, ända tills det står er upp i halsen och ni
äcklas av det. Och detta därför att ni har förkastat Herren, som
finns mitt ibland cr, och klagat inför honom: Vi skulle aldrig
ha lämnat Egypten"
21Mose svarade:

som är med mig räknar 600 000
skall
ge dem kött att äta i en hel måman, och du säger att du
Eller
nad. 22Kan vi slakta får och kor, så att de får tillräckligt
23Herren
fånga all fisk i havet, så att de får tillräckligt"
svarade Mose: "Är Herrens arm inte stark nog Du skall strax få se
"Folket

om mina ord besannas eller ej."
24Mose gick ut och talade om för folket vad Herren hade
sagt. Han samlade sjuttio av folkets äldste och lät dem ställa
sig kring tältet. 25Då steg Herren ner i molnet och talade till
honom. Han tog av anden som vilade över Mose och gav åt de
sjuttio äldste. När anden kom över dem greps de av profetisk
för första och enda gången.
hänryckning,
26Två män
den ene hette Eldad, den andre Medad - ha-de hörde stannat kvar i lägret. Anden kom också över dem,
de till de utvalda men hade inte gått ut till tältet, och nu greps
inne i lägret. 27En pojke sprang
de av profetisk hänryckning
bort till Mose och talade om att Eldad och Medad profeterade i
lägret. 23osua, Nuns son, som hade tjänat Mose från ungdo"Hejda dem, herre"
men, vände sig då till honom och sade:
du kränkt på mina vägnar Om änOm Herren ändå ville låta
folk vore profeter
3°Sedan
återvände Mose till
alla"
dem
ande
komma
över
sin
äldste.
Israels
med
lägret tillsammans

29Men Mose svarade: "Blir
då hela Herrens

Polketfär vaktlar

men strafas
31Nu for en vind ut från Herren och drev med sig vaktlar från
havet. De flaxade på en meters höjd runt hela lägret ända upp
till en dagsmarsch därifrån. 32Folket började fånga vaktlar och
höll på hela dagen och hela natten och hela nästa dag, och ing-
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en fick ihop mindre än tio homer. Man bredde ut vaktlarna
runt omkring lägret.
33De hade just satt tänderna i köttet
men ännu inte hunnit
tugga när Herrens vrede mot folket flammade upp igen. Herren dödade i ett slag en stor mängd av dem. 34Platsen fick
namnet Kivrot Hattaava, eftersom de som varit lystna fick sina
gravar där.
Herren

12

försvarar

Mose mot Mirjam

och Aron

35Folket bröt
upp från Kivrot Hattaava och tågade till Haserot.
Medan de var där lbörjade Mirjam och êron att klandra Mose
hustru; han hade nämligen tagit sig en
De sade: "Är Mose den ende
som Herren
Han talar väl till oss också." Och Herren hörde det.

för hans kushitiska
hustru

från Kush.

talar till
3Men Mose var en mycket
inte på jorden.

ödmjuk

människa,

ödmjukare

fanns

4Plötsligt sade Herren till Mose, Aron och Mirjam: "Gå ut
till uppenbarelsetältet,
alla tre" Och alla tre gick dit. 5Herren
ställde sig vid ingången till tältet och
steg ner i en molnpelare,
kallade på Aron och Mirjam.
"Lyssna

till Herrens

De båda steg fram, Öoch han sade:
ord:

Finns det en profet ibland er
visar jag mig för honom i syner,
talar jag till honom i drömmar.
7Inte så med min tjänare Mose:
honom har jag anförtrott hela mitt hus.
3Till honom talar jag öga mot öga,
öppet, inte i gåtor.
Han skådar Herrens

gestalt.

Hur kan ni vara så djärva
att ni klandrar min tjänare Mose"
9Herrens vrede flammade
mot dem, och han lämnade dem.
1°Men när molnet höjde sig från tältet hade Mirjam blivit vit
som snö av spetälska. Aron vände sig mot henne, och när han
såg att hon blivit spetälsk sade
han till Mose: "Nåd, herre
Straffa oss inte för den synd som vi var dåraktiga nog att begå.
12Låt henne inte bli som ett dödfött foster,
som är halvt förrutt13Då ropade Mose till
nat när det kommer ut ur moderlivet."
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svarade ho"Nej, nej, gör henne frisk igen" Herren
hade hon
ansiktet
henne
i
nom: "Om hennes far hade spottat
fått sitta med sin skam i sju dagar. Nu skall hon i sju dagar hålHerren:

las utestängd

från lägret. Sedan får hon släppas in igen."
från lägret i sju dagar.

15Mirjam hölls alltså utestängd
folket bröt inte upp förrän Mirjam

Och

hade släppts in igen.

De tolv Spanarna
13

lSedan bröt folket

upp från Haserot

nen.
Herren

till Mose: 3"Skicka

och slog läger i Paranök-

.
några män att utforska
Ni skall
Kanaan, det land som jag skall ge åt israeliterna.
skicka en från varje fädemestam; alla skall vara hövdingar."
4M0se skickade då ut spanare från Paranöknen enligt Her5Detta
rens befallning; alla var ledande män bland israeliterna.
Sackurs
Shammua,
son,
var deras namn: från Rubens stam
Öfrån Simons stam Shafat, Horis son, 7från Judas stam Kalev,
SebuJefunnes son, Sfrån Isaskars stam Jigal, Josefs son, från
Josefs söners stammar
lons stam Gaddiel, Sodis son, från
dels Gaddi, Susis son, från Manasses stam, 9dels Hosea, Nuns
lofrån Benjamins stam Palti, Rafus son,
son, från Efraims stam,
Ashers stam
13från Dans stam Ammiel, Gemallis son, från
Setur, Mikaels son, 15från Naftalis stam Nachbi, Vofsis son,
talade

från Gads stam Geuel, Makis son. 17Detta var namnen på
de män som Mose skickade att utforska landet. Hosea, Nuns
och

son, fick av Mose namnet Josua.
13När Mose skickade dem att utforska
"Gå genom Negev och upp i bergsbygden

Kanaan sade han:
190ch se efter vad

det är för ett land. Är folket där starkt eller svagt, är de få eller
ZOÄr landet de bor i bra eller dåligt
Bor de i läger eller
21Är
kargt
Finns där träd
bördigt
eller
landet
i befästa städer

många

Gör allt ni kan för att ta med något av det som växer
i landet." - Det var vid den tid då de första druvorna mognar.
Sinöknen
Männen
gav sig i väg och utforskade landet från
23De
och
Negev
gick
till Rechov nära Levo-Hamat.
upp genom
Sheshaj
Achiman,
kom till Hebron. Där bodde Anaks ättlingar:

eller inte

och Talmaj.

Hebron

grundades

sju år före Soan i Egypten.
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24Sedan kom de till Druvdalen.
Där skar de av en vinranka
med en enda druvklase, som tvâ man fick bära mellan sig på
och fikon. 25Platsen
en stång, och plockade också granatäpplen
fick namnet Druvdalen
efter den druvklase
som israeliterna
skar av där.
26När fyrtio

dagar gått återvände de efter att ha utforskat
landet. 27De kom till Mose och Aron och Israels menighet i Kadesh i Paranöknen. De rapporterade
till dem och till hela menigheten och visade upp vad som växte i landet. 23De berättade för Mose: "Vi har varit i det land som du skickade
oss till.
Det flödar verkligen av mjölk och honung
- se vad som växer
där 29Men folket som bor där är starkt, städerna är stora och
befästa, och vi såg till och med ättlingar till Anak där. 301 Nei bergsbygden hettiterna, jevuseerna och
gev bor amalekitema,
och
längs
kusten
och vid Jordan bor kanaaneerna."
amoreerna,
31När folket då vände sig mot Mose försökte Kalev lugna
dem. "Låt oss dra ut och erövra landet", sade han. "Vi rår på
32Men männen som hade varit med honom sade: "Vi
kan inte dra ut i strid mot det folket, de är starkare än vi." 33De
dem."

spred falska rykten bland israeliterna

om det land som de hade
"Det land som vi har vandrat genom och utforskat
är ett land som förtär sina invånare. Och alla vi såg var storvuxna, 34vi såg till och med jättar där." Anakiterna
var ett
slags jättar.
"Då tyckte vi att vi Var som gräshoppor,
och det
måste de också ha tyckt."
utforskat:

Folket
14

revolterar

1Nu bröt hela menigheten
igenom. Alla
israeliterna

ut i klagorop, och folket grät natten
knotade mot Mose och Aron. Hela
menigheten ropade till dem: "Om vi ändå hade fått dö i Egypten Eller här i öknen 3Varför leder Herren oss till det där landet Vi kommer att falla för svärdet, och våra kvinnor och barn
blir fiendens byte. Visst vore det bättre för oss att vända tillba4Och de sade till varandra: "Nu tar vi saken i
ka till Egypten"
egna händer och återvänder till Egypten."
5Då föll Mose och Aron
ner på sina ansikten inför hela den
församlade israelitiska menigheten. 6Och Iosua, Nuns
son, och
Kalev, Iefunnes son, som båda hade varit med
utforska
att
om
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7och sade till den israelitiska
rev sönder sina kläder
"Det land som vi har vandrat genom och utforsmenigheten:
med oss
land. 30m Herren är tillfreds
underbart
kat är ett
åt
det
och
landet
det
i
oss, detta
ge
kommer han att föra oss in
9Gör
bara
inte
uppror
land som flödar av mjölk och honung.
Och var inte rädda för folket i landet, de blir en
mot Herren
munsbit för oss. Deras skydd är borta, men Herren är med oss.
Var inte rädda för dem" mMen hela menigheten ropade att de

landet,

skulle stenas.
Moses

bön för folket. Herrens

Då visade sig Herrens
israeliterna.
Herren

härlighet

svar
vid uppenbarelsetältet

för alla

länge skall detta folk förakta
mig, och hur länge skall de vägra lita på mig, trots alla de teckJag skall slå dem med pest
en som jag har gjort bland dem
skall jag göra ett större och
dig
dem,
på
slut
och göra
men av
detta."
mäktigare folk än
13Mose svarade: "Och om egypterna får höra det Du har
med din kraft fört ut detta folk från dem. 14Och om de berättar
hört att du, Herre,
De har
här i landet
det för invånarna
sade till Mose: "Hur

mitt bland detta folk, du, Herre, som visar dig för dem
ansikte mot ansikte, hört att ditt moln finns ovanför dem och
och i en eldatt du går framför dem i en molnpelare om dagen
folk
detta
i ett enda
hela
pelare om natten. 150m du nu dräper
slag kommer de andra folken, som har hört om dina storverk,

finns

förmådde inte föra sitt folk in i det land som
att säga: Herren
med ed. Det var därför han slog ihjäl dem
dem
han hade lovat
i öknen.
Visa din stora makt och bekräfta dina ord:
Herren
är sen till vrede och rik på kärlek. Han förlåter synd
och skuld men lämnar inte den skyldige ostraffad utan låter
straffet för fädernas skuld drabba deras ättlingar intill tredje

17Nej, Herre,

och fjärde led. 19Förlåt nu detta folk dess skuld i din stora kärlek, liksom du har förlåtit dem under hela vägen från Egypten
och hit."
ZOHerren svarade: "Jag hör din bön och förlåter dem. 21Men
hela
så sant jag lever, och så sant Herrens härlighet uppfyller
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22ingen av de män som har sett min härlighet och de
tecken jag har gjort i Egypten och i öknen men ändå gång på
gång har satt mig på prov och vägrat lyssna till mig, 23ingen av
dem skall någonsin få se det land som jag med ed har lovat deras fäder. Ingen av dem som har föraktat mig skall få se det.
24Men min tjänare Kalev har ett annat sinnelag och är mig trojorden:

gen. Därför skall jag låta honom komma in i det land där han
redan har varit, och hans ättlingar skall lägga det under sig.
25Nu bor amalekiterna
och kanaaneerna
i dalarna. I morgon
skall ni ta en ny väg: bryt upp och gå genom öknen i riktning
mot Sävhavet."
26Herren talade till Mose och Aron:
27Hur länge skall jag behöva stå ut med denna onda menighet och dess knotande
Ja, jag har hört hur israeliterna
har
knotat mot mig. 23Säg till dem: Så sant jag lever, säger Herren,
ni skall få det så som jag har hört er själva säga. 29Här i öknen
skall ni bli liggande som lik, alla ni som blivit mönstrade, alla
som är tjugo år eller mer, ni som har knotat mot mig. 3°Ingen
av er skall komma in i det land som jag med ed har lovat er att
få bo
ingen utom Kalev, Iefunnes son, och Iosua, Nuns son.
31Men era barn, som ni sade skulle bli fiendens byte, skall jag
låta komma dit, och de skall bli hemmastadda
i det land som
ni har förkastat. 32Ni själva skall bli liggande som lik här i öknen, 33och era söner skall valla sin boskap i öknen under fyrtio
år; de skall bära straffet för er otrohet tills ni allesammans har
blivit

lik i öknen. 34Liksom

ni utforskade landet i fyrtio dagar
skall ni bära ert straff i fyrtio år, ett år för varje dag. Då kommer ni att inse vad det betyder att trotsa mig. 35Jag, Herren,
har talat. Ja, så skall jag göra med hela denna onda menighet
som har gaddat sig samman mot mig: här i öknen skall de allesammans mista livet, här skall de dö.
35De män som Mose hade skickat för att utforska landet och
som vid återkomsten hade fått hela menigheten att knota mot
honom genom att sprida falska rykten om landet, 37dessa män
som hade spritt onda rykten om landet drabbades nu av Herrens straff och dog. 33Av de män som hade varit i landet och
utforskat

det överlevde

funnes son.

bara Iosua,

Nuns

son, och Kalev,

Je-
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Nederlag mot amalekiter
39Mose framförde

15:12

och kanaaneer

sitt budskap

till israeliterna,

och hela folket

sig åt sorg och klagan. 40Tidigt nästa morgon ville de
tåga upp mot höglandet. "Vi har felat", sade de, "men nu vill
vi ge oss av till det land som Herren har talat om." 41Men MoDet kommer
se sade: "Varför överträder ni Herrens befallning
väl. 42Ge er inte av, Herren är inte med er. Ni kominte att
43Där uppe möter er amalekmer att bli slagna av era fiender.
och
kommer
ni
och
kanaaneer,
att falla för deras svärd. Ni
iter
därför
kommer han inte att
och
har vänt er bort från Herren,
hängav

vara med er."
441 sitt övermod
varken
kom

Herrens
amalekiterna

bodde,

tågade de ändå upp mot höglandet, men
eller Mose lämnade lägret. 45Då
och kanaaneerna
ner från bergen där de

förbundsark

slog dem, krossade dem och drev dem ända till Horma.

Matojjfer och dryckesoffer
15

1Herren

talade till Mose:

När ni kommer in i det land som jag
skall ge er och där ni skall bo, 3och ni vill offra ett eldoffer åt
för att uppfylla
ett
eller ett slaktoffer,
Herren, ett brännoffer
gåva eller i samband med era högtider,
löfte eller som frivillig

Säg

till israeliterna:

ge Herren en lukt som gör honom nöjd, offret av
4då skall den som ger Herren detta offer också
får,
eller
tjurar
bära fram en tiondels efa siktat mjöl blandat med en kvarts hin
olja som matoffer, 5och som dryckesoffer vid sitt brännoffer eller slaktoffer en kvarts hin vin för varje lamm. 5Är det en bagblandat med
ge, skall du bära fram två tiondels efa siktat mjöl
7och
dryckesoffer
matoffer,
olja
tredjedels
hin
en
som
som
en
honom
lukt
gör
du
Då
Herren
tredjedels hin vin.
som
en
ger
nöjd. 8Och när du offrar en tjur som brännoffer eller slaktoffer,
och därmed

för att uppfylla ett löfte eller ge ett gemenskapsoffer åt Herren,
9skall du samtidigt med tjuren bära fram tre tiondels efa siktat
1Ooch som
mjöl blandat med en halv hin olja som matoffer,
Då
blir det ett
hin
halv
Vin.
skall du bära fram en
dryckesoffer
en lukt som gör Herren nöjd.
sagda gäller för varje tjur och varje bagge, för lamm
12Så skall ni göra med varje enskilt djur, oavoch för killingar.

eldoffer,
Det
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sett hur många ni offrar. 13Alla infödda israeliter skall göra
som här är sagt, när de vill offra ett eldoffer, en lukt som gör
Herren nöjd. 14Och när en invandrare
eller en tillfällig besökavill offra ett eldoffer, en lukt som gör
re nu eller i framtiden
Herren nöjd, skall han göra på samma sätt som ni. 15En och
för er och för invandsamma stadga skall gälla i församlingen
bor
hos
Detta
skall
stadga
raren som
er.
vara en oföränderlig
för er genom alla slåktled. Ni och invandrarna
skall handla på
Samma
och
inför
Herren.
lag och samma rätt
ett
samma sätt
skall gälla för er och för invandraren
som bor hos er.

Ojfret av det första brödet
17Herren talade till Mose:
13Säg till israeliterna:

Når ni kommer in i det land som jag
skall föra er till 19och ni äter av det bröd landet ger, skall ni offra en gåva åt Herren. ZODen första brödkakan ni bakar skall vara er offergåva, på samma sätt som när ni ger en offergåva från
Det
tröskplatsen.
första som ni bakar skall ni genom alla
släktled ge som en gåva åt Herren.

Offer för ouppsåtliga synder
22/23Om ni eller era efterkommande
utan uppsåt försummar
följa
dessa
bud
under tiden från Herrens första befallatt
ning och allt framgent
de bud som Herren gav Mose, allt
det som Herren har befallt er genom honom, då
gäller detta:
Om det är menigheten som har begått en ouppsåtlig försyndelse, skall hela menigheten
offra en ungtjur som brännoffer,
lukt
Herren
nöjd,
tillsammans
med de föreskrivna
en
som gör
och därtill en getabock som syndoffer.
mat- och dryckesoffren,
25Prästen skall bringa försoning åt hela den israelitiska menigheten, och de får förlåtelse,

det var fråga om en försyndelse
uppsåt,
och
de
har
inför
Herren burit fram sin gåva, ett
utan
eldoffer åt Herren, och sitt syndoffer
för denna ouppsåtliga
försyndelse. 25Hela den israelitiska menigheten skall få förlåtelse, även invandraren
försyndelsen.
270m en enskild
årsgammal

som bor där -

hela folket

hade

del i

.
utan uppsåt, skall han bära fram en
Prästen
skall inför Herren
get som syndoffer.
syndar
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åt den som har felat genom sin ouppsåtliga
och förlåtelse.
försoning
får
synd, och han
Samma
lag skall gälla för var och en av er som syndar
utan uppsåt, för de infödda israeliterna likaväl som för invand-

bringa

försoning

eller invandrare,
rarna hos dem. 3°Men om någon, infödd
handlar med berått mod, hädar han Herren och skall utstötas
och brutit hans
ur sitt folk. 31Han har föraktat Herrens ord
bud. Han måste utstötas, han har dragit skuld över sig.

En sabbatsbrytare stenas
var i öknen ertappades en man med att samla ved på sabbatsdagen. 33De som kom på honom med detta
förde honom inför Mose och Aron och hela menigheten.
34Mannen sattes i förvar eftersom de inte hade fått något be-

32När israeliterna

sked om vad som skulle göras med honom.
35Herren sade till Mose:
Mannen skall straffas med döden. Hela menigheten
stena honom

utanför

skall

lägret.

A36Menigheten förde honom
nom till döds, så som Herren

utanför

lägret och stenade ho-

hade befallt Mose.

Manteltofsarna
37Herren sade till Mose:
skall
att de och deras efterkommande
violett
tofs
och
varje
mantlar
i
på
sina
tofsar
hörnen
i
en
sätta
tråd. 39När ni ser på de tofsar som ni har gjort på detta sätt
skall ni minnas alla Herrens bud och följa dem i stället för att
irra omkring i den trolöshet som era hjärtan och ögon förleder

33Säg till israeliterna

följa dem och vara
er till. 4°Ni skall minnas alla mina bud och
Gud,
Jag
Herren,
Gud.
är
helgade åt er
som förde er ut ur
er
Herren,
Egypten för att vara er Gud. Jag är
er Gud.

Uppror mot Mose och Aron
16

son till Levi, samt rubenson till Iishar, son till Kehat,
iterna Datan och Aviram, Eliavs söner, och On, Pelets son, utmed
manade Mose 2och trädde fram till honom tillsammans
och utvalda talesmän,
hövdingar
250 israeliter, menighetens
lKorach,

alla med stort anseende.

3De samlades

kring

Mose och Aron
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Hela menigheten

finns mitt ibland

är
dem. Varför

vill ni vara förmer än Herrens församling"
4När Mose hörde detta föll han
ner på sitt ansikte. 5Sedan
talade han till Korach och hela hans menighet: "I morgon skall
Herren ge besked om vem som är hans och vem som är helig.
Den mannen får komma
får komma nära honom.

nära honom,
6Du, Korach,

den som Herren väljer
och hela din menighet
skall göra så här: ni skall ta fram fyrfat, 7och i morgon skall ni
lägga glöd i dem och strö över rökelse inför Herren. Den man
som Herren då väljer är den helige. Leviter, det är ni som har
gått för långt"
8Och Mose sade till Korach:

"Hör på, leviter 9Räcker det inte att Israels Gud har avskilt er från Israels menighet och låtit
er komma nära honom för att utföra arbetet vid Herrens bo1°Han har låtit
ning och bistå menigheten
som dess tjänare
dig och alla dina levitiska bröder komma nära sig, men
nu krähar alltså sammansvuver ni dessutom att få vara präster. Ni
rit er mot Herren, du och hela din menighet. Aron betyder ingenting, det är inte mot honom ni knotar."
Mose
sände bud efter Datan och Aviram,
Eliavs söner,
de
13Räcker
svarade:
kommer
"Vi
inte
det inte med att
men
du har fört oss ut från ett land som flödar av mjölk och honung
för att låta oss dö i öknen Skall du nu också göra dig till herre
över oss 14Och inte har du fört oss till ett land som flödar av
mjölk och honung eller gett oss åkrar och vingårdar
att äga.
Tänker du sticka ut ögonen på de här männen
Nej, vi kommer inte"
15Mose fylldes av vrede och sade till Herren: "Ta inte emot
något offer från dem. Jag har inte tagit ifrån dem en enda åsna,
och jag har inte gjort en enda av dem något ont."
16Till Korach sade Mose: "I
morgon skall du och hela din
menighet infinna er inför Herren, du själv och de, tillsammans
med Aron. 17Var och en skall ta med sig sitt fyrfat och strö rökelse på det. Alla skall bära fram sina fyrfat inför Herren, 250
stycken, och du och Aron skall också ta med era fyrfat."
13Alla tog sina fyrfat, och de lade i glöd och strödde över rökelse. De ställde sig vid ingången till uppenbarelsetåltet,
lik-
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som Mose och Aron. 19Korach samlade hela menigheten mitt
ingång.
emot dem, alla vända mot uppenbarelsetältets
Herrens härlighet visade sig för hela menigheten, Ooch Herren talade till Mose och Aron: 21"Dra er undan från denna me22De föll ner
nighet, så skall jag förinta den på ett ögonblick."
och sade: "Gud, du som ger alla människor liv
dulåta
din vrede drabba hela menigheten, däroch ande, skall

på sina ansikten

för att en enda man har syndat"
23Herren talade till Mose: 24"Säg åt menigheten
att dra sig
bort från Korachs, Datans och Avirams boning." 25Då gick MoZéoch talase följd av Israels äldste bort till Datan och Aviram
tält
"Håll er undan från dessa förbrytares
de till menigheten:
Rör inte vid något som tillhör dem, då blir ni utplånade för alla
deras synders skull." 27De drog sig då bort från Korachs, Datans och Avirams boning.
Datan och Aviram hade gått ut och ställt sig i tältdörrarna
tillsammans
med hustrur och barn och spädbarn. zsMose sade:
"Så här skall ni få veta att det är Herren som har sänt mig att
allt det som jag gör, och att jag inte gör något på eget bevåg: 290m dessa människor dör en vanlig död och delar människors vanliga öde, då har Herren inte sänt mig. 3°Men om
Herren visar sin skaparmakt,
om han låter jorden öppna sitt
utföra

gap och sluka dem med allt vad de äger, så att de störtar levande ner i dödsriket, då vet ni att de här männen har visat förakt för Herren."
Just
när han hade sagt detta rämnade marken under dem.
Jorden
liksom

sitt gap och slukade dem och deras familjer,
anhöriga, och alla deras ägodelar. 33De störta-

öppnade
Korachs

ner i dödsriket med allt vad de ägde, jorden slöt sig
34Alla israelöver dem och de var utplånade ur församlingen.
skrik,
vid
deras
i skräck
flydde
bort
fanns
närheten
i
iter som
de levande

för att själva slukas av jorden.
35Och eld sköt ut från Herren
som hade offrat rökelse.

och förbrände

de 250 män

36Herren talade till Mose:
son, att han skall dra fram
fyrfaten ur askan. Sprid sedan ut glöden. Fyrfaten är heliga,
38de som bars av dessa syndare som förverkade
sina liv. De
de
skall hamras ut till tunna plåtar som skall täcka altaret,

37Säg till prästen

Elasar, Arons
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blev heliga när de fördes fram inför

Herren. Så blir de en varning för israelitema.
39Prästen Elasar tog kopparfyrfaten
som hade burits fram av
dem som förbrändes, och de hamrades ut för att täcka altaret.
4°Sâ skulle de påminna israeliterna om att en obehörig, en som
inte är av Arons släkt, aldrig får komma inför Herren och tända rökelse, för att det inte skall
och hans menighet. Elasar gjorde
genom Mose.
Dagen
därpå

knotade

som det gick med Korach
som Herren befallt honom

hela den israelitiska

menigheten

mot Mose och Aron och anklagade dem för att ha dödat Herrens folk. 42Menigheten samlades för att angripa Mose och
Då täcktes det av
Aron och vände sig mot uppenbarelsetältet.
visade sig. 43Mose och Aron
molnet, och Herrens härlighet
44och Herren talade till
ställde sig framför uppenbarelsetältet,
45"Gå
bort från denna menighet, så skall jag förinta den
Mose:
på ett ögonblick."
De föll ner på sina ansikten. 46Därefter sade
Mose till Aron:

"Tag

ditt fyrfat,

fyll det med glöd från altaret

och strö över rökelse. Skynda dig sedan ut bland menigheten
åt den. Herren har redan släppt lös sin
och bringa försoning
vrede, och hemsökelsen har börjat."
47Aron tog det Mose hade sagt och skyndade

sig in bland de

redan hade börjat. Aron brände
rökelse och bringade så försoning åt folket. 43Han stod mellan
49Vid
upphörde.
de döda och de levande, och hemsökelsen
församlade,

där hemsökelsen

hemsökelsen

förutom de som dött
omkom 14 700 människor,
5°När
skull.
hemsökelsen hade upphört återvände

för Korachs

Aron till Mose vid uppenbarelsetältets

Arons
17

lHerren

ingång.

stav
talade till Mose:

2Säg till israeliterna

skall ge dig en
att varje stamöverhuvud
tolv stycken. Skriv vars
stav, en för varje stam, sammanlagt
3på Levis stav skall du skriva
och ens nanm på hans stav
det skall finnas en stav för varje farniljeöverArons namn huvud. 4Stavarna skall du lägga framför
förbundstecknet
i
uppenbarelsetältet,
där jag uppenbarar mig för er. 5Staven som
tillhör

den man jag har utvalt

kommer

då att skjuta

skott.

Så
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slipper

jag höra israeliternas

knot,
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deras ständiga

knotande

mot er.
6Mose talade med israeliterna,

och alla deras familjeöverhuVuden gav honom var sin stav, sammanlagt tolv stycken. Även
Arons stav fanns bland dem. 7Mose lade stavarna inför Herren
tält.
i förbundstecknets

SDagen därpå gick Mose in i förbundstecknets

tält. Då hade

stav skjutit skott, staven från Levis stam. Den knoppades, den blommade och den bar mogna mandlar. 9Mose bar då
alla stavarna som låg inför Herren ut till israelitema. De såg på

Arons

dem. Sedan tog var och en sin stav.
1°Herren sade till Mose:
Där skall
Lägg tillbaka Arons stav framför förbundstecknet.
den ligga som en varning för alla som vill göra uppror. Så får
du ett slut på deras knotande mot mig, och de behöver inte dö.
Mose
gjorde så. Han gjorde som Herren hade befallt honom.
Prästernas
lzlsraeliterna
allesammans

och leviternas

ansvar

sade till Mose: "Vi går under Vi förgås Vi förgås
13Var och en som kommer nära, som närmar sig

Herrens boning, han dör. Måste vi
1Då sade Herren till Aron:

under allihop"

Du och dina söner och hela din familj skall bära den skuld
vid helgedomen. Du och dina söner skall
som kan uppkomma
bära den skuld som kan uppkomma
i prästtjänsten. Dina bröskall du också låta vara
der av Levis stam, din fädernestam,
med. Låt dem biträda dig och hjälpa dig när du och dina söner
tält. 3De skall stå till ditt
tjänstgör framför förbundstecknets
och ansvara för hela tältet, men de får inte komma
då kommer både de
nära de heliga föremålen eller altaret,
och ni att dö. 4De skall biträda dig och ansvara för uppenbarelsetältet, för allt arbete där. Men ingen obehörig får närma sig

förfogande

er. 5Det är ni som ansvarar för de heliga tingen och altaret. Då
kommer israeliterna inte mer att drabbas av vreden.
ÖIag har själv skilt ut era bröder leviterna från de andra israeliterna.
arbetet

De är en gåva åt er, avskilda åt Herren för att utföra
7Men du och dina söner skall
vid uppenbarelsetältet.
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ansvara för er prästtjänst, för allt som gäller altaret och det som
är bakom förhänget - det är vad ni skall utföra. Jag ger er
prästämbetet

som ett privilegium.
med
det
skall
sig
dödas.

Prästernas
8Herren

Varje obehörig

som befattar

förmåner

sade till Aron:

Jag överlåter åt dig ansvaret för de offergåvor som lämnas åt
mig, för alla israeliternas heliga gåvor. Jag ger dem åt dig och
dina söner som en förmån, som er oföränderliga
rättighet.
9Detta skall tillhöra dig av det högheliga, av eldoffren:
Alla deras gåvor, alla matoffer, syndoffer och skuldoffer
de
erlägger åt mig, skall vara din och dina söners högheliga andel. 1°Du skall äta dem som det anstår högheliga ting. Bara
män får äta av dem. De skall vara heliga för dig.
Detta
skall också tillhöra dig:
Det som lyfts upp av israeliternas
gåvor, alltså alla deras
åt
dig
och dina söner och döttrar som er oförger jag
änderliga rättighet. Var och en i din familj som är ren får äta av

lyftoffer,

detta.
12Det första

av skörden, allt det bästa av olja och allt det
och säd som de ger åt Herren, ger jag åt dig.
13Förstlingsgåvorna av allt som odlas i landet, de som frambärs åt Herren, skall tillhöra dig. Var och en i din familj som är

bästa

av vin

ren får äta av detta.
14Allt i Israel som har vigts åt Herren skall tillhöra dig.
15Det första som kommer ur moderlivet
och bärs fram åt
Herren skall tillhöra dig, vilken levande varelse det än gäller,
människa

eller djur. Men en förstfödd människa skall friköpas,
och ett förstfött orent djur skall också friköpas. 16De skall friköpas till fastställt värde när de är en månad gamla: fem siklar
silver efter tempelvikt,
dvs. 20 gera per sikel. 17Men förstfödda
djur bland
heliga.

nötboskap,

Blodet

från

får eller getter kan inte friköpas, de är
dem skall du stänka på altaret, och fettet

skall du bränna som ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.
Köttet
skall tillhöra dig, liksom bringan som har lyfts upp
och det högra låret.
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19Alla heliga gåvor som israeliterna offrar åt Herren ger jag
alltså åt dig och dina söner och döttrar som er oföränderliga
giltighet
med oföränderlig
rättighet. Detta är ett saltförbund
inför Herren,

Levitemas
Herren

för dig lika väl som för dina efterkommande.

förmåner och skyldigheter
sade till Aron:

I deras land får du ingen egendom,

ingen andel skall tillfalla

dig bland dem. Jag är din andel och din egendom i Israel.
21Åt leviterna
ger jag som egendom allt tionde från Israel
för
det arbete de utför, deras arbete vid uppenersättning
som
barelsetältet. 22Hädanefter får övriga israeliter inte komma nädå drar de skuld över sig och måste
ra uppenbarelsetältet,
dö. 23Det är leviterna som skall utföra arbetet där, och de skall
bära den skuld de kan dra över sig. Detta skall vara en oföränderlig stadga för er genom alla släktled. De tilldelas ingen
24det tionde som israelegendom som de andra israeliterna;
ger Herren som offergåva är den egendom som jag ger
åt dem. Det är därför jag säger att leviterna inte skall tilldelas
någon egendom som de andra israeliterna.
25Herren talade till Mose:
iterna

26Till leviterna

skall du säga: När ni tar emot israeliternas
det
tionde,
som jag har bestämt att ni skall få av dem som er
egendom, skall ni ge Herren en tiondel av tiondet som offergåva. 27Denna gåva skall räknas er till godo som om det vore säden från en tröskplats eller flödet från ett presskar. 23På så sätt
ger också ni er offergåva åt Herren. Ni skall ge den från alla
tionden som ni tar emot från israeliterna. Av dem skall ni ge en
offergåva åt Herren, och den skall ni lämna till prästen Aron.
29Från alla gåvor som ni mottar skall ni ta undan en full offer-

gåva åt Herren,

och det ni sålunda

helgar skall ni alltid

ta från

de bästa gåvorna.

3°Säg också till dem: När ni har offrat det bästa av era tionmed vad andra får från
den blir dessa för er leviter likvärdiga
tröskplats eller presskar. 31Ni får äta dem på vilken plats ni vill
tillsammans
detta är er lön, ersättningen
med era familjer,
32Genom att offra det
för ert arbete vid uppenbarelsetältet.
bästa av era tionden

undgår

m att dra skuld

över er genom
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dem. Ni vanhelgar

inte israeliternas

heliga gåvor och behöver

inte dö.
Den röda kon och reningsvattnet

19

lHerren

talade till Mose och Aron:

är den lagbestämmelse
som Herren har fastställt: Säg
fram
skall
föra
till israeliterna att de
en röd ko, en som är utan
vank och lyte och aldrig har gått under ett ok. 3Ni skall överlämna den till prästen Elasar, och den skall sedan föras utanför
Detta

lägret och slaktas i hans närvaro.

4Därefter

skall prästen Elasar

ta av dess blod på fingret och sju gånger stänka blodet mot up5Sedan skall kon brännas upp i
framsida.
penbarelsetältets
med
hans åsyn: hud, kött och blod skall brännas tillsammans
ull
inälvoma. 6Prästen skall ta cederträ, isop och karmosinröd
och kasta det på bålet där kon ligger. 7Han skall tvätta sina
och bada och får sedan komma in i lägret men är oren
till kvällen. 3Den som brände kon skall också tvätta sina kläder
och bada och vara oren till kvällen. 9Därefter skall en man som

kläder

är ren samla upp askan efter kon och lägga den på en ren plats
skall ta hand om
menigheten
utanför lägret. Den israelitiska
Detta är ett syndofaskan och använda den till reningsvatten.
fer. 1°Den som samlade upp askan efter kon skall tvätta sina
kläder och vara oren till kvällen. Detta skall vara en oföränderliksom för invandrarna
lig stadga för israeliterna
som bor hos
dem.
Den

som rör vid ett lik, Vem den döde än må vara, skall
skall rena sig med askan den tredvara oren i sju dagar. Han
och
är sedan ren. Om han inte renar
och den sjunde dagen
sig den tredje och den sjunde dagen, förblir han oren. 13Var
och en som rör vid ett lik, en död människas kropp, och inte
renar sig, han orenar Herrens boning. En sådan skall utstötas
har stänkts på honom,
ur Israel. Eftersom inget reningsvatten
är och förblir han oren.
Detta
är lagen: När en människa
går
i tältet eller redan befinner
in
som

dör i ett tält skall alla
sig där vara orena i sju

dagar. 15Alla öppna kärl, de som inte är täckta och överbundvar och en som ute i det fria
na, skall likaså vara orena. Och
rör vid någon som stupat för svärd eller avlidit på annat sätt,
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vid benen från en människa eller vid en grav skall vara oren i
sju dagar. 17För att göra den orene ren igen skall man ta aska
från det förbrända syndoffret och blanda den med friskt vatten
skall en man som är ren ta en isopkvist,
i en skål. Därefter
och stänka på tältet och alla kärlen liksom

doppa den i vattnet
på dem som befunnit
nen, vid den stupade

sig där inne eller på den som rört vid beeller vid graven. 19Den rene

eller avlidne

mannen skall stänka på den orene den tredje och den sjunde
dagen. Den sjunde dagen gör han honom ren. Då skall den renade tvätta sina kläder och bada, och när kvällen kommer är
han ren. 2°Men den som blir oren och inte renar sig, han skall
han har orenat Herrens helgedom.
utstötas ur församlingen,
har stänkts på honom, han är oren. 21Detta
Inget reningsvatten
stadga för folket.
skall vara en oföränderlig
skall också tvätta sina
Den som har stänkt reningsvattnet
skall vara
och var och en som rör vid reningsvattnet
22Allt
blir
och den
den
berör
till
kvällen.
orent,
orene
oren
som

kläder,

som rör vid honom

blir oren till kvällen.

ur klippan vid Kadesh

Vatten

1Hela Israels menighet

nådde fram till Sinöknen

i första måna-

den, och folket slog sig ner i Kadesh. Där dog Mirjam, och där
blev hon också begravd.
Men menigheten led brist på vatten, och de samlades kring
Mose och Aron. 3Folket anklagade Mose och sade: "Om vi ändå hade fått dö när våra bröder dog inför Herren 4Varför har
församling
till den här öknen, där både vi och
5Varför
vår boskap går under
har ni fört oss ut ur Egypten
och tagit oss till detta eländiga ställe Här växer varken säd elni fört Herrens

och här finns inget
eller druvor eller granatäpplen,
5Mose
då församlingen
lämnade
dricka"
och
Aron
att

ler fikon

vatten
och gick till uppenbarelsetältets

där de föll ner på sina
härlighet för dem.
ingång,

ansikten. Då visade sig Herrens
7Herren talade till Mose: 3"Tag staven och kalla samman
du och din bror Aron. Ni skall tala till klippan i
menigheten,
den att ge ifrån sig vatten. Så skaffar
du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och boskapen att dricka." 9Mose tog staven som låg inför Herren, så
deras åsyn, då kommer
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som han blivit
lingen framför

befalld,

1°och Mose och Aron

samlade

försam-

Mose sade till dem: "Hör på, upprorsSå
män Kan vi skaffa fram vatten åt er ur den här klippan"
lyfte Mose handen och slog två gånger med staven mot klipboskapen
pan. Vattnet forsade fram, och både menigheten och
dricka.
fick
12Men Herren sade till Mose och Aron: "Ni litade inte på
Därför kommer
mig och höll mig inte helig inför israeliterna.
klippan.

in i det land som jag har gett
ni inte att föra denna församling
dem."
israeliter13Detta var ett Merivavatten,
ett anklagelsevatten:
bland
dem.
helighet
visade
sin
na anklagade Herren, men han
Edomeerna

spärrar

vägen

Kadesh skickade Mose följande budskap till kungen av
Edom: "Så säger din broder Israel: Du känner till alla de vedermödor vi fått utstå. 15Våra fäder flyttade ner till Egypten, och
Från

länge där. Men vi liksom våra fäder blev förtryckta
16När vi åkallade Herren hörde han våra rop;
egypterna.
av
han sände en ängel och förde oss ut ur Egypten. Nu befinner vi
17Låt oss få tåga geoss i Kadesh vid gränsen till ditt område.
vingårdar
nom ditt land. Vi kommer inte att gå över åkrar och
och
eller dricka vatten ur brunnarna. Vi går längs Kungsvägen

vi bodde

viker inte av åt vare sig höger eller vänster förrän vi har passerat ditt område."
13Men svaret från Edom löd: "Ni får inte tåga genom mitt
19Israelland. Om ni försöker hindrar jag er med vapenmakt."
iterna svarade: "Vi kommer att följa stora vägen, och om vi och
vår boskap skulle dricka av ditt vatten, så skall vi betala för
det. Det är inte mycket vi begär, bara att få gå rakt igenom."
dem att passera och drog ut mot dem
fick alltså inte tåga gemed en stor och slagkraftig här. Israel
nom Edoms område utan vek undan för edomeerna.

2°Men

Edom

Arons

död

Zzlsraeliterna
till berget Hor.

förbjöd

bröt upp från Kadesh,

och hela menigheten

kom
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23På berget Hor, vid gränsen till Edom, sade Herren till Mooch
Aron: 24"Aron skall förenas med sina fäder. Han får inte
se
ni trotkomma in i det land som jag har gett åt israeliterna,
25Du
med
dig
skall ta
sade min befallning
om Merivavattnet.
Aron och hans son Elasar upp på berget Hor. 25Ta av Aron
hans dräkt och klä hans son Elasar i den. Därefter skall Aron
till sina fäder, han skall dö där."
Mose
gjorde som Herren hade befallt, och de gick upp på
berget Hor i hela menighetens åsyn. 28Mose tog av Aron hans
dräkt och klädde hans son Elasar i den. Där, högst uppe på
berget, dog Aron.
29När menigheten
hela Israel i trettio

Sedan gick Mose och Elasar ner därifrån.
fick veta att Aron var död begräts han av
dagar.

Seger över kanaaneerna
21

vid Horma

kungen av Arad - som bodde i Negev fick
Då anföll
höra att israeliterna närmade sig längs Atarimvägen.
Israel
de israeliterna och tog fångar.
gav då detta löfte till Herskall vi viga deras städer
vårt
våld
folk
du
detta
i
"Om
ger
ren:
3Herren hörde Israels bön och utlämnade kanaaåt förintelse."
lKanaaneerna

neerna åt dem, och de vigde dem och deras städer åt förintelse.
Platsen fick namnet Horma.

Kopparormen
4De bröt upp från berget Hor i riktning mot Sävhavet för att
blev folket otåligt 5och
Vägen runt Edom. Under vandringen
"Varför
har ni fört oss ut ur
både Gud och Mose:
klandrade
Egypten för att dö i öknen Här finns inget att äta och dricka.
Vi är utleda på den usla maten."
ÖDå skickade Herren ormar mot folket, giftormar som bet israeliterna så att många av dem dog. 7Folket kom till Mose och
sade: "Vi syndade när vi klandrade Herren och dig. Be till Herren att han tar bort ormarna från oss."
Mose bad för folket, 3och Herren sade till Mose: "Gör en
orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir
biten skall se på den, så får han leva." 9Och Mose gjorde en
orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken. Den som
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blev biten

av en orm såg på kopparormen,

och då fick han

leva.

Vandringen

runt

Moab

1°Israe1iterna bröt upp och slog sedan läger vid Ovot.
upp från Ovot slog de läger vid Ije Haavarim
öster om Moab. 12De bröt upp därifrån och slog läger
dalen, 13och efter att ha brutit upp därifrån slog de

brutit

När

de

i öknen
i Seredläger på

i den öken som börjar på amoreiskt områbildar nämligen gräns mot Moab, mellan Moab och
det står i Boken om Herrens krig:
amoreema. Som
Vahev i Sufa och bäckravinerna.
brant,
Arnon 15och bäckravinernas

andra sidan Amon,
de. Arnon

som sträcker sig mot landet kring Ar,
som lutar mot gränsen till Moab
Därifrån

gick de till Beer, den brunn om vilken Herren sade
"Samla
folket, så skall jag ge dem Vatten." 17Då sjöng
till Mose:
Israel denna sång:
Flöda, du brunn Besjung den,
brunnen
som furstar grävde,
främsta
de
i folket har öppnat
som
med spira och härskarstav.
Från Beer gick de till Mattana, från
Mattana till Nachaliel,
från Nachaliel till Bamot, 2°och från Bamot till den dal som
ligger på Moabs område uppe på Pisga, som höjer sig över Ieshimon.

segrar

över Sichon

och Og

Israel

till Sichon, amoreernas
skickade följande budskap
22"Låt
land.
få
tåga
ditt
Vi kommer inte att
kung:
genom
oss
eller dricka vatten ur bruntrampa in på åkrar och vingårdar
på
tills
har passerat ditt område."
går
Kungsvägen
vi
Vi
nama.
23Men Sichon tillät inte att Israel tågade genom hans ornrå-

allt sitt folk och drog ut i öknen för att möta
israeliterna.
När han kom till Iahas gick han till anfall mot
slog honom och intog hans land från
dem, 24men israeliterna
de. Han samlade
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land,
deras gräns
till Iabbok, fram till ammoniternas
25Israe1iterna
landet,
och de boalla
städerna
i
intog
var befäst.
satte sig i alla amoreernas städer, i Heshbon och i alla dess lydArnon

städer.
25Heshbon

Sichons huvudstad.
Han
var amoreerkungen
ifrån
hooch
Moab
tagit
kungen
förre
i
hade fört krig mot den
27Som
skalderna sjunger:
nom allt land ända ner till Arnon.
Kom, Heshbon skall byggas upp,
Sichons stad skall befästas.
23Eld slog ut från Heshbon,
en flamma från Sichons borg.
Den förbrände

Ar i Moab,

den slukade Bamot vid Arnon.
29Ve dig, Moab
är du, Kemoshs folk
lät
sina söner bli slagna på flykt,
Han
sina döttrar föras i fångenskap
Förlorat

till amoreernas
3°---1

kung, till Sichon.

bodde nu i amoreernas land. 32Mose sände spanare mot laser, och israeliterna intog dess lydstäder och drev
bort de amoreiska invånarna.
33Därefter slog de in på vägen mot Bashan. Og, kungen av
Bashan, drog ut med allt sitt folk för att möta dem i strid vid
31Israeliterna

sade till Mose: "Var inte rädd för honom.
Jag ger honom i ditt våld, med allt hans folk och hela hans
land. Du skall göra med honom som du gjorde med amoreer35Och de dödade
nas kung Sichon, som härskade i Heshbon."
Og och hans söner och allt hans folk. Ingen av dem slapp undan. Sedan intog de hans land.
Edrei. 34Men Herren

Balak skickar
22

efter Bileam

bröt upp och slog sedan läger på Moabs hedar, ösJordan,
mitt emot Ieriko.
ter om
hade gjort
zBalak, Sippors son, fick veta vad israeliterna
med amoreerna, 3och i Moab spred sig fruktan för detta folk,
llsraeliterna

som var så manstarkt.

Moabiterna

kände sig hotade av israel-

Fjärde Moseboken

22:4

iterna 4och lät hälsa de äldste i Midjan:
att beta av hela landet,
på marken."
horden

liksom
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"Nu kommer

den här

oxen betar av allt gräs

son, var vid denna tid kung av Moab. 5Han
följande budskap för att kalla till sig Bileam, Beors

Balak, Sippors
skickade

son, från Petor, som ligger i amaveernas land vid Eufrat: "Det
har kommit ett folk från Egypten, och det brer ut sig över hela
landet, jag har dem alldeles inpå mig. öKom, förbanna detta
folk åt mig, jag rår inte på dem. Då kan jagkanske

slå dem och

ut dem ur landet. För det vet jag: välsignad är den som
du välsignar, förbannad den som du förbannar."
7De äldste i Moab och de äldste i Midjan tog med sig siarlön
driva

och gav sig i väg. När de kom till Bileam framförde
de Balaks
begäran. 3Han svarade: "Stanna här över natten, så skall jag
hövsvara med de 0rd Herren ger mig." Och de moabitiska
dingarna stannade hos Bileam.
9Gud kom till Bileam och sade: "Vad är det för män som är
Bileam
hos dig"
svarade Gud: "Kungen
av Moab, Balak,
Det
folk som har komSippors son, har sänt mig detta bud:
mit från Egypten

brer ut sig över hela landet. Kom och förbandem
åt
Då
kan jag kanske ta upp striden med dem och
mig.
na
driva ut dem." 12Gud sade till Bileam: "Följ inte med dem. Du
skall inte förbanna det folket,
det är välsignat."
13På morgonen, när Bileam stigit upp, sade han till Balaks
hövdingar:

"Vänd tillbaka till ert land, Herren
mig följa med er." 14De moabitiska hövdingarna

De återvände

till Balak och sade: "Bileam

vägrar

att låta

gav sig i väg.
vägrade att följa med

oss."
15Då skickade

Balak ut nya hövdingar,
fler och förnämare
än förra gången. 15De kom till Bileam och sade till honom: "Så
säger Balak, Sippors son: Låt inget hindra dig från att komma
till mig. Jag skall löna dig rikligt och göra allt vad du begär,
om du bara kommer hit och förbannar det här folket åt mig."
Bileam
svarade Balaks utsända: "Även om Balak ger mig allt
silver och guld som finns i hans palats kan jag inte trotsa Herrens, min Guds, befallning, vare sig i stort eller i smått. 19Men
stanna kvar över natten också ni, tills jag får veta vad Herren
har att säga mig denna gång."
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2°På natten kom Gud till Bileam och sade: "När nu de här
har kommit för att hämta dig, så följ med dem. Men
du får inte göra något annat än vad jag befaller dig."

männen

Bileam

och åsnan

åsnesto och följde
morgonen steg Bileam upp, sadlade sitt
22Men
hans
hövdingarna.
med de moabitiska
resa väckte Herställde
i
sig vägen för Bileam,
rens vrede, och Herrens ängel
23Åsdär han kom ridande på sin åsna med två tjänare i följe.
På

Herrens ängel stå mitt på vägen med draget svärd.
nan såg
undan och gick ut på åkern, och Bileam slog sin åsna
vek
Hon
för att få henne upp på vägen igen. 24Herrens ängel ställde sig
vingårdar.
då i en trång passage mellan två muromgärdade
25Åsnan såg Herrens ängel och tryckte sig mot muren, så att
Bileams ben kom i kläm, och han slog henne ännu en gång.
26På nytt gick Herrens ängel i förväg och ställde sig på ett ställe där det var så trångt att det inte gick att vika åt sidan, vare
sig åt höger eller åt Vänster. 27Åsnan såg Herrens ängel och lade sig ner under Bileam, som blev rasande och slog henne med
sin käpp. 23Då öppnade Herren åsnans mun, och hon sade till
Det är tredje gången du slår
"Du
gör mig till åtlöje. Om jag
svarade
henne:
mig."
dödat
dig." 3°Åsnan sade: "Jag
hade
jag
haft svärdet med mig
din egen åsna, som du alltid har ridit på, ända till denna
är
dag. Brukar jag göra så här mot dig" - "Nej", svarade han.
31Då öppnade Herren Bileams ögon. Han såg Herrens ängel

Bileam:

"Vad
Bileam

har jag gjort dig

stå på vägen med draget svärd, och han föll ner på sitt ansikte
inför honom. 32I-Ierrens ängel sade till honom: "Tre gånger har
du slagit din åsna - varför gjorde du det Jag ställde mig i vä33Åsnan såg mig,
gen för dig, eftersom din resa rnisshagar mig.
och tre gånger har hon vikit undan för mig. Om hon inte gjort
det skulle jag ha dödat dig men låtit henne leva." 34Bileam svarade Herrens ängel: "ag handlade fel, jag visste inte att du
stod framför mig på vägen. Men om jag har väckt ditt rnisshag,
så vänder jag om igen." 35Herrens ängel sade till honom: "Följ
med männen, men du får inte säga något annat än vad jag bemed Balaks hövfaller dig." Och Bileam fortsatte tillsammans
dingar.
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35När Balak hörde att Bileam var på väg gick han och mötte
Moab, i gränstrakterna
vid Amon. 37Balak fråga-

honom vid

de Bileam: "Gång på gång har jag skickat bud efter dig
- var33"Nu
för kom du aldrig
Tror du inte att jag kan löna dig"
har jag kommit till dig", svarade Bileam. "Men det står inte i
min makt att själv säga någonting. Jag kan bara säga det som
Gud lägger i min mun." 39Han följde med Balak, och de kom
till Kirjat Husot. 4°Där slaktade Balak oxar och får och lät dela
ut kött till Bileam och de hövdingar
Bileam

som var hos honom.

välsignar Israel

Nästa

23

morgon tog Balak med sig Bileam upp till Bamot Baal.
Därifrån kunde han se en del av folket. lBileam sade till Balak:
"Bygg sju altaren åt mig här, och skaffa hit sju tjurar och sju
baggar." ZHan gjorde som han blivit tillsagd, och Balak och Bien tjur och en bagge på varje altare. 3Därefter sade Bileam till Balak: "Ställ dig vid ditt brännoffer.
Själv går jag

leam offrade
härifrån

kanske vill Herren möta mig och visa sig för mig.
-Det han då låter mig se skall jag berätta för dig."
Han gick upp på en kal höjd, 4och där visade sig Gud för
honom.

Bileam

sade: "Jag har uppfört

de sju altarna,

och på

vart och ett av dem har jag offrat en tjur och en bagge." 5Herren lade ord i hans mun och befallde honom att gå tillbaka till
Balak och framföra dem. ÖBileam gick tillbaka till Balak, som
stod kvar

vid

hövdingarna.

med alla de moabitiska
sitt offer tillsammans
7Och Bileam sjöng sin siarsång:

Från Aram hämtades jag av Balak,
från bergen i öster av Moabs kung:
"Kom, förbanna Jakob åt mig,
kom, ös vrede över Israel."
3Kan jag förbanna den Gud
fördöma

den Herren

9Iag ser dem från klippornas
från höjderna

förbannar,

inte fördömt
krön,

skådar jag dem:

ett folk som bor för sig självt,
som inte räknar sig till de andra.
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1°Vem kan mäta upp Jakobs sand,
vem kan räkna Israels stoftkorn
Må jag dö de rättrådigas död,
må mitt liv sluta som deras
Då

sade Balak till Bileam:

"Vad

har du gjort

Jag hämtade

dig för att du skulle förbarma mina fiender, men du har välsignat dem." 12Bileam svarade: "ag kan bara lydigt säga det Hermed
ren lägger i min mun." 13Då sade Balak till honom: "Följ
kommer
folket.
Du
du
kan
att
ställe,
där
till
mig
se
ett annat
se
dem
en del av dem, men inte alla. Därifrån skall du förbanna
åt mig."
Balak
tog honom med sig till Väktarplatån
uppe på Pisga.
Där byggde han sju altaren, och
bagge på vart och ett av dem.
"Ställ dig här vid ditt brännoffer.
sar sig där borta." 15Och Herren

Bileam offrade en tjur och en
15Sedan sade han till Balak:

Själv vill jag se om Herren vivisade sig för Bileam. Han lahonom att gå tillbaka till Balak

de ord i hans mun och befallde
gick till Balak, som stod kvar vid
och framföra dem. Bileam
"Vad
hövdingarna.
med de moabitiska
sitt offer tillsammans
13Och
siarsång:
Bileam
sin
sjöng
Balak.
frågade
sade Herren"
Balak, bered dig att höra,
lyssna på mig, du Sippors son
19Gud är ingen människa, han ljuger inte,
han är ingen dödlig, som ändrar sig.
Vad han sagt, det gör han,
vad han lovat, håller han.
2°Att välsigna är mitt uppdrag
hans välsignelse

Ingen

kan jag inte häva.

olycka skymtar

för Jakob,

inget ont är i sikte för Israel.
Herren, hans Gud, är med honom
och hyllas som konung med jubelrop.
22Gud har fört honom ut ur Egypten,
hans styrka är som vildoxens horn.

23Ingen svartkonst

finns hos Iakob,

ingen spådomskonst

hos Israel.

23:24

Fjärde Moseboken

258

I rätta stunden

sägs till Jakob,
till Israel, vad Gud skall göra.
24Det folket reser sig som ett lejon,
som ett rovdjur redo till språng.
Det vilar först när det slukat sitt byte
och druckit

de dräptas blod.

25Då sade Balak till Bileam: "Vill

du inte förbanna dem, så låt i
alla fall bli att välsigna dem" ZÖMen Bileam svarade Balak:
"Har jag inte sagt dig att jag måste göra allt som Herren säger" 27Då sade Balak till honom: "Kom, jag tar dig med till ett
annat ställe. Kanske är det Guds vilja att du förbannar dem åt
mig därifrån."
Balak
tog Bileam med sig högst upp på Pegor, som höjer
sig över Ieshimon, 29och Bileam sade till Balak: "Bygg sju alta-

24

ren åt mig här, och skaffa hit sju tjurar och sju baggar." 3OHan
gjorde som han blev tillsagd, och Bileam offrade en tjur och en
bagge på varje altare.
lBileam förstod att det var Herrens vilja att Israel skulle välsignas. Han gick inte undan för att söka tecken som de andra
i stället vände han sig ut mot öknen. ZNär han lyfte
såg han israeliterna
lägrade stam vid stam. Då kom
Guds ande över honom, 3och han sjöng sin siarsång:
Så talar Bileam, Beors son,
gångerna,

blicken

så talar mannen med det skarpa ögat,
4så talar han som hör Guds ord,
som äger kunskap om den Högste
och skådar den Väldige

i syner han segnar ner, hans ögon öppnas:
5Sköna är dina tält, Jakob,
dina boningar, Israel
5De sträcker sig vida,
som gröna dalar,
de liknar trädgårdar vid en flod,
aloeträd som Herren planterat,
cedrar som växer vid vatten.

7Folkslag skall bäva för Israels makt,
hans arm skall betvinga

många folk.
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Hans kung skall bli större än Agag,
hans välde växa i makt och ära.
3Gud har fört honom

ut ur Egypten,
hans styrka är som vildoxens horn.
Han skall sluka fientliga folk,

knäcka deras ben, krossa förtryckarna.
9Han har lagt sig till ro, han vilar likt ett lejon,
ett lejon som ingen vågar störa.
Välsignad den som välsignar dig,
förbannad den som förbannar dig.
1°Balak blev rasande, knöt händerna mot Bileam och sade: "Jag
kallade hit dig för att du skulle förbanna mina fiender, men nu
har du välsignat dem tre gånger. Ge dig i väg hem Jag lovade att löna dig rikligt,
men Herren har berövat dig lönen."
Bileam
till sändebuden
svarade honom: "Men jag sade
13Även
allt silver och
Balak
mig
ger
om
som du skickade:
guld som finns i hans palats kan jag inte trotsa Herrens befallning och göra något på eget bevåg, vare sig gott eller ont Vad
säger, det måste jag säga. 14Nu går jag hem till mitt
folk.
Men först vill jag låta dig veta vad detta folk skall göeget
15Och han sjöng sin siarra med ditt folk i kommande dagar."
sång:
Herren

Så talar Bileam, Beors son,
så talar mannen med det skarpa ögat,
så talar han som hör Guds ord,
som äger kunskap om den Högste
och skådar den Väldige i syner han segnar ner, hans ögon öppnas:
ser honom -- men inte nu,
jag skådar honom - men inte nära.
En stjärna stiger fram ur Jakob,
en spira höjs i Israel.

Jag

Han krossar Moabs tinning,
hjässan på alla ättlingar till Set.
13Edom skall bli hans egendom,
hans egendom

blir Seir.

Israel skall visa sin makt,
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skall kuva sina fiender,
varje överlevande

förgöra

2°Han såg Amalek,
Amalek

från Ir.

och han sjöng sin siarsång:

är främst bland folken,

men hans ättlingar
21Han såg keniterna,

Orubblig

skall utplånas

för alltid.

och han sjöng sin siarsång:

står din boning,

Kain,

ditt rede vilar på klippan.
Ändå
skall det prisges åt skövling.
För hur länge

-

Assur skall föra bort dig

23Han sjöng sin siarsång:
Öarnas folk skall samlas i norr,
24skepp från kitteernas kuster.
De skall kuva Assur, kuva Ever,
ja, också han skall utplånas
Därefter

för alltid.

bröt Bileam upp och återvände

hem, och Balak gick

åt sitt håll.
till

Avfall
25

moabitisk

llsraelitema

gudsdyrkan

slog sig ner i Shittim. Där började folket hora med
som bjöd in dem till sin guds offerkvinnorna,
Folket åt med dem och tillbad deras gud. 3Att israel-

de moabitiska

måltider.
iterna gav sig i lag med Baal-Pegor väckte Herrens vrede, 4och
han sade till Mose: "Grip ledarna för folket och häng upp dem
under

bar himmel

inför

Herren.

vrede vända sig från israeliterna."
domare:

"Döda

Då skall Herrens glödande
5Och Mose befallde Israels

dem av era män som har gett sig i lag med

Baal-Pegor"
6En israelitisk

midjanitiska

man kom in bland sina landsmän med sin
kvinna mitt framför Mose och hela den israelitis-

ka menigheten, som stod gråtande vid uppenbarelsetältets
ingång. 7När Pinechas, son till Elasar, son till prästen Aron, såg
detta steg han fram ur menigheten, tog ett spjut 3och följde efDär stack han
ter den israelitiske
mannen in i sovkammaren.
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genom de båda, israeliten och kvinnan. Då upphörde
den hemsökelse som härjade bland israeliterna 9och som hade
krävt 24 000 människors liv.
Herren
talade till Mose:
spjutet

11Pinechas, son till Elasar, son till prästen Aron, vände min
vrede från israeliterna. Han gav min lidelse utlopp bland dem,
israeliterna
i min lidelse. 12Kungör
så att jag inte utplånade
honom min
därför att jag stiftar ett förbund som tillförsäkrar
13och ger honom och hans efterkommande
rätt till
han brann av lidelse för sin
för all framtid,

vänskap

prästämbetet

Gud och bringade försoning åt israelitema.
Den
dödade israeliten, han som dödades tillsammans med
den midjanitiska
kvinnan, hette Simri, Salus son, och var överhuvud för en familj av Simons stam. 15Den dödade rnidjanitiska kvinnan hette Kosbi, dotter till Sur, som var klanhövding,
familjeöverhuvud,
i Midjan.
Herren
talade till Mose:
17Anfall

18ty de anföll

och slå rnidjaniterna,

er genom att
snärja er. Så var det när det gällde Pegor och när det
hövdingaden midjanitiska
gällde Kosbi, deras landsmaninna,
dottern, som dödades när folket hemsöktes för Pegors skull.
lömskt

Israeliterna
26

Efter

mönstras

hemsökelsen

nytt
lsade Herren

sar, Arons son:
ZRäkna hela den israelitiska

till Mose och till prästen Ela-

menigheten

från tjugo års ålder

och uppåt, familj för familj, alla vapenföra israeliter.
3Mose och prästen Elasar mönstrade dem då på Moabs hedar, vid Jordan, mitt emot Ieriko, 4al1a som var tjugo år eller
mer, så som Herren hade befallt Mose.
Detta var de israeliter som hade dragit ut ur Egypten:
släkt
5Ruben var Israels förstfödde.
Rubens ättlingar,

för

släkt, Pallu och palluitemas
släkt, var Henok och henokitemas
släkt, Karmi och karrniternas
släkt, 5Hesron och hesroniternas
släkterna; bland dem mönstrasläkt. 7Detta var de rubenitiska
des 43 730 man.
3Pallus son var Eliav. 9Eliavs söner var Nemuel, Datan och
Aviram. Det var Datan och Aviram, män som blivit utvalda ur
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menigheten, som satte sig upp mot Mose och Aron och ingick i
Korachs menighet när den satte sig upp mot Herren. 10Då öppnade jorden sitt gap och slukade både dem och Korach. Samtii och med att elden förbrände
Korachs
exempel; men

digt omkom

deras menighet,

250 männen.

De blev ett varnande

de
sö-

ner dog inte.
Simons
ättlingar,

släkt för släkt, var Nemuel och nemuelsläkt, Iakin och jakiniteriternas släkt, Jamin och jarniniternas
nas släkt, 13Serach och serachiternas släkt, Saul och sauliternas
släkt. Detta

släkterna enligt mönstringen:
var de simonitiska
22 200 man.
15Gads ättlingar, släkt för släkt, var Sefon och sefoniternas
släkt, Haggi och haggiternas släkt, Shuni och shuniternas släkt,
15Osni och osniternas släkt, Eri och eriternas släkt, 17Arod och
släkt, Areli och areliternas släkt. 18Detta var Gads
ättlingars släkter enligt mönstringen:
40 500 man.
19Er och Onan var söner till Juda, men båda hade dött i Kanaan. Ojudas ättlingar var därefter, släkt för släkt, Shela och
aroditernas

shelaiternas
rachiternas

släkt, Peres och peresiternas släkt, Serach och sesläkt. Peres
ättlingar var Hesron och hesroniterHamul och hamuliternas
släkt. Detta
var Judas

nas släkt,
släkter enligt mönstringen:
76 500 man.
Isaskars
ättlingar, släkt för släkt, var Tola och tolaiternas
släkt, 24ashuv och jashuviternas
släkt, Puva och puvaiternas
släkt, Shimron

och shimroniternas

släkt. 25Detta var Isaskars

släkter enligt mönstringen:
64 300 man.
25Sebulons ättlingar, släkt för släkt, var Sered och sereditersläkt, Iachleel och jachleeliternas släkt, Elon och eloniternas
27Detta
släkterna enligt mönstnas släkt.
var de sebulonitiska
ringen: 60 500 man.
Josefs ättlingar, släkt för släkt, härstammade från Manasse
och Efraim. 29Manasses ättlingar var Makir och makiriternas
gilesläkt. Makir blev far till Gilead; från denne härstammade
3°Detta
aditernas släkt.
är Gileads ättlingar: Ieser och ieseritersläkt, 31Asriel och asrieliternas släkt, Helek och helekiternas
släkt,
Shekem
och
shekemiternas
släkt, 32Shemida och shenas
släkt, Hefer och heferiternas
släkt. 33Hefers son
midaiternas
Selofchad

fick inga söner utan bara döttrar.

Selofchads

döttrar
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Milka och Tirsa. 34Detta var Manas52 700 man.
enligt
mönstringen:
släkter
ses
35Efraims ättlingar, släkt för släkt, var Shutelach och shutesläkt, Tachan och talachiternas släkt, Beker och bekeriternas
chaniternas släkt. 36Och detta är Shutelachs ättlingar: Eran och
hette Machla, Noa, Hogla,

eraniternas
mönstringen:

släkt. 37Detta var Efraims
32 500 man.

ättlingars

släkter

enligt

Detta var Josefs ättlingar, släkt för släkt.
38Benjamins ättlingar, släkt för släkt, var Bela och belaitersläkt, Achiram och achinas släkt, Ashbel och ashbeliternas
rarniternas

släkt, Hufam
och shufamiternas
släkt. 4°Belas söner var Ard och Naaman.
släkt, från Naaman naarditernas
härstammade
släkt,

39Shufam

och hufamiternas
Från

Ard

släkt. 41Detta var Benjamins ättlingars släkter enligt mönstringen:
45 600 man.
42Dans ättlingar, släkt för släkt, var Shucham och shuchamamaniternas

iternas

släkt.

Detta

var Dans släkter

43enligt

mönstringen:

64 400 man.
44Ashers ättlingar,

släkt för släkt, var Iimna och jimnaitemas
släkt, Beria och beriaiternas släkt.
släkt, Iishvi och jishviternas
45Berias ättlingar var Hever och heveriternas släkt, Malkiel och
släkt. 46Ashers dotter hette Serach. 47Detta var
malkieliternas
53 400 man.
Ashers ättlingars släkter enligt mönstringen:
43Naftalis ättlingar, släkt för släkt, var Iachseel och jachseeliternas släkt, Guni och guniternas släkt, 49eser och jeseriternas
släkt,

Shillem

och shillemiternas

släkter enligt mönstringen:
51Detta var de israeliter

släkt.

5°Detta

var Naftalis

45 400 man.
som blev mönstrade:

601 730 man.
52Herren talade till Mose:
53Åt dessa stammar skall landet fördelas och ges som egendom, allt efter antalet personer. 54Åt en stor stam skall du ge
en stor andel, åt en liten stam en liten. Varje stam skall få en
antalet mönstrade. 55Landet skall delas geandel motsvarande
nom lottning; man skall fördela det efter fädernestammarnas
namn. 55Efter lottens utslag skall varje stam, stor eller liten, få
sin andel.
57Detta är de som blev mönstrade bland leviterna, släkt för
släkt, Kehat och kehatitersläkt: Gershon och gershoniternas
nas släkt, Merari och merariternas släkt.
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53Detta är de släkter som härstammar
släkt, hebronjternas
släkt, machliternas
släkt,

korachiternas

släkt. Kehat

blev

från Levi: livniternas
släkt,

mushiternas
59Am-

far till Amram.

rams hustru hette Iokeved, Levis dotter, som föddes åt Levi i
Egypten. Åt Amram födde hon Aron och Mose och deras syster Mirjam. 6°Aron fick sönerna Nadav och Avihu, Elasar och
och Avihu dog när de bar fram otillåten eld
Itamar. Nadav
inför Herren.
62De mönstrade

bland dessa släkter, alla av manligt kön
från en månads ålder och uppåt, var 23 000 man. De blev inte
mönstrade tillsammans med de andra israeliterna, eftersom de
inte fick någon egendom som de andra.
63Detta var de som mönstrades av Mose och prästen Elasar
när de mönstrade israeliterna på Moabs hedar, vid Jordan, mitt
dem fanns ingen som Mose och prästen
emot Ieriko. Bland
israeliterna
Aron hade mönstrat
när de mönstrade
i Sinai550m
öknen.
dem hade Herren sagt: "De skall möta döden i
öknen."
funnes

Och ingen fanns längre kvar av dem, utom Kalev,
son, och Iosua, Nuns son.

Selofchadsdöttrar
27

och kvinnors

Ie-

arvsrätt

1Nu trädde

Selofchads döttrar fram. Selofchad var son till Hefer, son till Gilead, son till Makir, son till Manasse; han hörde
till Manasses, Josefs sons, släkter. Döttrarna hette Machla, Noa,
Hogla, Milka och Tirsa. De ställde sig inför Mose och prästen
Elasar,
till

inför

hövdingarna

och hela menigheten
vid ingången
3"Vår
och sade:
far dog i öknen, men

uppenbarelsetältet

han var inte med i den menighet som gaddade sig samman
mot Herren, Korachs menighet, utan dog på grund av sin egen
synd. Han hade inga söner. 4Måste vår fars nanm utplånas ur
hans släkt, därför att han inte hade någon son Låt oss få mark
att äga liksom vår fars manliga släktingar."
5Mose lade fram deras sak inför Herren,
till Mose:
7Selofchads

döttrar

Öoch Herren

talade

har rätt. Du skall låta dem ärva mark

liksom

deras manliga släktingar; låt arvet efter deras far tillfalla dem. 3Sedan skall du tala till israeliterna:
Om en man dör
utan att efterlämna

någon

son, skall ni låta hans arv tillfalla
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90m han inte hade någon dotter, skall ni ge hans
han inga bröder, skall ni ge hans
arv åt hans bröder. Hade
Hade
hans far inga bröder, skall ni ge
åt
fars
bröder.
hans
arv
hans arv åt den närmaste anförvanten i hans släkt; denne skall
hans dotter.

vara gällande
Herren befallt Mose.
ärva. Detta skall

lag för israeliterna

-

så har

Iosua utses till Moses efterträdare
Herren

här och se ut
sade till Mose: "Gå upp i Avarimbergen
13När
du har sett
över det land som jag har gett åt israeliterna.
det skall också du förenas med dina fäder, liksom din bror

14ty när menigheten
gjorde uppror i Sinöknen höll ni
mig inte helig inför israeliterna
utan trotsade min befallning
i Kadesh i Sinöknen.
om vattnet" dvs. Merivavattnet
15"Må
15Då sade Mose till Herren:
Herren, den Gud som ger
Aron,

alla människor
liv och ande, utse en ledare för menigheten,
en som kan leda deras fälttåg, föra dem ut i strid och tillbaka
igen, så att inte Herrens menighet blir som får utan herde."
13Herren svarade: "Hämta Iosua, Nuns son, han är en man
med ande. Lägg din hand på honom, 19ställ honom inför prästen Elasar och hela menigheten och ge honom hans uppdrag i
så att
deras åsyn. ZOLåt honom få del av din egen myndighet,
hela den israelitiska menigheten lyder honom. 21Men han skall
Elasar, som för hans räkning skall söka
vägledning inför Herren med hjälp av orakel. På hans ord skall
de dra ut, och på hans ord skall de vända tillbaka, Iosua liksom
de andra israeliterna, hela menigheten."
Mose
gjorde som Herren hade befallt honom. Han hämtavända

sig till prästen

de Iosua, ställde honom inför prästen Elasar och hela menigheten, 23lade sina händer på honom och gav honom hans uppdrag, så som Herren

hade sagt genom Mose.

Ojfer- och högtidskalender
28

lHerren

talade till Mose:
2Ge israeliterna följande

påbud: De offergåvor som tillkomeldoffer, den lukt som gör mig
föda,
alltså
mina
mig,
min
mer
nöjd, skall ni vara noga med att ge på fastställda tider.
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ni skall ge åt Herren: två
varje dag i all framtid.
årsgamla, felfria lamm som brännoffer
4Det ena lammet skall du offra på morgonen, det andra mellan
skymning
och mörker, 5och som matoffer en tiondels efa siktat
mjöl, blandat med en kvarts hin olja av stötta oliver. ÖDetta är

3Säg till dem: Detta är de eldoffer

det dagliga

brännoffret,

på Sinaiberget, en lukt som
till
åt honom. 7Som dryckesoffer

instiftat

nöjd, ett eldoffer
skall du ge en kvarts hin, ett offer av en rusande dryck skall du utgjuta åt Herren i helgedomen. 5Det andoch mörker; med
ra lammet skall du offra mellan skymning
gör Herren

det första lammet

och dryckesoffer
som om morgonen
samma slags matoffer
skall du offra det, ett eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd.
9På sabbatsdagen skall du offra två årsgamla, felfria lamm,
och som matoffer två tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja,
10Detta är sabbatsdryckesoffret.
och dessutom det tillhörande
brännoffret
på dess bestämda dag, Sabbaten, utöver det daglimed dess dryckesoffer.
ga brännoffret
Vid
skall ni som brännoffer till Herren
era nymånadsfester
och sju årsgamla lamm, alla
frambära två ungtjurar,
bagge
en
felfria, samt
tre tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja,
som matoffer till varje tjur, två tiondels efa siktat mjöl, blandat
med olja, som matoffer till baggen 13och en tiondels efa siktat
mjöl, blandat med olja, som matoffer till varje lamm. Det blir
ett brännoffer,
en lukt som gör Herren nöjd, ett eldoffer åt hoskall bestå av en halv hin
dryckesoffren
nom. 14De tillhörande
vin till tjurarna, en tredjedels hin till baggen och en kvarts hin
på dess bestämda
till lammen. Detta är nymånadsbrännoffret
likadant vid alla årets nymånadsfester.
dag, nymånadsdagen,
15Dessutom

åt Herren.

Allt

med dess

skall ni offra en getabock som syndoffer
detta skall offras utöver det dagliga brännoffret

dryckesoffer.
151 första
Herrens

månaden, på fjortonde
dagen i månaden, är det
påsk, 17och på femtonde dagen i samma månad skall

det hållas en högtid. I sju dagar skall man äta osyrat bröd.
13Den första dagen skall det hållas en helig sammankomst;
då
får ni inte utföra några sysslor. 19S0m ett eldoffer, ett brännoffer åt Herren,
gamla

lamm;

skall ni offra två ungtjurar,
en bagge och sju årsmatoffret
de skall vara felfria. ZODet tillhörande

skall bestå av siktat

mjöl,

blandat

med olja: ni skall offra

tre
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efa till tjurama,
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efa till baggen Zloch offra
de sju lammen. Dessutom

två tiondels

en tiondels efa till vart och ett av
åt er.
för att bringa försoning
skall ni offra en syndofferbock
23Allt detta skall ni offra förutom morgonens brännoffer,
som
24Pâ
skall
ni
detta
brännoffret.
sätt
dagliga
det
är en del av
föda,
dagarna,
frambära offer varje dag under de sju
som
som
eldoffer, en lukt som gör Herren nöjd. Det skall offras utöver
25Den sjunde
med dess dryckesoffer.
det dagliga brännoffret
dagen skall ni hålla en helig sammankomst;
ra några sysslor.
25På förstlingsoffrets
dag, när ni under

då får ni inte utfö-

bär
er veckohögtid
fram ett matoffer av den nya skörden till Herren, skall ni hålla
då får ni inte utföra några sysslor.
en helig sammankomst;
27S0m ett brännoffer,
lukt
som gör Herren nöjd, skall ni offen
och
sju årsgamla lamm; de skall vaen bagge
ra två ungtjurar,
28Det
matoffret skall bestå av siktat mjöl,
tillhörande
ra felfria.
blandat med olja: tre tiondels efa till varje tjur, två tiondels efa
till baggen och
en tiondels efa till vart och ett av de sju lam3°Dessutom
skall ni offra en getabock för att bringa försomen.
31A1lt
skall ni offra förutom det dagliga bränndetta
ning åt er.

29

offret med dess matoffer och dryckesoffer.
sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla
då får ni inte utföra några sysslor. Den
en helig sammankomst;
ljuda. 280m ett brännoffer,
en lukt
och sju
bagge
offra
ungtjur,
skall
ni
nöjd,
en
en
som gör Herren
3Det
skall
bematoffret
tillhörande
årsgamla lamm, alla felfria.
efa
till
tjuren,
stå av siktat mjöl, blandat med olja: tre tiondels
två tiondels efa till baggen 4och en tiondels efa till vart och ett
dagen skall ni låta hornen

5Dessutom skall ni offra en getabock som
av de sju lammen.
försoning åt er. 6Allt detta skall offras
bringa
för
syndoffer
att
med dess matoffer och det dagförutom nymånadsbrännoffret
med dess matoffer och de dryckesoffer
som
för dem, allt till en lukt som gör Herren nöjd, ett eldoffer åt honom.
7På tionde dagen i samma månad, den sjunde, skall ni hålla

liga brännoffret
föreskrivs

då skall ni späka er, och ni får inte uten helig sammankomst;
åt Herren, en lukt som
föra något arbete. 380m ett brännoffer
gör honom nöjd, skall ni offra en ungtjur, en bagge och sju årsmatoffret
gamla lamm; de skall vara felfria. 9Det tillhörande
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skall bestå av siktat mjöl, blandat med olja: tre tiondels efa till
två tiondels efa till baggen 1°och en tiondels efa till vart
och ett av de sju lammen. Dessutom
skall ni offra en getatjuren,

bock som syndoffer. Allt detta skall offras förutom försoningsdagens syndoffer och det dagliga brännoffret
med dess matoffer och dryckesoffer.
12På femtonde dagen i sjunde månaden

skall ni hålla en hedå får ni inte utföra några sysslor. Under sju
dagar skall ni fira en högtid till Herrens ära. 13Som ett brännoflig sammankomst;

fer, ett eldoffer,

en lukt som gör Herren nöjd, skall ni offra trettvå baggar och fjorton årsgamla lamm; de skall
ton ungtjurar,
tillhörande
matoffret
skall bestå av siktat
vara felfria. Det
mjöl,

blandat

med olja: tre tiondels efa till var och en av de
två tiondels efa till var och en av de två bagtjurarna,
tretton
15och
garna
en tiondels efa till vart och ett av de fjorton lamskall ni offra en getabock som syndoffer. Allt
men. Dessutom
detta skall offras förutom
det dagliga brännoffret
med dess
matoffer och dryckesoffer.
17Den andra dagen skall ni offra tolv ungtjurar,
två baggar
och fjorton årsgamla lamm, alla felfria. 13Tillhörande
matoffer
och dryckesoffer
skall för tjurarna, baggarna och lammen följa
de givna föreskrifterna,
allt efter djurens antal.
skall ni offra en getabock som syndoffer. Allt detta
förutom det dagliga brännoffret
med dess matoffer
esoffer.
ZODen tredje dagen skall ni offra elva tjurar, två
fjorton

årsgamla

dryckesoffer
givna

lamm,

alla felfria.

skall för tjurarna,

föreskrifterna,

21Tillhörande

Dessutom
skall offras
och dryckbaggar och

matoffer

allt efter djurens

och lammen följa de
antal. Dessutom
skall

ni offra en syndofferbock.
Allt detta skall offras förutom
dagliga brännoffret med dess matoffer och dryckesoffer.
23Den fjärde dagen skall ni offra tio tjurar, två baggar
fjorton

årsgamla

dryckesoffer
givna

lamm,

alla felfria.

skall för tjurarna,

föreskrifterna,

och

baggarna

24Tillhörande

matoffer

det
och
och

baggarna

allt efter djurens

och lammen följa de
antal. 25Dessutom skall

ni offra en getabock som syndoffer.
Allt detta skall offras förmed dess matoffer och dryckesutom det dagliga brännoffret
offer.
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dagen skall ni offra nio tjurar, två baggar och
matoffer och
fjorton årsgamla lamm, alla felfria. 27Tillhörande
skall för tjurarna, baggarna och lammen följa de
dryckesoffer
skall
allt efter djurens antal. Dessutom
givna föreskrifterna,
25Den femte

Allt detta skall offras förutom det
en syndofferbock.
med dess matoffer och dryckesoffer.
dagliga brännoffret
Den
sjätte dagen skall ni offra åtta tjurar, två baggar och
matoffer och
fjorton årsgamla lamm, alla felfria. 3°Tillhörande
ni offra

dryckesoffer
givna

skall för tjurarna,

föreskrifterna,

och lammen följa de
antal. 31Dessutom skall

baggarna

allt efter djurens

Allt detta skall offras förutom det
en syndofferbock.
med dess matoffer och dryckesoffer.
dagliga brännoffret
32Den sjunde dagen skall ni offra sju tjurar, två baggar och
matoffer och
fjorton årsgamla lamm, alla felfria. 33Tillhörande
ni offra

dryckesoffer

skall för tjurarna,

och lammen följa de
antal. 34Dessutom skall

baggarna

allt efter djurens
Allt detta skall offras förutom det
en syndofferbock.
med dess matoffer och dryckesoffer.
dagliga brännoffret
då får
35På den åttonde dagen skall ni ha en högtidssamling;
35Som
eldoffer,
brännoffer,
sysslor.
några
utföra
ett
ett
ni inte
givna

föreskrifterna,

ni offra

en lukt som gör Herren nöjd, skall ni offra en tjur, en bagge
matoffer och
och sju årsgarnla lamm, alla felfria. 37Tillhörande
skall för tjuren, baggen och lammen följa de givna
dryckesoffer
föreskrifterna,
allt efter djurens antal. 38Dessutom skall ni offra
Allt detta skall offras förutom det dagliga
en syndofferbock.
med dess matoffer och dryckesoffer.
brännoffret
39Detta är vad ni skall offra åt Herren vid era högtider,
offer som ni ger i form av
och frivilliga
utom de löftesoffer

30

matoffer, dryckesoffer eller gemenskapsoffer.
brännoffer,
1Mose sade detta till israeliterna, alldeles så som Herren
de befallt honom.

ha-

Lagar om löften
Mose

talade till israeliternas

stamhövdingar:

Detta är vad Herren har befallt.
30m en man avlägger ett löfte till Herren eller med ed förpliktar sig att avstå från något, får han inte bryta sitt ord. Han
måste i allt göra så som han har lovat.

30:4

Fjärde Moseboken

270

40m en kvinna som ännu är ung och bor hos sin far avlägsig att avstå från något,
ger ett löfte till Herren eller förpliktar
5och hennes far får höra om hennes löfte eller förpliktelse
men
inte säger någonting till henne om detta, då gäller alla hennes
löften och alla hennes förpliktelser
är i kraft. 6Men om fadern
ingriper
samma dag som han får höra om saken, då är alla
och Herren
hennes löften ogiltiga liksom hennes förpliktelser,
förlåter henne eftersom hennes far ingrep.
70m hon har löften att infria när hon ges åt en man, eller har
ålagt sig en förpliktelse
genom tanklösa ord, 3och hennes man
får höra om detta utan att säga något till henne samma dag
som han får höra om saken, då gäller hennes löften och hennes
förpliktelser
är i kraft. 9Men om hennes man ingriper samma
dag som han får höra om saken, då upphäver han det löfte hon
hon tanklöst ålagt sig,
hade att infria liksom de förpliktelser
och Herren kommer att förlåta henne.
1°För en änka eller en förskjuten kvinna som har gett ett löfhon ålagt sig i kraft.
te är alla förpliktelser
110m en gift kvinna lovar något eller med ed förpliktar
sig
12och
får
höra
detta
hennes man
att avstå från något,
men
om
inte säger något till henne och inte ingriper, då gäller alla henär i kraft. 13Men om
nes löften och alla hennes förpliktelser
hennes man upphäver dem samma dag som han får höra om
saken, då är allt hon har uttalat ogiltigt, löften såväl som förpliktelser. Hennes man har upphävt dem, och Herren kommer
att förlåta henne.
Kvinnans
man kan ge giltighet åt varje löfte och varje edlig förpliktelse
om späkning, och han kan upphäva dem. 150m
mannen inte säger något till henne förrän nästa dag är inne,
har han gett giltighet åt alla hennes löften och alla hennes förpliktelser. Han har gjort dem giltiga i och med att han inte sade något till henne samma dag som han fick höra om saken.
15Men om han upphäver dem först någon tid efter att han fått
höra om dem, måste han bära hennes skuld.
17Dessa är de stadgar som Herren lät Mose fastställa angående förhållandet
mellan en man och hans hustru och mellan
en far och hans dotter då hon ännu är ung och bor hos sin far.
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Krig mot midjaniterna
31

1Herren talade till Mose:
Kräv

ut hämnd för israeliterna
du förenas med dina fäder.
3Och Mose talade till folket:

av midjaniterna.

Sedan skall

mot Midjan för
Rusta en del av era män till strid. De skall
4Tusen
från
att utkräva Herrens hämnd.
var och en av Isman
raels stammar skall ni sända ut i strid.
5Av Israels ätter togs tusen man ut från varje stam, 12 000
män. 5Mose sände dem ut i strid, tusen man från

stridsrustade

med dem Pinechas, prästen Elavarje stam, och tillsammans
sars son, som förde med sig de heliga föremålen och signal7De tågade mot Midjan, så som Herren hade betrumpeterna.
fallt Mose, och de dödade alla av manligt kön. 8Förutom alla
andra som dräptes dödade de också de midjanitiska
Evi, Rekem, Sur, Hur och Reva, de fem midjanitiska
De högg också ner Bileam, Beors son. 9Midjaniternas

kungarna,
kungarna.
kvinnor

all
och alla dragdjur,
och barn togs till fånga av israeliterna,
boskap och all egendom tog de från midjaniterna
som byte.
1°Alla städer där midjaniterna
bodde brände de ner, liksom
allt
med
sig
rövat gods och allt byte av
alla tältläger. De
tog
120ch
till Mose, prästen Eladetta
förde
människor och boskap
sar och israeliternas menighet i lägret på Moabs hedar vid Jordan, mitt emot Ieriko - fångarna, bytet och allt rövat gods.
13M0se, prästen Elasar och alla menighetens hövdingar kom
och mötte dem utanför lägret. 14Men Mose greps av vrede mot
härens befäl, de högre och lägre officerare som nu återvände
från fälttåget. 15Han sade till dem: "Har m låtit alla kvinnorna
de som följde Bileams råd och lockade israelleva Det
var
att vara trolösa mot Herren när det gällde Pegor, så att
Herrens menighet drabbades av hemsökelsen. 17Döda nu alla
barn av manligt kön, och döda alla kvinnor som har haft samlag med en man. 13Men de flickor som inte har legat med nåiterna

Själva
gon man skall ni låta leva och behålla för egen del.
skall ni hålla er utanför lägret i sju dagar. Var och en som har
dräpt någon eller rört vid en död skall rena sig på den tredje
och den sjunde dagen, det gäller både er och era fångar. 2°Ni
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skall också rena alla kläder, allt som är gjort av skinn eller gethår och alla träföremål."
Prästen
Elasar sade till soldaterna som varit med i kriget:
"Detta är den lagbestämmelse
som Herren har gett åt Mose:
Det
guld
eller
silver,
koppar eller järn, tenn eller
som är av
23al1t
bly,
som tål eld, måste ni föra genom eld. Då blir det rent.
Allt som inte tål
Men det skall också renas med reningsvatten.
eld skall ni föra genom vatten. 24Tvätta era kläder den sjunde
dagen. Då blir ni rena, och sedan kan ni gå in i lägret igen."
av bytet

Fördelning

25Herren sade till Mose:
ZÖDu och prästen Elasar och menighetens

familjeöverhuvu27Dela sedan bytet och ge hälften åt krigarna som varit med i striden
och hälften åt resten av menigheten. 23Låt soldaterna som varit

den skall räkna människorna

och djuren

i krigsbytet.

med i striden

betala en tribut åt Herren. Den skall bestå av en
femhundradel
korna, åsnorna och fåren.
av människorna,
Detta
skall du ta från deras andel och ge åt prästen Elasar
som en offergåva åt Herren. 3°Från de andra israeliternas
andel skall du ta en femtionde
och av all boav människorna
skap, av kor, åsnor och får. Detta skall du ge åt leviterna som
ansvarar för Herrens boning.
31Mose och prästen Elasar gjorde som Herren hade befallt
Mose. 32Krigsbytet, det som återstod av vad soldaterna hade
tagit, utgjordes
av 675 000 får, 3372 000 kor, 3461 000 åsnor
35och allt som allt 32 000 människor,
de flickor som inte hade
legat med någon man.
35Hälften av detta, den lott som tillföll dem som varit med i
striden, uppgick till 337 500 får, 37därav 675 får som blev tribut
Herren, 3336 000 kor, därav 72 som tribut åt Herren, 3930 500
åsnor, därav 61 som tribut åt Herren, 4Ooch 16 000 människor,
32 som tribut åt Herren. 41M0se överlämnade
tributen,

därav

Herrens

offergåva,

till prästen

fallt Mose.
42Den andra hälften,
skilt

israeliternas

hade be-

andel, som Mose hade avandel,
männens, 43alltså menighetens
4436
4530
45och
får,
kor,
åsnor
337
500
000
500
av

från de stridande

utgjordes

Elasar, så som Herren
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16 000 människor.

47Från israeliternas

andel tog Mose en femoch boskap och gav den åt leviter-

tiondel

av både människor
na, som hade ansvaret för Herrens borüng, så som Herren
befallt Mose.

hade

43Häravdelningarnas

befäl, de högre och lägre officerarna,
49och
sade till honom: "Vi, dina tjänare, har
kom fram till Mose
räknat soldaterna som står under vårt befäl. Ingen av våra män
saknas. 50Därför

vill vi nu ge en offergåva åt Herren. Var och
guldföremål
han har kommit över, armband, länkar
de
en ger
och ringar, örhängen och halssmycken,
som lösen för sitt liv
51Mose
och prästen Elasar tog emot guldet av
inför Herren."
52Den offergärd

dem, alla guldsmedsarbetena.
högre och lägre officerarna
lagt 16 750 siklar;

frambär

53varje soldat

av guld som de
vägde sammanhade tagit byte. 54Mose och
till Herren

och förde det
prästen
tog emot guldet från officerarna
ihågkomna
skulle
bli
israeliterna
för att
till uppenbarelsetältet,
Elasar

inför Herren.

Fördelning
32

lRubenitema

av landet

öster om Jordan

hade gott om boskap, väldiga hjordar. När de såg att Iasers och Gileads områden lämpade sig för
Zgick de till Mose, prästen Elasar och menigheboskapsskötsel
och sade: 3"Atarot, Divon, laser, Nimra, Heshtens hövdingar
och gaditerna

bon, Elale, Sivma,
underkuvat

Nebo och Meon, 4det land som Herren har
lämpar sig för boskapsskötsel,

åt Israels menighet,

och vi, dina tjänare,

har

boskap.

50m

vi äger din välvilja,

fortsatte de, "låt oss då få detta land som vår egendom.
För oss inte över Jordan."
éMose svarade gaditerna och rubeniterna:
"Skulle ni stanna
7Hur
kan
krig
ni avskräcka isbröder
drar
i
här, medan era
ut
herre",

från att gå över floden in i det land som Herren har
gett åt dem 3ust så gjorde era fäder när jag sände ut dem från
Kadesh Barnea för att spana i landet. 9De gav sig i väg till
och spanade i landet, men de avskräckte israeliterDruvdalen
1°Den
na från att gå till det land som Herren hade gett åt dem.
gången flammade Herrens vrede upp, och han svor denna ed:

raeliterna

av de män som drog ut ur Egypten, från tjugo års ålder och uppåt, skall få se det land som jag med ed har lovat

ningen
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Abraham,

Isak och Jakob,

ningen

kenissén
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de har inte varit

Kalev,

Jefunnes

trogna mot mig,
och
Josua, Nuns
son,
13Herrens vrede flam-

utom
son - de har varit trogna mot Herren/
made mot Israel, och han lät dem irra omkring i öknen i fyrtio
år, tills hela det släktled var borta som hade gjort det som var
ont i Herrens ögon. Och
nu går ni i era fäders spår, ni syndares avkomma, och får Herrens vrede att brinna ännu en gång
mot Israel. 150m ni avfaller från honom och han ännu en gång
lämnar kvar Israel i öknen, drar ni undergång över hela detta
folk."
15De gick fram till honom
här till Våra hjordar

och sade: "Vi tänker bygga fållor
och städer åt våra familjer, 17men själva

ordnade till
skall vi rusta oss och
i spetsen för israeliterna,
strid, ända till dess att vi har fört dem dit där de skall bo. Våra
familjer bor kvar i de befästa städerna, skyddade för landets
18och vi skall inte återvända hem förrän alla israelbefolkning,
19Vi skall inte ha någon lott bland
dem där borta på andra sidan Jordan, när vi har tilldelats vår

iter har fått sina jordlotter.

lott här på östra sidan av Jordan."
2OMose svarade dem: "Om ni verkligen gör som ni har sagt,
om ni rustar er till krig inför Herren, 21och om alla era krigare
går över Jordan inför Herren och stannar tills han har fördrivit
sina fiender, och
om ni inte återvänder hem förrän landet har
lagts under Herren, då har ni ingen skuld till Herren eller till
Israel, och detta land skall bli er egendom inför Herren. 7-3Men
om ni inte gör så, syndar m mot Herren, och då skall ni veta att
synden drabbar er. 24Bygg städer åt era familjer och fållor åt
era får, och gör också i övrigt som ni har sagt."
25Gaditerna och rubenitema
svarade Mose: "Herre, dina tjä26Våra barn och våra kvinskall
du
har
befallt.
göra
nare
som
nor, vår boskap och alla våra lastdjur stannar kvar i Gileads
städer, men
vi, dina tjänare, alla som är rustade till strid inför
Herren, skall
över Jordan för att delta i kriget, så som du
har sagt, herre."
23Mose gav nu befallningar

om dem till prästen Elasar, till
israelitiska
familjeoch
till
de
stammarnas
son,
29Han
överhuvuden.
sade: "Om alla gaditer och rubeniter som

Josua, Nuns
är rustade

till krig

inför

med er, och om ni lägger

Herren
under

går över Jordan
er landet,

tillsammans

då skall ni ge dem
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som deras egendom. 3°Men om de inte rustar sig och
går över tillsammans
med er skall de få sin egendom
bland er andra i Kanaan."
31Till detta svarade gaditema och rubeniterna:
"Vad Herren
har befallt dina tjänare, det skall vi också göra. 32Vi skall rusta
Gilead

inte

oss inför Herren och gå över till Kanaan. Då får vi våra lotter,
vår egendom, på denna sidan Jordan."
33Mose gav nu amoreerkungen
Sichons rike och Bashans
kung Ogs rike till gaditerna,
rubeniterna
och ena hälften av
Josefs sons Manasses stam, detta land med dess städer och stä34Gaditerna
dernas kringliggande
områden.
byggde
upp
Divon, Atarot, Aroer, 35Atrot Shofan, Iaser, Jogbeha, 35Bet
Nimra och Bet Haran, så att de fick befästa städer och fållor åt
fåren. 37Rubeniterna byggde upp Heshbon, Elale och Kirjatajim 33samt Nebo och Baal Meon
borde skrivas på annat
- som
sätt - och Sivma. Städerna som de hade byggt upp fick behålla sina gamla namn. 39Ättlingarna till Makir, Manasses son, tågade mot Gilead, som de erövrade. De amoreiska invånarna
drevs undan. 4°Mose gav området åt Manasses ättlingar makiriterna, och de bosatte sig där. Manasses
ättlingar jairiterna
tågade mot Hams tältbyar,
som de erövrade och kallade för
Iairs byar. 42Novach tågade mot Kenat med kringliggande
byhan
erövrade.
Han
platsen
sitt
Novach.
eget namn,
ar, som
gav

Ökenvandringensetapper
33

1Detta är de sträckor
Egypten
ningar.

gick när de drog ut ur
som israeliterna
under Moses och Arons ledning, ordnade i häravdel2Mose förtecknade
lägerplatserna
som de på Herrens

befallning

bröt

upp från, sträcka för sträcka.
från lägerplats till lägerplats.

Detta är deras
marschsträckor,
3De bröt upp från Ramses i första månaden, på femtonde
dagen i första månaden. Dagen efter påsken tågade israeliterna
dristigt ut i alla egypternas åsyn, 4medan egypterna begravde

sina döda, alla de förstfödda
som Herren hade dräpt. Så drabbades deras gudar av Herrens dom.
5Israeliterna bröt upp från Ramses och slog läger i Suckot.
6De bröt upp från Suckot och slog läger i Etam,
som ligger vid
randen av öknen. 7De bröt upp från Etam, vek av mot Pi Ha-
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slog läger utanför
som ligger mitt emot Baal Sefon, och
och
gick
tvärs igenom
3De
I-Iachirot
från
Pi
bröt upp
Migdol.
havet ut i öknen. De gick tre dagsmarscher genom Etams öken
och slog läger i Mara. 9De bröt upp från Mara och kom till
Elim. Vid Elim fanns det tolv källor och sjuttio palmer, och de
chirot,

slog läger där. 1°De bröt upp från Elim och slog läger vid Sävbröt upp från Sävhavet och slog läger i Sinöknen.
havet. De
12De bröt upp från Sinöknen och slog läger i Dofka. 13De bröt
14De bröt upp från
upp från Dofka och slog läger i Alush.
Alush och slog läger i Refidim, men där fanns det inte något
vatten att dricka för folket. 15De bröt upp från Refidim och
16De bröt upp från Sinaiöknen och slog
läger i Kivrot Hattaava. 17De bröt upp från Kivrot Hattaava
och slog läger i Haserot. 13De bröt upp från Haserot och slog
läger i Ritrna. 19De bröt upp från Ritrna och slog läger i Rim-

slog läger i Sinaiöknen.

och slog läger i
mon Peres. ZODe bröt upp från Rirnrnon Peres
läger
slog
i Rissa. 22De
och
21De
från
Livna
bröt upp
Livna.
23De
bröt upp
Kehelata.
bröt upp från Rissa och slog läger i
24De
bröt upp
från Kehelata och slog läger vid Sheferberget.
från Sheferberget och slog läger i Harada. 25De bröt upp från
Harada och slog läger i Makhelot. 25De bröt upp från Makhelot och slog läger i Tachat. 27De bröt upp från Tachat och slog
läger i Terach. 23De bröt upp från Terach och slog läger i Mitka. 29De bröt upp från Mitka och slog läger i Hashmona. 3°De
bröt upp från Hashmona och slog läger i Moserot. 31De bröt
32De bröt upp
upp från Moserot och slog läger i Bene Iaakan.
33De bröt
Haggidgad.
Hor
läger
i
och
slog
från Bene Iaakan
och slog läger i Iotvata. 34De bröt
35De bröt upp från
upp från Iotvata och slog läger i Avrona.
Avrona och slog läger i Esjon-Gever. 36De bröt upp från EsjonGever och slog läger i Sinöknen, vid Kadesh. 37De bröt upp
från Kadesh och slog läger vid berget Hor, vid gränsen till

upp

från Hor

Edom.
38På Herrens

Haggidgad

befallning

gick prästen

upp på berget
året efter det att is-

Aron

Hor, och där dog han, under det fyrtionde
raeliterna drog ut ur Egypten, den första dagen i femte månaden. 39Aron var 123 år gammal vid sin död på berget Hor.
4°Kanaaneerna
kungen av Arad - som bodde i Negev i
Kanaan fick höra att israeliterna närmade sig.
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41De bröt upp från berget Hor och slog läger i Salmona.
42De bröt upp från Salmona och slog läger i Punon. 43De bröt
upp från Punon och slog läger i Ovot. 44De bröt upp från Ovot
och slog läger i Ije Haavarim vid gränsen till Moab. 45De bröt
upp från Ijim och slog läger i Divon Gad. 46De bröt upp från
47De bröt upp
Divon Gad och slog läger i Almon Divlatajma.
från Almon
Divlatajma
och slog läger i Avarimbergen,
vid
Nebo. 48De bröt upp från Avarimbergen
och slog läger på
Moabs hedar, vid Jordan, mitt emot Jeriko. 49De slog läger vid
Jordan mellan Bet Hajshimot
och Avel Hashittim,
på Moabs
hedar.

Förmaningar
5°Herren

inför Kanaans

talade

till

erövring

Mose på Moabs

hedar,

vid Jordan,

mitt

emot Jeriko:
51Tala så till israeliterna:
När ni går över Jordan och kom52skall
fördriva
dem som bor i landet och
in
i
Kanaan
ni
mer
förstöra

alla deras avgudabilder.

Alla deras gjutna bilder skall
och alla deras offerplatser
skall ni ödelägga. 53Se-

ni förstöra,

dan skall ni ta landet i besittning och bosätta er där,
ni har
fått det av mig som er besittning. 54Ni skall fördela landet geÅt den släkt
nom lottning släkt för släkt.
som har mycket folk
skall m ge en stor andel, åt den som har litet en liten. Var och
en skall få sin del där lotten faller ut. Ni skall göra fördelning55Men om ni inte fördriver
lanen efter era fädernestammar.
dets invånare, då kommer de som ni lämnar kvar att bli taggar
i era ögon och pikar i era kroppar. De skall anfalla er i det land
där ni- bor, 56och jag skall göra med er som jag hade tänkt göra
med dem.

Kanaans
lHerren
Ge

gränser
talade till Mose:

israeliterna

in i Kanaan,
är gränserna

följande

påbud:

När ni kommer

in i landet,

är detta det land som skall bli er egendom.
för Kanaans land:

Detta

söder gränsar ert land mot Sinöknen, längs med Edom. Er
sydgräns skall från öster räknat
från änden av Döda havet
4och sedan böja av söder om Akrabbimbranten,
gå förbi Sin
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till
och löpa ut söder om Kadesh Barnea. Därifrån skall den
och förbi Asmon. 5Efter Asmon skall den böja av
Hasar-Addar
mot Egyptens gränsflod och löpa ut vid havet.
väster skall Medelhavet vara er gräns. Detta skall vara er
västgräns.
7Detta skall vara er nordgräns: från Medelhavet skall ni dra
den fram till berget Hor. 3Från berget Hor skall ni dra den
och den skall löpa ut vid Sedad. 9Därfram till Levo-Hamat,
till Sifron och löpa ut vid Hasar Enan. Detta
ifrån skall den
skall vara er nordgräns.
loÖstgränsen skall ni dra från Hasar Enan fram till Shefam.
Från
vidare ner till Rivla öster om Ajin.
Shefam skall den
Gränsen skall fortsätta neråt och löpa längs bergssluttningen
skall den fortsätta
på Gennesaretsjöns
östra sida. Därifrån
ner till Jordan och löpa ut vid Döda havet.
Detta är gränserna runt ert land.
13Mose gav israeliterna
följande påbud:

"Detta är det land
det
land
som enligt Hersom ni skall fördela genom lottning,
rens befallning skall ges åt nio stammar och den halva stamstam med dess familjer och gaditernas
men. Rubeniternas
familjer
liksom halva Manasses stam har redan
med
dess
stam
fått sin egendom. 15Dessa två stammar och denna halva stam
har alltså fått sin egendom på andra sidan Jordan, mitt
Jeriko, på östra sidan om floden."

emot

Herren

talade till Mose:
är namnen på de män som skall fördela landet mellan er: prästen Elasar och Josua, Nuns son. 13Ni skall också låta
19Detta är
en hövding ur varje stam delta vid fördelningen.
Jefunnes
son,
namnen på de männen: från Judas stam Kalev,
Ofrån Simons stam Samuel, Ammihuds
son, 21från Benjamins
Detta

Bucki,
Dans stam hövdingen
stam Elidad, Kislons son, från
Hanniel, Efods
Josefs söner dels hövdingen
Joglis son, från
24dels hövdingen
Kemuel, Shiftans
son, från Manasses stam,
25från
ElisaSebulons stam hövdingen
son, från Efraims stam,
Paltiel, Asfan, Parnaks son, 26från Isaskars stam hövdingen
Shelornis
från
Achihud,
hövdingen
Ashers
stam
sans son,
son, 230ch från Naftalis
son.

stam hövdingen

Pedahel,

Ammihuds
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egendom i Kanaan.
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befallning

skulle fördela

israeliternas

Leviternas
1Herren

städer och betesmarker
talade

till

Mose

på Moabs

hedar,

vid Jordan,

mitt

emot Jeriko:
Befall israeliterna

att av den egendom som de har tilldelats
städer åt leviterna att bo
Ni skall också ge leviterna
betesmark kring städerna. 3De skall bo i städerna och använda
betesmarkerna
för den boskap de äger, för alla sina djur. 4Beavskilja

tesmarkerna

som ni ger åt leviterna skall åt alla håll sträcka sig
1 OOOalnar utåt från stadsmuren. 5Utanför staden skall ni mäta

till 2 000 alnar, sydsidan
till
upp östsidan av betesmarken
2 000, västsidan till 2 OOOoch nordsidan till 2 OOO,med staden i
mitten.

Detta är betesmarkerna
som leviterna skall få kring sistäder.
na
5De städer som ni skall avskilja åt leviterna innefattar de
sex
asylstäderna,
till vilka ni skall låta dråpare få ta sin tillflykt.
Förutom dessa skall ni ge dem ytterligare 42 städer. 7Sammanlagt blir det alltså 48 städer med tillhörande
betesmarker som
m skall ge åt leviterna. 3När ni tar dessa städer från israeliternas egendom skall m ta mycket från dem som har mycket och
litet från dem som har litet. Varje stam skall ge av sina städer
åt leviterna

i förhållande

till det område

som stammen

har fått

som sin egendom.

Asylstüderna
9Herren

talade till Mose:

1°Säg till israeliterna:

När ni går över Jordan och kommer in
ni välja ut städer som skall vara era asylstäder.
Dit skall en dråpare kunna fly om han har dödat en människa
skall tjäna som tillflyktsorter
utan uppsåt. Städerna
undan

i Kanaan skall

blodshämnaren,

så att dråparen
ställs inför menighetens domstol.

inte blir dödad innan han
13Av de städer ni avskiljer är
det sex som skall vara era asylstäder. 14Tre städer skall ni avskilja öster om Jordan och tre städer i Kanaan. De skall vara
15Både israeliterna
asylstäder.
och invandrare
eller tillfälligt
bosatta

bland

folket

skall ha dessa sex städer till asylplatser.
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Dit skall

var och en som har dödat

en människa

utan uppsåt

kunna fly.
så att
15Men om någon slår en annan med ett järnföremål,
döden följer, då är han en mördare, och en mördare skall straffas med döden. 17Och om han slår den andre med en sten som
går att döda med, och döden följer, då är han en mördare, och
Likaså
om han slår den
en mördare skall straffas med döden.
andre med ett träredskap som går att döda med, och döden
följer, då är han en mördare, och en mördare skall straffas med
döden. 19Det är blodshämnaren
som skall döda mördaren. När
han stöter på mördaren skall han döda honom. 2°Och om nånågot på
gon knuffar omkull en annan i ond avsikt eller kastar
slår till honom
honom med ond vilja, så att döden följer, eller
så att döden följer, då skall han straffas med
skall döda mördadöden: han är en mördare. Blodshämnaren
ren nar han stöter på honom.
fientlig
Men
om någon råkar knuffa omkull en annan utan
avsikt, eller om han utan ond vilja kastar något föremål på den
andre, 23eller om han utan att se sig för träffar den andre med
och detta fast
en sten som går att döda med, och döden följer,
något ont,
honom
eller
ville
fiende
han inte var den andres
döma
och
mellan gärningsmannen
24då skall menigheten

i fientlig

avsikt,

blodshämnaren
skall

rädda

här givna

enligt

dråparen

undan

25Menigheten

föreskrifter.

blodshämnaren

och föra honom

Där skall han bo tills
med helig olja. 250m
smord
avlider, han som är
översteprästen
dit han flytt,
asylstad
lämnar området kring den
dråparen
asylstadens
27och blodshämnaren
träffar på honom utanför
tillbaka

område,

till

den asylstad

dit han flytt.

då kan blodshämnaren

döda

dråparen

utan att dra

över sig. 23Dråparen måste stanna i sin asylstad tills
avlider. Först efter överstepravstens död får han
översteprästen
skall vara gällande lag för
återvända till sin egen jord. Detta

blodskuld

er genom alla släktled, var ni än bor.
300m någon dräper en annan människa, får dråparen dödas
räcker inte för
Ett enda vittnesmål
bara på vittnens uppgifter.
en dödsdom.
liv. Förtjänar
31Ni får inte ta emot lösen för en mördares
hans brott döden, skall han straffas med döden. 32Inte heller
till en asylfår ni ta emot lösen för en som har tagit sin tillflykt
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stad, så att han åter kunde bo ute i landet, innan prästen har
avlidit.
33Ni får inte vanhelga det land ni bor
Blod vanhelgar landet, och landet

kan inte få någon försoning för det blod som
där utom genom blodet från den som utgöt det. 34Ni
får inte orena landet där ni bor, det land där jag har min boutgjutits

ning. Jag, Herren,

Kvinnliga

har min boning bland israeliterna.

arvtagares

giftermål

lFamjljeöverhuvudena
i gileaditernas släkt trädde nu fram. Gilead var son till Makir, son till Manasse; gileaditerna var alltså
en av Josefs söners släkter. De kom med sitt ärende till Mose
och sade:
israeliternas familjeöverhuvuden,
och hövdingarna,
"Herren

har befallt

dig, herre, att genom lottning fördela lanisraeliterna
som deras egendom. Du har också fått

det mellan

befallning
att Vår broder Selofchads arv skall ges åt
3Men om de gifter sig med män från andra israelitiska stammar, så kommer deras arvslott att skäras bort från
våra fäders egendom och läggas till den egendom som ägs av
deras nya stam. På så sätt mister vi en del av vår jord. 4Och när
Herrens

hans döttrar.

israeliternas

friår

kommer

har deras arvslott

fogats

till

den

som ägs av deras nya stam och har skurits bort från
vår fädernestams egendom."
5På Herrens befallning gav då Mose israeliterna följande på-

egendom

bud:
Josefs söners stam har rätt. 5Detta är vad Herren befaller i
fråga om Selofchads döttrar: De får gifta sig med vem de vill,

deras fädernestam.
en släkt som tillhör
jord får övergå från en stam till en annan.
egendom. 8En
skall hålla kvar sin fädernestams

bara det sker inom

7Ingen israelitisk
Varje

israelit

som har ärvt egendom inom en israelitisk stam får bara
gifta sig med någon som tillhör en släkt inom hennes fädernestam, detta för att varje israelit skall få behålla sina fäders

kvinna

egendom.

9Ingen jord får övergå från en stam till en annan.

Varje israelitisk
Selofchads
nMachla,

stam skall hålla kvar sin egendom.
döttrar gjorde som Herren hade befallt

Mose.

och Noa, Selofchads döttrar, gifte sig med söner till sina farbröder. 12De gifte sig inom de släkTirsa, Hogla,

Milka
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från Manasse, Josefs son, och deras
ter som härstammade
egendom stannade kvar inom den stam som deras fädernesläkt tillhörde.
13Detta var de bud och bestämmelser som Herren gav israeliterna genom Mose på Moabs hedar, vid Jordan, mitt emot
Ieriko.

Moseboken

Femte

Deuteronomium

Återblick

ökentiden.

Folkets

ledare

1Detta är vad Mose förkunnade

för Israels folk i öknen öster
om Jordan, i ödemarken nära Suf, mellan Paran och Tofel, Laban, Haserot och Di Sahav, elva dagsresor från Horeb på vägen över Seirs berg, till Kadesh Barnea. 3Det fyrtionde året, på
första dagen i elfte månaden, förkunnade
Mose för israeliterna
allt vad Herren hade befallt honom att säga till dem. 4Mose hade då besegrat amoreernas kung Sichon, som härskade i Heshbon, och vid Edrei hade han besegrat Bashans kung Og, som
härskade i Ashtarot. 5Öster om Jordan, i Moab, inledde Mose
denna undervisning
i lagen. Han sade:
ÖHerren, vår Gud, talade till oss på Horeb: "Länge nog har
ni dröjt kvar vid detta berg. 7Bryt nu upp och
mot amoreeri bergsbygden, i
nas berg och mot deras grannar i Iordandalen,
Låglandet, Negev och kusttrakten.
Gå till kanaaneernas land,
och ända till den stora floden, Eufrat. 3Härmed
jag landet åt er. Gå och ta i besittning det land som
Herren med ed har lovat att ge era fäder Abraham, Isak och Iakob och deras efterkommande."
9Vid samma tid sade jag till er: "Ensam orkar jag inte bära
er. loHerren, er Gud, har låtit er bli många, nu år ni lika talrika
till Libanon

överlämnar

som himlens stjärnor. Må
tusenfalt fler och välsigna

era fäders Gud, låta er bli
han
har lovat. Men
hur
er som
skall jag ensam orka med denna börda, all möda med er och
13Välj kloka, förnuftiga och erfarna män ur var och
era tvister
så gör jag dem till era ledare." 14Ni svarade
stammar,
en av era
Herren,

att det var ett gott förslag. 15Och jag tog ledande män i era
stammar, kloka och erfarna män, och gjorde dem till ledare för
er, till anförare för tusen eller hundra eller femtio eller tio och
till förmån inom era stammar.
16Då uppmanade jag era domare: "Lyssna på era bröder och
döm rättvist mellan dem och även mellan en landsman och en
17Var inte partiska när ni dömer, lyssna lika noga på

främling.
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låg och hög. Frukta

ingen

människa,

domen

är Guds.

Om

någon sak blir för svår för er skall ni lägga fram den för mig, så
skall jag lyssna."
j
13Då gav jag er också anvisningar
om allt ni skulle göra.

Vandringen

till Kadesh och spelningen i bergen

19Därefter bröt vi upp från Horeb och vandrade genom hela
öken som ni själva har sett. Vi
den stora och fruktansvärda
gick i riktning mot amoreernas berg, så som Herren, vår Gud,
hade befallt oss, och kom till Kadesh Barnea. 2°Där sade jag till
vår
er: "Ni har nu kommit till amoreernas berg, som Herren,
Gud, ger oss. 21Herren, din Gud, har överlämnat landet åt dig.
Gå dit och ta det i besittning, så som Herren, dina fäders Gud,
har sagt. Var inte rädd, bli inte förskräckt."
22Men ni kom fram till mig och sade: "Vi vill skicka några
män i förväg, som kan utforska landet och ge oss besked om
vilken våg vi skall följa och vilka städer vi kommer till." Jag
fann förslaget gott och utsåg bland er tolv män, en från varje
och
stam. 24De begav sig upp i bergen, kom till Druvdalen
25De
frukter
spanade där.
tog med sig några av landets
ner till
att det var ett rikt land som Herren, vår
oss och rapporterade
Gud, ville ge oss. 25Men ni ville inte gå dit upp utan trotsade
27och satt i era tält och knotade:
har han fört oss ut ur Egypten
"Herren
för att prisge oss åt amoreerna och göra slut på oss. 23Vart är
det vi skall gå Våra bröder har gjort oss modlösa med sitt tal

Herrens,

er Guds, befallning
hatar oss, och därför

om ett folk som år större och talrikare än vi och om stora städer med skyhöga murar. Till och med anakiter fick spanarna
se där borta."
Jag sade till er: "Låt er inte skrämmas, var inte rädda för
dem 3OHerren, er Gud, går framför er och strider för er, som ni
själva såg honom göra i Egypten. 31Och i öknen fick du erfara
att Herren, din Gud, bar dig som en man bär sin son, hela den
väg som ni har vandrat för att komma hit. 32Trots detta litade
ni inte på Herren, er Gud, 33som gick före er på vägen och valde ut era lägerplatser,
om natten
väg, om dagen i ett moha."

i en eld för att lysa upp

er
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34När Herren

hörde er klagan greps han av vrede och svor
skall någon av dessa män, detta usla släktled, få se det rika land som jag med ed har lovat att ge era fäder, 36ingen utom Kalev, Iefunnes son - han skall få se det. Åt
honom och hans söner skall jag ge den mark hans fot har tramdenna ed: 35"Aldrig

han har varit Herren trogen."
pat,
37Även på mig vredgades Herren
du skall få komma

dit",

för er skull. "Inte heller
sade han. 38"Men Iosua, Nuns son,

som är din tjänare, skall få komma dit. Ingjut mod i honom,
han skall göra landet till Israels egendom. 39Era barn som ni
sade skulle bli fiendens byte, era söner som ännu inte lärt sig
skilja på gott och ont, de skall få komma dit. Ät dem skall jag
ge landet, och de skall ta det i besittning. 4°Själva måste ni nu
tillbaka in i öknen, i riktning mot Sävhavet."
bryta upp och
41Ni svarade mig: "Vi har syndat mot Herren. Nu skall vi
dra ut i strid, så som Herren, vår Gud, har befallt oss." Ni väpnade er allihop och ville utan betänkande ge er upp i bergen.
42Men Herren befallde mig att säga till er: "Ni skall inte gå dit
ni har inte mig med er, och då komupp och inlåta er i strid,

43Jag sade detta till er,
mer ni att bli slagna av era fiender."
befallning.
Fyllda
trotsade
lyssnade
Herrens
ni
inte
utan
men
44Amoreerna
bodde
där
gick
bergen.
övermod
i
ni
som
av
upp
ut mot er. Som en bisvärm förföljde
er i Seir och drev er ända till Horma. 45När
ni inför Herren, men han lyssnade inte och
Därför
stannade m i Kadesh så länge som
ryckte

I Edom

de er, de krossade
ni kom tillbaka grät
vägrade höra på er.
m gjorde.

och Moab

lDärefter
bröt vi upp och gick tillbaka in i öknen, i riktning
mot Sävhavet, så som Herren hade sagt till mig. Vi gick länge
omkring i utkanten av Seirs bergsbygd. Slutligen sade Herren
till mig: 3"Länge nog har ni gått omkring vid dessa berg. Vänd
Ni går nu genom
nu mot norr 4Ge folket dessa anvisningar:
det område som tillhör era bröder, Esaus ättlingar i Seir. Även
om de är rädda för er skall ni akta er noga 5och inte utmana
dem. Inte en enda fotsbredd av deras land skall jag ge er,
Seirs berg har jag skänkt som egendom till Esau. ÖMat att äta
skall ni köpa av dem, och även vattnet ni dricker skall ni betala
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för. 7Herren,

din Gud, har välsignat

dig i allt som du har föregenom den väldiga ök-

tagit dig, och han har följt din vandring

nen. I fyrtio år har Herren, din Gud, varit med dig. Ingenting
har fattats dig." 3Vi vandrade fram bland våra bröder, Esaus
ättlingar

i Seir, och följde vägen i Aravadalen

bort från Elat och

Esjon-Gever.
Sedan tog vi en ny Väg och gick i riktning mot Moabs öken.
9Herren sade till mig: "Angrip
inte moabiterna,
ge dig inte i
Ar har
strid med dem. Av deras land ger jag dig ingenting,
jag skänkt som egendom till Lots ättlingar."
loFörut
bodde emeerna där, ett stort och talrikt folk, högLiksom
anakiterna.
anakiterna räknas de som reväxt som
kallar dem emeer. 121 Seir bodde förut
faeer, men moabiterna
men de drevs bort av Esaus ättlingar, som utplånade
dem och övertog deras land, liksom Israel gjorde med det land
Herren hade skänkt dem som egendom.
13"Framåt, gå över Sered" Så gick vi över Sereds floddal.
horeerna,

Vår

vandring

från Kadesh Barnea fram till övergången

av
år. Då var den generationens
alla krigare döda och borta ur lägret, så som Herren hade svurit. 15Herrens hand drabbade dem och ryckte bort dem ur lägSereddalen

hade tagit trettioåtta

ret tills alla var döda.
16När alla krigarna

hade dött ut 17talade Herren till
du nu går genom Moabs område, genom Ar,
mig:
19närmar du dig Ammons ättlingar. Angrip dem inte, utmana
det
land ger jag dig ingenting,
dem inte. Av ammoniternas
har jag skänkt som egendom till Lots ättlingar."
ZOÄVGII detta land räknas som refaeiskt. Där bodde förut rei folket

13"När

kallade sarnsummeer. 21Det var ett stort
faeer, av ammoniterna
och talrikt folk, högväxt som anakiterna. Herren utplånade refaeerna och lät ammoniterna
driva bort dem och överta deras
land, så

som han gjorde för Esaus ättlingar i Seir, när han uthoreerfolket
och lät dem driva bort det och överta det
land där de ännu bor. 23Samma sak drabbade avveerna, som
bodde i byar ända bort mot Gaza. Kaftoreerna, som hade komplånade

mit från Kaftor, utplånade dem och övertog deras land.
24"Framåt, bryt upp och gå över Arnons floddal
Jag ger
Heshbon
och
hans
land
åt
dig.
Börja
amoreernas kung Sichon i
erövringen,

ge dig i strid med honom

Z5Iag börjar i dag sprida
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skräck och fruktan

för dig bland

alla folk under himlen,

så att

de bävar och darrar när de hör talas om dig."

Segern över kung Sichon
Från

öken sände jag bud till kung Sichon i Heshhälsning: 27"Låt mig få gå genom ditt

Kedemots

bon med denna fredliga

land. Jag skall
raka vägen och inte vika av åt vare sig höger
eller vänster. zsMat att äta skall jag köpa av dig, och vatten att
dricka skall jag betala dig för. Jag vill bara tåga igenom, 29så
som Esaus ättlingar i Seir och moabiterna i Ar lät mig göra, så
att jag kan gå över Jordan in i det land som Herren, vår Gud,
skall ge oss."
3°Men kung Sichon i Heshbon ville inte låta oss gå genom
och
hans land,
Herren, din Gud, gjorde honom hårdhjärtad
för att han skulle falla i ditt våld, vilket nu också
har skett. 31Herren sade till mig: "Nu börjar jag, jag överlämnar Sichon och hans land åt dig. Börja erövringen, ta hans land
omedgörlig

i besittning"
32Med allt sitt folk drog Sichon ut för att möta oss i strid vid
honom åt oss, och vi
Jahas. 33Herren, vår Gud, överlämnade
dödade honom, hans söner och allt hans folk. 34Då intog vi
också alla hans städer och vigde alla männen där åt förintelse,
och barnen. Vi lät ingen komma undan.
och även kvinnorna
35Men boskapen och det vi tagit i de erövrade städerna behöll
vi som krigsbyte. 36Från Aroer vid randen av Arnons floddal
och från staden nere i dalen och ända bort till Gilead fanns inte
en enda stad som var ointaglig för oss. Herren, vår Gud, överlämnade dem alla åt oss.
37Bara ammoniternas
land lämnade

längs Jabboks floddal
så som Herren,

liksom

städerna

du i fred, hela området
alldeles
i bergsbygden,

vår Gud, hade befallt.

Segern över kung Og
lDärefter

slog vi in på vägen mot Bashan. Og, kungen av Bashan, drog ut med allt sitt folk för att möta oss i strid vid Edrei.
ZMen Herren sade till mig: "Var inte rädd för honom. Jag ger
honom

i ditt våld,

med allt hans folk och hela hans land. Du
som du gjorde med arnoreernas kung

skall göra med honom
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3Så gav Herren, vår Gud,
Sichon, som härskade i Heshbon."
även Og, kungen av Bashan, och allt hans folk i vårt våld. Vi
dödade dem och lät ingen komma undan. 4Då intog vi också
alla hans städer.

Det fanns inte en enda som vi inte tog från
dem. Vi tog sextio städer, hela Argovområdet,
Ogs rike i Bashan. 5Alla dessa städer var befästa med höga murar, portar
och bommar. Därtill kom en stor mängd obefästa städer. 5Vi
vigde

dem åt förintelse,

så som vi gjort med Sichon, kungen i
Heshbon. Vi vigde alla männen i städerna åt förintelse,
och
och barnen. 7All boskapen och det vi tagit i
även kvinnorna
städerna behöll vi som krigsbyte.
3Från de två amoreiska kungarna

öster om Jordan erövrade
vi den gången allt land ända från Arnons floddal till berget
9Hermon kallas Sirjon av fenikierna
Hermon
och Senir av
amoreema - maila städerna på högslätten, hela Gilead och hela Bashan ända till städerna Salka och Edrei, som ligger i Ogs
rike, i Bashan. nKung
Og av Bashan var den siste som fanns
kvar av refaeerna. Hans sarkofag, som är av basalt, finns som
bekant i Rabba i Ammon. Den är nio alnar lång och fyra alnar
bred, mätt med vanligt alnmått.
Landet

öster om Jordan fördelas
12När vi väl hade erövrat detta land gav jag rubeniterna
och
gaditerna
området närmast Aroer vid Arnons floddal samt
hälften av Gileads berg och städerna där. 13Resten av Gilead
och hela Bashan, Ogs rike, gav jag åt ena hälften av Manasses
Allt detta, hela Bashan, gäller
stam - hela Argovornrådet.
refaeiskt
land.
som
Manasses
ättlingar jairiterna fick hela Argovområdet
fram
till gränsen mot geshureerna och maakateerna, och detta ornråde, Bashan, gav de namn efter sig själva och kallade det för
Iairs byar. Så heter landet än i dag. 15Åt makiriterna
gav jag
Gilead. 15Åt rubeniterna
och gaditerna gav jag området från
Gilead till Arnons

floddal,

med gränsen mitt i dalen. Iabbokda171 Iordandalen
blev själva

len blev gräns mot ammoniterna.
floden gräns från Gennesaretsjön
vet, nedanför

Pisgas branter

till Aravasjön,

i öster.

dvs. Döda ha-
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"Herren, er Gud,
13Då gav jag er också dessa anvisningar:
Alla ni krigare skall
har gett er detta land att ta i besittning.
bröder. 19Bara era
i spetsen för era israelitiska
rusta er och
kvinnor och barn och er boskap - jag vet att ni har gott om
boskap - skall stanna kvar i de städer jag har gett er, Zotills
Herren har låtit era bröder bli bofasta liksom m själva och även
de har tagit sitt land i besittning, det som Herren, er Gud, skall
återvända, var
ge dem på andra sidan Jordan. Sedan kan ni
och en till den egendom som jag har gett åt er."
åt Iosua: "Du har med egna
21Då gav jag också anvisningar
ögon sett allt vad Herren, er Gud, har gjort med dessa två
kungar. Likadant skall Herren göra med alla de riken där du
drar fram.
Gud, strider

Herren

22Ni skall inte vara rädda
för er."

avvisar

Moses

för dem,

Herren,

er

bön

23Vid samma tid vädjade jag till Herren: 24"Herre, min Gud,
du har börjat visa din storhet och din väldiga makt för din tjäutför sådana mäktiga
nare. Vilken gud i himlen och på jorden
andra sidan och se
till
25Låt
Jordan
mig
över
dåd som du
det rika landet där, dessa härliga berg, och Libanon." 26Herren
på mig för er skull och ville inte lyssna på mig.
var förbittrad
"Det är nog", sade han, "tala inte mer med mig om detta. 27Gå
åt väster och norr, åt
upp på toppen av Pisga, se dig omkring
du komvad
du ser,
på
vila
blicken
söder och öster, och låt
23Ge
Josua
uppöver denna flod, över Jordan.
mer inte att
draget, ingjut
gå över floden

mod och styrka i honom,
i spetsen för detta folk.

det är han som skall
Det land som du ser

skall han göra till deras egendom."
Sedan
stannade vi i dalen mitt emot Bet Pegor.

Förmaning

till lydnad och trohet

1Och nu, Israel, hör de stadgar och föreskrifter
som jag lär er
till det land
och
komma
leva
för att m skall lyda dem. Då får ni
får ta det i besittsom Herren, era fäders Gud, vill ge er, och ni
jag ger er
ning. Ni skall inte lägga något till de befallningar
och inte heller dra ifrån något. Ni skall hålla Herrens, er Guds,
bud, som jag ger er. 3Med egna ögon har ni sett vad Herren
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Alla bland er som följde Baal-Pegor har
4men ni som höll fast vid Herren,
alla
vid
dag.
Gud,
liv
i
är
er
så som Herren, min
5Iag lär er nu stadgar och föreskrifter,
gjorde vid Baal-Pegor.

Herren,

din Gud, utplånat,

mig, för att ni skall lyda dem i det land ni
6Ni skall följa dem och lyda
till och tar i besittning.
dem för att andra folk skall se er vishet och insikt. När de hör
alla dessa stadgar kommer de att säga: "Detta stora folk är
7Vilket stort folk har
folk"
verkligen
ett vist och insiktsfullt
Gud, har befallt

kommer

gudar som är dem så nära som Herren, vår Gud, är oss nära
3Och vilket stort folk äger stadvarje gång vi åkallar honom
rättfärdiga
föreskrifter
så
och
som denna lag som jag i dag
gar
förelägger er
9Men akta dig mycket

noga för att glömma vad du såg med
egna ögon. Bevara det i minnet så länge du lever, och undervisa dina barn och barnbarn om det, 100m den dag då du vid
Horeb stod inför Herren, din Gud. Herren sade till mig: "Kalla
samman folket åt mig Jag skall låta dem höra mina 0rd, så att
de lär sig att frukta mig, så länge de lever på jorden, och lär siDå
kom ni fram och ställde er nedanför
na barn detsamma."
berget. Berget brann och elden nådde ända in i himlen. Det var
talade till er ur elden. Ormoln och töcken. Herren
den hörde ni, men ni såg ingen gestalt, ni hörde bara en röst.

mörker,

13Han förkunnade

för er och befallde er att hålla
14Då bepå två stentavlor.
han
skrev
som
fallde Herren mig att lära er stadgar och föreskrifter,
som ni
skall lyda i det land ni går över till och tar i besittning.
15Akta er noga Ni såg inte någon gestalt när Herren, er
sitt förbund

det: de tio budorden,

Gud, talade till er ur elden på Horeb. 15Gör därför inte något
så förfärligt
av vilen bildstod, en gudabild
som att tillverka
17en
bild
ken gestalt det vara må: en bild av man eller kvinna,
men
fågel
flyger
skyn,
djur
eller
i
markens
ett
en
som
av
av
bild av ett djur som krälar på jorden eller av en fisk i vattnet,
under jordens yta. 19När du lyfter blicken mot himlen och ser
solen, månen och stjärnorna, hela den himmelska hären, får du
att tillbe dem och tjäna dem. Dem har
din Gud, tilldelat alla folk under lümlen. 2°Men er har

inte låta dig förledas
Herren,

tagit sig an och fört ut ur smältugnen,
ut ur Egypten,
för att ni skulle bli hans eget folk, som ni nu också har blivit.
Herren
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på mig för er skull och svor att jag inte
till det rika land som Her-

skulle få gå över Jordan och komma

ren, din Gud, vill göra till din egendom. Jag skall dö här i
landet och kommer
inte att
över Jordan. Men ni skall gå
23Akta er då för att
över och ta det rika landet i besittning.
glömma det förbund som Herren, er Gud, har slutit med er, så
att ni gör er en bildstod, en avbild av något som Herren, din
Gud, har förbjudit
dig att avbilda. 24Ty Herren, din Gud, är en
förtärande eld, en svartsjuk Gud.
250m ni efter att ha fått barn och barnbarn
mastadda

i landet

och blivit

hem-

gör något så förfärligt

som att tillverka
en
bildstod av vilken gestalt det vara må och sålunda gör det som
är ont i Herrens, din Guds, ögon och väcker hans vrede, 26då
tar jag i dag himmel och jord till vittnen på att ni snart skall utrotas från det land ni tar i besittning när ni går över Jordan. Ni
får inte leva länge där, ni kommer att gå under. Herren
skall
skingra er bland folken, och bara några få av er skall leva kvar
hos de främmande
folk dit Herren driver bort er. 23Där kommer ni att tjäna gudar som är tillverkade
av människohänder,
gudar av trä och sten som varken kan se eller höra, äta eller
lukta. 29Men där skall du söka Herren, din Gud, och du skall
finna honom

om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och
med hela din själ. 3°När du är i nöd och allt detta drabbar dig i
kommande

dagar,

då skall du vända

tillbaka

Gud, och lyssna till honom.

31Ty Herren,

härtig

Gud,

under.

Han glömmer

inte överge
det förbund

och han skall
aldrig

till Herren,

din

din Gud, är en barmdig eller låta dig gå
han ingick

med dina

fäder och bekräftade med ed.
Utforska
hur det var i gamla tider, innan du fanns, alltsedan den dag då Gud skapade människorna

på jorden,

och frå-

ga från himlavalvets
ena ände till den andra om något så stort
detta
har
skett
eller
som
om någon har hört talas om något liknande. 33Har något folk hört Guds röst ur elden, så som du har
vid liv 34Eller har någon annan gud
gjort, och ändå förblivit
ens försökt hämta ett folk ur ett annat folks våld, med prövningar

och tecken,

under

och krig, med stark hand och lyftad

stordåd, så som Herren, er Gud,
arm och med skräckinjagande
gjorde med er i Egypten, inför dina ögon 35Du har själv fått se
detta för att du skulle

förstå att det är Herren

som är Gud, det

4:36

Femte Moseboken

292

annan än han. 36Från himlen lät han dig höra sin
röst för att fostra dig. På jorden lät han dig se sin väldiga eld,
och du hörde hans ord ur elden. 37Eftersom han älskade dina
förde han själv ut dig
fäder och utvalde deras efterkommande
33Han
folk som är
fördriver
ur Egypten med sin stora kraft.
större och mäktigare än du, han leder dig till deras land och
finns ingen

gör detta till din egendom, som det är än i dag.
39Därför skall du i dag inse och besinna att det är Herren
som är Gud uppe i himlen och nere på jorden, det finns ingen
annan. 400m du följer hans stadgar och bud, som jag i dag ger
och du får ledig, går det väl för dig och dina efterkommande
dig
för alltid.
Gud,
vill
din
land
det
Herren,
länge
i
ge
som
va

Asylstäderna
avskilde Mose tre städer på andra sidan Jordan, den
42och lät dem bli tillflyktsorter
för dråpare som
dräpt någon utan att förut ha hyst agg mot honom.
oavsiktligt
Den som flydde till någon av dessa städer skulle få leva. 43Beavskilde han för Rubens ättlingar,
ser i öknen på högslätten

Sedan

östra sidan,

Ramot i Gilead

för Gads ättlingar

och Golan i Bashan för Ma-

nasses ättlingar.

Gudsuppenbarelsen och de tio budorden
44Detta är den lag som Mose förelade israeliterna. 45Här följer
för isde lagar, stadgar och föreskrifter
som Mose förkunnade
raeliterna efter deras uttåg ur Egypten, 45öster om Jordan i dalen mitt emot Bet Pegor, i det land som hade tillhört amoreerkungen Sichon, han som härskade i Heshbon men besegrades
47De inav Mose och israeliterna efter deras uttåg ur Egypten.
tog hans land liksom kung Ogs land Bashan, allt land som tillhörde de två amoreiska kungarna på andra sidan Jordan, den
ända från Aroer vid randen av
östra sidan: 43ett landområde
Arnons tloddal till berget Sirjon, alltså Hermon, 490ch vidare
hela den bortre del av Iordandalen som ligger
ända till Aravasjön nedanför Pisgas branter.

öster om floden,

samman hela Israel och sade: Hör, Israel, de
stadgar och föreskrifter som jag i dag kungör för er. Lär er dem
och följ dem troget. ZHerren, vår Gud, slöt ett förbund med oss
1Mose kallade
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vid Horeb. 3Det var inte med våra fäder han slöt det förbundet
utan med oss, vi som står här i dag, med alla oss som lever nu.
4Ansikte mot ansikte talade Herren till er ur elden på berget.
5Själv stod jag då mellan honom och er för att förmedla Herni var rädda för elden och gick inte upp på berget.
rens ord,
Han sade:

ÖIag är Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur
slavlägret. 7Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 3Du
skall inte göra dig någon bildstod, någon avbild av någonting
uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden.
9Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag år Herren, din
Gud, en svartsjuk Gud, som låter straffet för fädernas skuld
drabba barnen intill tredje och fjärde led när man försmår mig
lomen visar godhet mot tusenden när man älskar mig och hålHerrens, din Guds,
skall inte missbruka
ler mina bud. Du
lämna
den ostraffad som
kommer
inte
Herren
att
namn,
missbrukar hans namn.
12Var noga med att hålla sabbatsdagen helig, så som Herren, din Gud, har befallt dig. 13Sex dagar skall du arbeta och
sköta alla dina sysslor,

men

den sjunde

din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra

dagen är Herrens,
något arbete, varken

du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din
oxe eller din åsna eller något annat lastdjur du har, inte heller
invandraren
i dina städer. Din slav och din slavinna skall få vila liksom
Egypten

du själv. 15Kom ihåg att du själv en gång var slav i
och att Herren, din Gud, förde dig ut därifrån med

arm. Därför har Herren, din Gud, befallt
dig att fira sabbatsdagen.
Visa
aktning för din far och din mor, så som Herren, din
Gud, har befallt dig, så att du får leva länge och det går dig väl
i det land som Herren, din Gud, ger dig. 17Du skall inte dräpa,
19du skall inte stjäla, Odu
13du skall inte begå äktenskapsbrott,

stark hand och lyftad

falskt mot din nästa, 21du skall inte ha begär
och du skall inte ha lust till din nästas
hus eller åker, hans slav eller hans slavinna, hans oxe eller
skall inte vittna

till din nästas hustru,

hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.
Dessa
budord förkunnade
Herren för er när ni alla stod
dem med hög röst ur elsamlade vid berget. Han förkunnade
den, molnet

och töcknet

-

dessa och inga fler. Han skrev dem
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som han gav mig. 23När ni hade hört rösten
och berget brann kom ni fram till mig, alla stamoch äldste, 24och sade: "Herren, vår Gud, har visat

på två stentavlor,
ur mörkret
hövdingar

oss sin härlighet och storhet, och vi har hört hans röst ur elden.
I dag har vi sett att en människa kan höra Gud tala och ändå
förbli vid liv. 25Varför måste vi då dö Denna väldiga eld föross. Om vi hör Herren, vår Gud, tala igen kommer vi
25Ty
vid liv efter att
dö.
vilken dödlig varelse har förblivit
att
27Gâ du
som vi ha hört den levande Gudens röst ur elden
bränner

fram och lyssna till allt vad Herren,

vår Gud, säger. Tala sedan

om för oss allt vad Herren, vår Gud, har sagt till dig, så skall vi
lyssna och lyda."
28När ni talade till mig hörde Herren Vad ni sade. Då sade
till mig: "Jag har hört vad detta folk har sagt till dig.
Allt de säger är riktigt. Tänk
om de kunde bevara samma
sinnelag, alltid frukta mig och hålla alla mina bud Då skulle
väl för dem och deras ättlingar. 3°Gå nu
det för all framtid
Herren

och säg åt dem att återvända till sina tält. 31Ställ dig sedan här
hos mig, så skall du få höra hela den lag, de stadgar och föreskrifter som du skall lära dem och som de skall lyda i det land
jag ger dem att ta i besittning."
32Fö1j nu troget det som Herren, er Gud, har befallt er. Ni
skall inte vika av åt vare sig höger eller vänster 33utan i allt földen väg som Herren, er Gud, har befallt er att gå. Då får m
leva, det går er väl och ni får ett långt liv i det land ni tar i besitming.
Kärlek

till Herren

och hans bud

1Och detta är den lag, de stadgar

och föreskrifter

som Herren,
er Gud, befallde mig att lära er för att ni skall lyda dem i det
land ni går över till och tar i besittning. 20m du alltså fruktar
Herren, din Gud, du liksom dina barn och barnbarn, och i hela
ditt

liv

kommer

alla hans stadgar och bud som jag ger dig, så
du att leva länge. 3Du skall lyssna, Israel, och följa

följer

så att det går dig väl och ni blir mycket talrika, så
land som flödina fäders Gud, har lovat dig
Herren,
som
- ett
dar av mjölk och honung.
dem troget,
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är vår Gud, Herren är en. 5Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och
med all din kraft. 5Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på hjärtat. 7Du skall inpränta dem i dina barn och tala om
4Hör, Israel

Herren

dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går, när du
lägger dig och när du stiger upp. 3Du skall binda dem som ett
tecken kring din arm, och de skall vara ett kännemärke på din
och i dina
panna. 9Du skall skriva dem på dina dörrposter
stadsportar.
1°När Herren, din Gud, för dig in i det land han ger dig enligt sin ed till dina fäder Abraham, Isak och Jakob - ett land
välmed stora och vackra städer som du inte har byggt, med
fyllda hus som du inte har fyllt, med vattencisterner
som du
och olivlundar
ut, med vingårdar
som du inte
skall
du
akta dig för
har planterat
och du då äter dig mätt,
att glömma Herren, han som förde dig ut ur Egypten, ut ur
slavlägret. 13Herren, din Gud, skall du frukta, honom skall du
inte har huggit

tjäna, och vid hans namn skall du svära. 14Ni skall inte följa
dyrkar. 15Ty
gudar, ingen av dem som era grannfolk

andra

Herren,

din Gud, finns mitt ibland

Gud. Väck inte vreden

er, och han är en svartsjuk
han kan utplådin Gud,

hos Herren,
16Ni skall inte sätta Herren, er Gud, på
från
jordens
dig
yta.
na
gjorde
vid
Massa. 17Följ noga de bud, lagar och
ni
prov, som
stadgar som du har fått av Herren, er Gud. 13Du skall göra det
som är riktigt och rätt i Herrens ögon. Då går det dig väl, och
du får komma till det rika land som Herren med ed har lovat
19Herren kommer att jaga
dina fäder och ta det i besittning.
bort alla dina fiender, så som han har sagt.
ZONär din son en gång frågar dig: "Vad är meningen med de
lagar, stadgar och föreskrifter
som Herren, vår Gud, har gett
då
skall du svara honom: "Vi var faraos slavar i Egyper"
ten, men med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten. 221mför våra ögon gjorde Herren i Egypten stora tecken och under,
som drabbade farao och hela hans hov, 23men oss förde han ut
därifrån och ledde oss hit för att ge oss det land han med ed
har lovat våra fäder. 24Och Herren befallde oss att lyda alla
och att frukta Herren, vår Gud, till gagn för oss
själva i all vår tid, så att han låter oss leva, som han har låtit oss
göra intill denna dag. 25Vi är rättfärdiga
om vi inför Herren,

dessa stadgar
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hela denna lag, så som han har befallt

OSS.II
Israel

och de främmande

folken

1När Herren, din Gud, för dig in i det land du kommer till och
tar i besittning driver han undan många folk för dig: hettiterna, girgasheerna, amoreerna, kanaaneerna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna, sju folk som är större och mäktigare än du.
När Herren, din Gud, överlämnar
dem åt dig och du besegrar
dem skall du viga dem åt förintelse. Du får inte sluta förbund
mot dem. 3Du får inte heller
med dem, inte ge dina döttrar åt deras söner
förleda dina
eller ta deras döttrar åt dina söner. 4De kunde
barn till att avfalla från mig och tjäna andra gudar, så att Hermed dem eller Visa skonsamhet

knyta

Släktband

rens vrede flammar upp och han genast utplånar dig. 5Nej, så
skall ni göra med dem: riv ner deras altaren, krossa deras stenstoder, hugg sönder deras asherapålar och bränn deras gudabilder.

5Ty du är ett folk som är helgat åt Herren,

din Gud. Dig

har Herren, din Gud, utvalt att vara hans dyrbara egendom
framför alla andra folk på jorden.
7Det var inte för att ni är ett större folk än andra som Herren
det minsta folket av
fäste sig vid er och utvalde er - ni är
alla. 8Men Herren älskade er och ville hålla sin ed till era fäder,
och därför förde han er med stark hand ut ur slavlägret och befriade dig ur faraos, den egyptiske kungens, våld. 9Du skall veta att det är Herren, din Gud, som är Gud, den trofaste Gud
som håller sitt förbund och visar godhet i tusen släktled mot
dem som älskar honom och håller hans bud. 1°Men han vederdem som försmår honom och tvekar inte att
honom omedelbart.
den som gör det; han vedergäller
skall du troget följa den lag, de stadgar och föreskrif-

gäller omedelbart
förinta
Därför

ter som jag i dag ger dig.
120m ni lyder dessa föreskrifter
Herren,

din Gud,

i gengäld

och troget följer dem skall
och Visa den
sitt förbund
13Han
dina fäder.
skall älska

hålla

som han med ed lovade
dig, välsigna dig och göra dig till ett talrikt folk. I det land som
han med ed lovade dina fäder att ge dig skall han välsigna de
godhet

barn du får och den skörd du bärgar,

din säd, ditt vin och din
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och tackornas lamm. 14Välsignad skall du
ofruktalla
andra
folk. Ingen av de dina skall
än
vara mer
något
djur.
heller
och
inte
sam, vare sig man eller kvinna,
15Herren skall hålla alla sjukdomar
borta från dig. Han skall
olja, kornas kalvar

inte utsätta dig för någon av de farsoter du lärde känna i Egypten, men han skall låta alla dina fiender drabbas av dem. 16Du
skall uppsluka alla de folk som Herren, din Gud, överlämnar
åt dig
dem ingen förskoning. Och du får inte dyrka de- Visa
då fångas du i en fälla.
ras gudar,
Kanske

tänker du: "Dessa folk är större än jag - hur skall
13Men var inte rädd för dem, utan
dem"
Gud,
gjorde med farao och alla egypdin
på
vad
tänk
Herren,
terna, 19på de stora prövningar
som du själv blev vittne till, på

jag kunna

fördriva

din Gud, förde dig ut
Så
skall
din Gud, göra
Herren,
arm.
med alla de folk du är rädd för. ZOHerren, din Gud, skall också
bland dem, ända tills de överlevande
sprida modlöshet
som
gömt sig undan dig har blivit utplånade. 21Låt dig inte skrämHerren, din Gud, finns hos dig, en stor och
mas av dem,
tecknen

och undren

och på hur Herren,

med stark hand och lyftad

Gud. Steg för steg skall Herren, din Gud, driva
dessa folk för dig. Du kan inte utplåna dem genast,
föröka sig, till skada för dig. 23Men Herdå skulle vilddjuren
överlämna
dem åt dig och skall sprida stor
Gud,
skall
ren, din
förvirring
bland dem, ända tills de går under. 24Han skall ge
fruktansvärd
undan

i ditt våld, och du skall utplåna deras namn från
Ingen enda kan hålla stånd mot dig; du kommer att gö-

deras kungar
jorden.

ra slut på dem.
25Deras gudabilder

Det silver och guld som
finns på dem skall du inte ha begär till och lägga beslag på. Då
detta väcker Herrens, din Guds,
skulle du fångas i en fälla,
avsky. 25Låt inga avskyvärda ting komma in i ditt hus, då vigs
du själv åt förintelse
sådana vidrigheter,

skall ni bränna.

tillsammans

med dem. Du måste avsky

de är Vigda åt förintelse.

Det rika landet
1Hela den lag som jag i dag ger dig skall ni troget följa för att
få leva och bli talrika och komma till det land som Herren med
ed har lovat era fäder och ta det i besittning. Tänk på hela den
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väg som Herren, din Gud, har låtit dig vandra under dessa fyrtio år i öknen, för att tukta dig och sätta dig på prov, för att
utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. 3Han tukoch lät dig äta manna, något som varken
du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att männi-

tade dig med hunger

skan inte lever bara av bröd utan av alla ord som utgår från
4På dessa fyrtio år blev dina kläder aldrig utslitna, och
dina fötter svullnade inte. 5Besirma att Herren, din Gud, fostrar dig som en man fostrar sin son. 5Du skall hålla Herrens,

Herren.

din Guds, bud, så att du vandrar

hans vägar

och fruktar

ho-

nom.
7När Herren,

din Gud, för dig in i ett rikt land med bäckar,
källor
som springer fram ur berg och dalar -3ett land med vete och korn, med vinstockar,
fikonträd
och
granatträd, med dignande olivträd och med honung, 9ett land
och vattenådror

där du inte skall behöva

äta torftigt

eller lida brist på någon-

ting, ett land där stenarna innehåller järn och där du kan bryta
1°och du då äter dig mätt, skall du prisa
koppar ur bergen
dig
Herren, din Gud, för det rika land han har gett dig. Akta
för att glömma Herren, din Gud, och försumma
inte att hålla
hans bud, föreskrifter
och stadgar, som jag i dag ger dig. 12När
13när dina kor
du äter dig mätt och bygger fina hus att bo
sig, när du får mer av silver och guld och allt
vad du äger förmeras, akta
dig då för att i högmod glömma
Herren, din Gud, som förde dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret,
15som ledde dig genom den stora och fruktansvärda
öknen
och får förökar

och Skorpioner,
ett förbränt land utan vatten,
flöda
den
flinthårda
lät
klippan 150ch lät dig äta
vatten
som
ur
manna i öknen, något som dina fäder inte kände till, allt för att
med giftormar

tukta dig och sätta dig på prov och för att till slut Visa dig sin
17Tro inte att du av egen kraft och förmåga har skaffat
dig denna rikedom, lsutan tänk på att det är Herren, din Gud,

godhet.

som ger dig kraft att skaffa rikedom, därför att han då liksom i
det förbund han ingick med dina
dag kommer att upprätthålla
fäder och bekräftade med ed.
19Men om du glömmer Herren, din Gud, och följer andra
gudar,

och tillber dem, då försäkrar jag er i dag att ni
Liksom
de folk Herren förintar åt er skall även
därför att ni inte lyssnar till Herren, er Gud.

tjänar

skall förintas.
ni förintas,

Lita inte
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din rättfärdighet

1Hör, Israel

Du går nu över Jordan för att besegra folk som är
mäktigare
än du, besegra stora städer med skyhöga
större och
och
besegra anakiterna, detta stora och högväxta folk
murar
som du känner till och om vilket det sägs: "Vem kan hålla
3Var nu förvissad om att Herren, din
stånd mot anakiterna"
Gud, själv går före dig som en förtärande eld. Han skall förgöra dem, han skall låta dem kuvas av dig. Du skall fördriva dem
och genast göra slut på dem, så som Herren har lovat dig.
4När Herren, din Gud, jagar undan dem för dig får du inte
tro att det är på grund av din rättfärdighet
som Herren låter
dig komma till detta land och ta det i besittning. Nej, det är de
andra folkens ondska som gör att Herren driver undan dem
och redlig som
för dig. 5Det är inte därför att du är rättfärdig
du får komma till deras land och ta det i besittning, utan det är
på grund av deras ondska som Herren, din Gud, driver undan
att han vill hålla sin ed till dina fäIsak och Jakob. 5Du skall veta att det inte är på
grund av din rättfärdighet
som Herren, din Gud, ger dig detta
du är ett styvnackat folk.
rika land att ta i besittning,
dessa folk för dig och därför

der Abraham,

Guldkalven

och Moses

bön för

folket

7Glöm aldrig, minns hur du i öknen väckte Herrens, din Guds,
vrede Ända från den dag du drog ut ur Egypten tills ni kom
hit har ni varit trotsiga mot Herren. 3Vid Horeb väckte ni Herpå er att han var beredd att
rens vrede. Han blev så förbittrad
utplåna er. 9När jag hade gått upp på berget för att ta emot
förbundet
Herren slöt
tavlorna som bekräftade
stentavlorna,
med er, stannade jag på berget i fyrtio dagar och
utan att äta eller dricka. Herren
gav mig de två
på vilka Gud med sitt finger hade skrivit alla de
lade när ni var församlade vid berget och Herren

fyrtio

nätter,

stentavlorna,
ord han uttatalade till er

fyrtio dagar och fyrtio nätter gav Herren mig
ur elden. Efter
förbundstavloma.
de två stentavlorna,
ditt
12Och Herren sade till mig: "Skynda dig ner härifrån,
folk, som du har fört ut ur Egypten, har gjort något förfärligt.
den väg som jag har befallt dem att gå, de
har gjort sig ett gjutet beläte." 13Herren fortsatte: "Jag ser att
De har redan lämnat
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detta är ett styvnackat folk. Lämna
mig nu, så skall jag förgöra dem och utplåna deras namn från jorden. Men av dig skall
jag göra ett mäktigare och större folk än detta."

15Iag gick ner från det brinnande
berget med de två föri händerna. Jag fick se att ni hade syndat mot

bundstavlorna

och reer Gud, att ni hade gjort er en gjuten tjurkalv
dan lämnat den väg som Herren befallt er att gå. 17Med båda
händerna tog jag de två tavlorna, kastade dem ifrån mig och
föll jag ner inför Herren
slog dem i stycken i er åsyn. Sedan
Herren,

och låg liksom

förut så i fyrtio

dagar och fyrtio

nätter, utan att
av den stora synd ni begick när ni
gjorde det som var ont i Herrens ögon och väckte hans vrede.
19Ty jag darrade inför Herrens glödande vrede, som rasade
äta eller dricka,

på grund

mot er och hotade att utplåna er. Men Herren lyssnade till mig
också denna gång. Också
på Aron var Herren så förbittrad
att han ville förgöra honom. Därför bad jag samtidigt även för

Synden

Aron.

ni hade gjort,

jag slog den i stycken

tjurkalven,

och malde

tog jag och brände,
den grundligt
till fint stoft.

Stoftet strödde jag i bäcken som rann ner från berget.
22Även vid Tavera, vid Massa och vid Kivrot
Hattaava
23Likadant
väckte ni Herrens vrede.
var det när Herren ville
sända ut er från Kadesh Barnea och sade: "Tåga upp till det
land jag har gett er och ta det i besittning"
Då trotsade ni HerGuds,
befallning;
litade
på
honom och lydde
ni
inte
rens, er
honom inte. 24Så länge jag har känt er har ni varit trotsiga mot
i
Herren.
j
Z5Iag föll alltså ner inför Herren och låg så i fyrtio dagar och
fyrtio

nätter,

Herren:

"Herre,

Herren

hade hotat att utplåna er. ZÖIag bad till
inte ditt folk, din egendom,

min Gud, förgör

som du i din storhet har befriat och fört ut ur Egypten med
stark hand. 27Tänk på dina tjänare, på Abraham, Isak och Iakob, och bry dig inte om detta folks halsstarrighet,
ondska och
synd. Annars
säger man i landet du förde ut oss från: Herren förmådde inte föra dem in i det land han hade lovat dem,
29Men
han hatade dem och drev dem därför ut att dö i öknen
de är ditt folk och din egendom,

10

din stora kraft och lyftade arm."
1Då sade Herren till mig: "Hugg

dessa som du förde

ut med

ut två stentavlor, likadana
de
förra,
och
gå
till
på
berget. Du skall också gömig
som
upp
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ra en ark av trä. 2På tavlorna skall jag skriva samma ord som
på de tavlor du förut slog sönder, och sedan skall du lägga
dem i arken." 3Jag gjorde en ark av akacieträ och högg ut två
som de förra, och jag tog med mig de båda
tavlorna upp på berget. 4På dessa tavlor skrev han detsamma
som Herren förkunnade
som förra gången, de tio budorden,
stentavlor,

likadana

för er ur elden, när ni var församlade vid berget. Herren gav
dem till mig, 5och jag gick ner från berget. I arken jag hade
gjort lade jag tavlorna, så som Herren hade befallt mig, och där
låg de sedan kvar.
bröt upp från Beerot Bene-Iaakan och gick till
Där dog Aron, och där blev han begravd. Hans son
Elasar blev präst efter honom. 7De bröt upp därifrån och gick
och från Gudgoda vidare till Iotvata, en trakt
till Gudgoda
l
med många bäckar.
Ölsraeliterna

Mosera.

3Vid samma tid avdelade
att stå inför
rens förbundsark,
hans
välsigna i
namn, så som
bröder har de därför inte fått

Levis stam att bära Hersom hans tjänare och att
ännu sker. 9Till skillnad från sina
någon andel eller egendom. HerHerren

Herren

ren är deras egendom, så som Herren, din Gud, har lovat dem.
Hag stannade kvar på berget lika länge som förut, i fyrtio
dagar och fyrtio nätter. Herren lyssnade till mig även denna
sade till mig:
under. Herren
han ville inte låta dig
gång,
"Ställ dig i spetsen för folket och låt dem bryta upp för att ta i
det land jag med ed har lovat deras fäder att ge
besittning
dem."
Älska

Herren

och håll hans bud

nu, Israel, vad begär Herren, din Gud, av dig Bara att
du fruktar Herren, din Gud, så att du alltid vandrar hans vägar, älskar honom och tjänar Herren, din Gud, av hela ditt
hjärta och med hela din själ 13och håller Herrens bud och hans
Och

stadgar,

som jag i dag ger dig, allt
himmel, tillhör

14Himlen, himlarnas

gagn för dig själv.
Herren, din Gud, lik15Ändå var det bara dina
till

som jorden och allt vad den rymmer.
fäder Herren fäste sig vid och fattade kärlek till. Han har gjort
till sina utvalda bland alla folk, och
er, deras efterkommande,
det är ni än i dag. 15Skär därför

bort era hjärtans

förhud

och
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17Ty Herren, er Gud, är guden store Gud och fruktansvärde hjälte som aldrig är partisk och inte kan mutas, 13som
ger den faderlöse och änkan deras rätt och som älskar invand19Även ni skall visa inraren och ger honom mat och kläder.
kärlek,
i Egypten.
vandraren
ni har själva varit invandrare
sluta upp att vara så styvnackade.
darnas Gud och herrarnas Herre,

ZOHerren, din Gud, skall du frukta,

honom

skall du tjäna, ho-

nom skall du hålla dig till, och vid hans namn skall du svära.
21Han är din stolthet, han är din Gud. Du har själv blivit vittne

11

gärningar som han har uttill dessa stora och överväldigande
fäder
dina
när de kom till Egypten,
fört för dig. sjuttio
var
gjort
har
din
Gud,
Herren,
er lika talrika som stjärnormen nu
lDärför
skall
du
älska
Herren, din Gud, och allna på himlen.
tid rätta dig efter vad han befallt, hans stadgar, lagar och bud.
Nu skall ni veta att jag inte talar till era barn,
de känner
inte till och har inte erfarit Herrens, er Guds, fostran och hans
storhet, hans starka hand och lyftade arm. 3De har inte sett de
som han gjorde bland egypterna, mot fa4inte heller vad
rao, den egyptiske kungen, och hela hans land,
han gjorde med den egyptiska hären, dess hästar och stridsvagnar, hur han lät Sävhavets vatten välla in över dem när de
förföljde er -- Herren gjorde slut på dem för alltid. 5De har inte sett vad han gjorde med er i öknen, innan ni kom hit, Öeller
vad han gjorde med Datan och Aviram,
sönerna till Rubens
son Eliav, hur jorden öppnade sitt gap och slukade dem och
tecken och storverk

deras familjer
och detta

varelse i deras följe 7Det är ni som
gärning som Herren har

och tält och varje levande

skedde

mitt bland

alla israeliterna.

med egna ögon har sett den väldiga
utfört. 3Följ därför hela den lag som jag i dag ger er. Då får ni
styrka att inta det land som ni går över till och skall ta i besittning, 9och då får ni leva länge på den mark som Herren med
ett land
ed har lovat att ge era fäder och deras efterkommande,
som flödar
Landet

av mjölk och honung.
som ni skall komma

liknar
till och ta i besittning
inte Egypten, det land som ni drog ut ur, där du måste gå och
UNej, det
vattna den säd du sått, liksom i en köksträdgård.
land som ni går över till och skall ta i besittning är ett land där
är ett land som
berg och dalar vattnas av himlens regn. Det

i
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din Gud, vårdar sig om; Herrens, din Guds, ögon vakar ständigt över det, från årets början till årets slut.
130m ni lyder mina bud, som jag i dag ger er, så att ni älskar
Herren, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och med
Herren,

skall jag ge ert land regn i rätt tid, både hösthela er själ, då
och du skall få skörda din säd, ditt Vin och
och
vårregn,
regn
din olja. 15Iag skall låta din boskap ha gräs att beta, och du
skall få äta dig mätt. 15Men akta er så att ni inte låter er dåras
och avfaller, tjänar andra gudar och tillber dem. 17Då vredgas
Herren på er och stänger till himlen, så att inget regn faller och
inte ger någon gröda, och då utplånas ni snart från det
rika land som Herren vill ge er.
13Dessa mina ord skall ni ta till er och lägga på hjärtat. Ni
marken

dem som ett tecken kring er arm, och de skall vara
på er panna. 19Lär ut dem till era barn genom
ett kännemärke
att tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och
går, när du lägger dig och när du stiger upp. 2°Du skall skriva
21Då kommer
och i dina stadsportar.
dem på dina dörrposter

skall binda

ni och era ättlingar att få leva länge i det land som Herren med
ed lovade att ge era fäder, lika länge som himlen välver sig
över jorden.
220m ni troget följer hela denna lag som jag ger er, om ni
älskar Herren, er Gud, alltid vandrar hans vägar och håller er
till honom, 23skall Herren driva undan alla dessa folk för er; ni
än ni
folk som är större och mäktigare
kommer att fördriva
själva. 24Varje fotsbredd mark ni trampar skall bli er. Från öknen och Libanon, från floden, floden Eufrat, ända till havet i
väster skall ert område sträcka sig. 7-5Ingen kommer att kunna
hålla stånd mot er. Herren, er Gud, skall sprida skräck och
fruktan för er över hela det land ni beträder, så som han har lovat er.

Välsignelse och förbannelse
26Se, jag ställer er i dag inför välsignelse och förbannelse: 27välsignelse om ni lyder Herrens, er Guds, bud, som jag i dag ger
er, förbannelse
om ni inte lyder Herrens, er Guds, bud utan
och i stället följer
lämnar den väg jag i dag befaller er att
andra gudar,

som ni inte känner.
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29När Herren,

din Gud, för dig in i det land som du skall ta i
skall du uttala välsignelsen
på Gerisirnberget
och
besittning
förbannelsen på Evalberget. 3ODessa berg ligger på andra sidan
Jordan bortom

Västvägen i det land som tillhör kanaaneerna,
de som bor ilordandalen,
nära Gilgal, invid Orakellunden.
31Ni skall nu gå över Jordan för att komma till det land som
Herren, er Gud, vill ge er, och ta det i besittning. När ni intar
det och bosätter er där 32skall ni troget följa alla de stadgar och
föreskrifter

som jag i dag ger er.

En enda plats för gudstjänsten
12

1Detta är de stadgar och föreskrifter
som ni troget skall följa i
det land som Herren, dina fäders Gud, har gett dig att ta i besittning. Följ dem så länge ni lever på jorden.
zFörstör alla de platser där folken ni fördriver har dyrkat sina gudar, på höga berg och kullar och under alla grönskande
träd. 3Bryt ner deras altaren, krossa deras stenstoder, bränn deutplåna
ras asherapålar och hugg sönder deras gudabilder
deras namn från dessa platser.
4När ni dyrkar Herren, er Gud, skall ni inte göra som de
5utan uppsöka den plats som Herren, er Gud, väljer ut hos någon av era stammar och gör till hemvist för sitt namn, där det
skall bo. Dit skall du gå, Öoch dit skall ni föra era brännoffer
era tionden och offergärder,
era löftesoffer och
7Håll måloffer liksom kornas och fårens förstfödda.

och slaktoffer,
frivilliga

tid där inför Herren,

med era
er Gud, och glad er tillsammans
över allt vad era mödor gett, över Herrens, din Guds,
välsignelse.
8Ni skall inte göra som vi gör här i dag, när var och en gör
familjer

ännu inte nått fram och kommit till ro i
som han vill. 9Ni har
det land som Herren, din Gud, vill ge dig. 1°När ni har gått
över Jordan och slagit er ner i det land som Herren, er Gud,
vill göra till ert, och när ni har fått ro för alla fiender runt omkring och lever tryggt, skall
Herren, er Gud, välja ut en plats
där han vill låta sitt namn bo. Dit skall ni föra allt jag ålägger
och slaktoffer,
er: era brännoffer
era tionden och offergärder,
liksom alla de utvalda löftesoffer
ni vill ge åt Herren. 12Där
skall ni glädja er inför Herren,

er Gud, tillsammans

med era sö-
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liksom med leviterna i
ner och döttrar, slavar och slavinnor,
andel elera städer, som till skillnad från er inte har fått någon
ler egendom.
på vilken plats som
13Akta dig för att offra dina brännoffer
på den plats som Herren, din Gud, väljer ut hos
och där skall
en av dina stammar får du offra dina brännoffer,
du utföra allt vad jag ålägger dig.
Däremot
får du i alla dina städer slakta och äta kött, så
helst. Bara

mycket

du vill,

allt efter vad Herren,

din Gud, välsignar

dig

med. Då får både orena och rena äta, liksom när man äter gasell eller hjort. 16Men blodet får du inte förtära. Du skall hälla
ut det på marken som vatten.
171städerna ute i landet är det inte tillåtet för dig att äta det
tionde du tar från din säd, ditt vin och din olja eller kornas och
fårens förstfödda,
inte heller något av de löftesoffer du har lo18Det
offer och. dina offergärder.
vat att ge eller dina frivilliga
är inför Herren, din Gud, på den plats som Herren, din Gud,
med din son och
väljer ut, som du skall äta detta tillsammans
din dotter, din slav och din slavinna, liksom med leviterna i diGud, över
na städer, och du skall glädja dig inför Herren, din
gett. 19Så länge du lever i ditt land skall
du akta dig för att försumma leviterna.
ZONär Herren, din Gud, utvidgar
ditt område, så som han
har lovat dig, och du får lust att äta kött och säger: "Jag vill ha
kött", då får du äta så mycket du vill. 210m du har långt till
allt vad dina mödor

den plats som Herren, din Gud, väljer ut till hemvist för sitt
slakta kor och
namn, kan du i enlighet med mina befallningar
får som Herren har gett dig och äta så mycket du vill av köttet
i dina städer. 22Du får äta det så som man äter gasell eller hjort;
både orena och rena får äta det. 23Men håll orubbligt fast vid
att inte förtära blodet. Blodet är livet, och du får inte äta livet
med köttet. 24Ät det inte, häll ut det på marken
tillsammans
25Ät det inte, så går det väl för dig och dina eftersom vatten.
kommande, därför att du gör det som är rätt i Herrens ögon.
26Men de heliga gåvor som du skall ge och dina löftesoffer
skall du ta med dig till den plats som Herren väljer ut. 27Dina
köttet såväl som blodet, skall du offra på Herrens,
din Guds, altare. Blodet från dina slaktoffer skall hällas ut över
Herrens, din Guds, altare, men köttet får du själv äta.

brännoffer,
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23Lyd noga alla dessa föreskrifter

som jag ger dig, så går det
väl för dig och dina efterkommande,
därför att du gör
det som är rätt och riktigt i Herrens, din Guds, ögon.
alltid

Varning för avgudadyrkan
29När Herren,

din Gud, krossar de folk du kommer

till och dri-

dem och slår dig
ver undan dem för dig, och när du fördriver
3Oskall
deras
land,
i
du
akta
för
dig
gå
efter
dem i fällan
att
ner
sedan de själva har gått under och för att söka dig till deras gudar och säga: "Hur gjorde dessa folk när de dyrkade sina gudar

Så vill jag också göra." 31Du skall inte göra som de når du
Herren, din Gud,
allt som Herren avskyr och hatar

dyrkar

gjorde

13

de till sina gudars ära. De offrade till och med sina söoch
döttrar i eld åt sina gudar.
ner
32Alla de föreskrifter
som jag ger er skall ni troget följa.
Lägg inte till något och dra inte ifrån något.
10m en profet eller drömskådare
träder fram hos dig, utlovar ett tecken eller under och vill övertala dig att tjäna andra
gudar, som du inte känner, och om detta tecken eller under inträffar, 3skall du inte lyssna till vad en sådan profet eller drömskådare säger,
Herren, er Gud, vill sätta er på prov för att se
älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och
om ni verkligen
med hela er själ. 4Herren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni
frukta, hans bud skall ni hålla, honom skall ni lyda, honom
skall ni tjäna och hålla er till. 5Men profeten eller drömskådaren skall dödas, eftersom han manade till trolöshet mot Herren, er Gud, som har fört er ut ur Egypten och befriat er ur
slavlägret. Han ville locka dig bort från den väg som Herren,
din Gud,

har befallt

dig att gå. Du skall

utrota

det onda

ur

folket.
60m

din egen bror, din son eller din dotter eller kvinnan i
din famn eller din närmaste vän i hemlighet söker förleda dig
och övertala dig att tjäna andra gudar, som varken du eller dina fäder har lärt känna, 7sådana gudar som folken omkring er
dyrkar, nära eller fjärran, från jordens ena ände till den andra,
3då skall du inte ge efter eller lyssna till
en sådan person. Visa
ingen förskoning
eller barmhärtighet.
Skydda honom inte
9utan ta hans liv. Du skall själv vara den förste
som lyfter han-
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den för att döda honom, och sedan skall hela folket göra på
samma sätt. 1°Du skall stena honom till döds, därför att han
försökte locka dig bort från Herren, din Gud, som har fört dig
Israels folk skall känna
ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Hela
fruktan

när de hör om detta, och sedan skall ingen göra något
så ont hos dig.
Skulle
du om någon av de städer som Herren, .din Gud,
dig
bo
i få höra 13att ondsinta män ur ditt folk har föratt
ger
lett invånarna

och övertalat dem att tjäna andra gudar, som du
skall
inte känner,
du noga undersöka detta, göra efterforskningar och anställa förhör. Om det verkligen är sant att något
så skändligt
har skett i ditt folk 15skall du hugga ner stadens
invånare

med svärd,

där åt förintelse.

du skall viga staden

Också djuren

och alla som finns
på
ner. Samla

skall huggas

torget allt du tar som byte, och bränn staden och allt byte som
ett heloffer åt Herren, din Gud. Den skall förbli en ruinhög för
och får aldrig byggas upp igen. Ingenting
som har
får bli kvar i din ägo. Så stillas Herrens glövrede, han förbarmar
sig över dig och gör dig i sin

all framtid

vigts åt förintelse
dande

barmhärtighet
till ett talrikt folk, så som han med ed lovade dina fäder, 13därför att du lyssnar till Herren, din Gud, håller alla hans bud, som jag i dag ger dig, och gör det som är rätt i
Herrens, din Guds, ögon.

Förbjudna
14

sorgeriter

1Ni är barn till Herren,

er Gud. Ni skall inte sörja de döda geblodiga
eller raka er på huvudet. Ty du är ett
rista
att
nom
er
folk som är helgat åt Herren, din Gud, och dig har Herren utvalt att vara hans dyrbara
jorden.

egendom

framför

alla andra folk på

Rena och arena djur

3Du skall inte äta något avskyvärt. 4Detta är de fyrfotadjur
ni
får äta: oxe, får och get, 5dovhjort, gasell och rådjur, stenget,
vildfår Öoch alla andra djur som har helt tveoch som idisslar
de djuren får ni åta. 7Men
dessa får ni inte äta, fast de idisslar eller har tudelade klövar:
kamelen, haren och klippgrävlingen,
de idisslar men har
vildoxe,
kluvna

antilop,

klövar
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det har
de skall vara orena för er, 3samt svinet,
helt kluvna klövar men idisslar inte, det skall vara
orent för er. Av deras kött får ni inte äta, och deras döda kroppar får ni inte vidröra.
9Detta är vad m får äta av allt som lever i vatten: allt som
inga klövar,

Visserligen

har fenor och fjäll får ni äta. 1°Men ni får inte äta något som
saknar fenor eller fjäll, det skall vara orent för er.
Ni
dessa får ni inte äta:
får äta alla rena fåglar, men
grågamen, 13gladan, falkar av alla arter,
Örnen, lammgamen,
och
hornugglan
14korpar av alla arter, 15berguven, jordugglan,
minervaugglan,
tornugglan,
hökar av alla arter, lökattugglan,
17pelikanen, smutsgamen, fiskuven, 13hägern, pipare av alla
arter, härfâgeln och fladdermusen.
19Alla bevingade smådjur skall vara orena för er, de får inte
ätas. 2°Men alla rena djur med vingar får ni äta.
21Ni skall inte äta ett självdött
djur. Ge det att äta till invandraren i dina städer eller sälj det till en utlänning. Ty du är
ett folk som är helgat åt Herren, din Gud.
Du skall inte koka en killing i moderns mjölk.

Regler för tiondet
skall lägga undan tionde av allt du skördar, av vad åkern
årligen ger. 23Detta skall du äta inför Herren, din Gud, på den

Du

plats som han väljer ut och där han vill låta sitt namn bo: tiondet av din säd, ditt vin och din olja, likaså kornas och fårens
förstfödda.
Så lär du dig att alltid frukta Herren, din Gud.
24Men om vägen är för lång, så att du inte orkar bära med dig
det som Herren, din Gud, har välsignat dig med, därför att du
bor för långt från den plats som Herren, din Gud, väljer ut till
för sitt namn, 25skall du sälja allt och bära pengarna i
ZÖDär
en pung till den plats som Herren, din Gud, väljer ut.
du
allt
får,
och
öl,
och
önskar
kor
vin
kan du köpa vad du
-vill ha. Håll sedan måltid där inför Herren, din Gud, och gläd

hemvist

dig tillsammans

med din familj.

får du inte försumma,

eftersom

27Och leviterna
de till skillnad

i dina städer

från dig inte har

fått någon andel eller egendom.
23Vart tredje år skall du ta allt tionde av årets skörd till städerna och lägga upp det där. 29Leviterna, som till skillnad från
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dig inte har fått någon andel eller egendom,

liksom

invandrar-

na, de faderlösa och änkorna som bor i dina städer, skall då få
komma och äta sig mätta. Då skall Herren, din Gud, välsigna
dig i allt vad du företar dig.
Det sjunde âret:
1Vart

sjunde

befrielseför

år skall

skuldsatta

du avskriva

och slavar

skulder.

2Så skall avskriv-

till: Var och en som har en fordran skall efterskänka
vad han har att fordra, det som han har lånat en annan. Han
får inte kräva sin broder och landsman när skuldavskrivning
har kungjorts till Herrens ära. 3En utlänning får du kräva, men
ningen

4Dock
det som din broder är skyldig måste du efterskänka.
kommer det inte att finnas någon fattig hos dig då Herren välsignar dig i det land som Herren, din Gud, vill göra till din
50m du bara lyssnar till
egendom och låta dig ta i besittning,
din Gud, så att du troget följer hela denna lag som jag i
dag ger dig. 6När Herren, din Gud, välsignar dig, så som han
har lovat dig, skall du låna ut till många folk men aldrig själv
Herren,

behöva

låna, och du skall

härska

över många

folk,

men de

skall aldrig härska över dig.
70m det finns någon fattig

hos dig, en av dina landsman, i
någon av städerna i det land som Herren, din Gud, vill ge dig,
skall du inte vara hårdhjärtad
och hålla handen sluten för din

3Nej, du skall öppna

din hand för honom och
låta honom låna så mycket han behöver. 9Akta dig för den genärmar sig,
mena tanken att det sjunde året, avskrivningsåret,
så att du ser med oginhet på din fattige broder och vägrar låna
fattige

broder.

något. Då klagar han över dig inför Herren, och du
synd
att svara för. 1°Ge honom villigt, utan att gräma
en
för detta skall Herren, din Gud, välsigna
över att du ger,
kommer aldrig
i allt du gör och allt du företar dig. Det
honom

saknas

fattiga

i landet.

Därför

Öppna handen för din broder,

får
dig
dig

att
denna
befallning:
dig
jag
ger
för den fattige och nödlidande i

ditt land.
120m en landsman, en hebreisk man eller kvinna, måste säl.
sig till dig, skall han tjäna dig i sex år, men det sjunde året
skall du frige honom. 13När han friges och lämnar dig skall du
inte låta honom gå tomhänt, 14utan du skall förse honom med
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och din vindin tröskplats
din Gud, har välsignat dig med skall du
15Kom ihåg att du själv en gång var slav i
Egypten och att Herren, din Gud, befriade dig. Därför ger jag
dig i dag denna befallning.
Men
om slaven säger att han inte vill lämna ditt hus, därrundliga

gåvor

från din fårfålla,

press. Vad Herren,
också ge åt honom.

för att han håller av dig och din familj och har det bra hos dig,
17skall du ta en syl och sticka den genom hans öra in i dörren.
Sedan skall han vara din slav för alltid. På samma sätt skall du
göra om det gäller en slavinna.
13Du skall inte gräma dig över att du måste låta slaven lämdu har under sex år tjänat in en dubbel dagsverkarna dig,
lön på det arbete han har gjort åt dig. Och Herren, din Gud,
kommer

att välsigna

dig i allt du gör.

Lag om förstfiâdda djur
och
av hankön som föds bland dina nötkreatur
får
inte
din småboskap skall du helga åt Herren, din Gud. Du
tjurkalv till arbete, och du får inte klippa en
ta en förstfödd
förstfödd bagge. 20Varje år skall du och din familj äta sådana
19A1lt förstfött

djur inför Herren, din Gud, på den plats som Herren väljer ut.
21Men ett djur som har något fel, hälta, blindhet eller något anfel, får du inte offra åt Herren, din Gud. Hemnat allvarligt
ma i dina städer skall du äta det, och då får både orena och
23Men
rena vara med, liksom när man äter gasell eller hjort.
djurets blod får du inte förtära. Du skall hälla ut det på marken
som vatten.
De tre stora högtiderna

16

aviv och fira påsk till Herrens, din Guds,
månaden
aviv förde Herren, din Gud, dig ut ur
ära,
en natt i
Egypten. 2Du skall offra ett påskoffer från fåren eller korna åt
Herren, din Gud, på den plats som Herren väljer ut och där
han Vill låta sitt namn bo. 3Till det får du inte äta någonting sy1Ge akt på månaden

rat; i sju dagar skall du äta osyrat bröd, utsatthetens bröd du drog ut ur Egypten i hast. Så skall du i hela ditt liv minnas
den dag då du drog ut ur Egypten. 4Under sju dagar får ingen
surdeg finnas någonstans i ditt land, och inget av det kött som
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du offrar den första dagens kväll får finnas kvar på morgonen.
5Du får inte offra påskoffret
i vilken som helst av de städer
éutan du skall
din
Herren,
Gud,
dig,
till den plats
som
ger
som Herren, din Gud, väljer ut och där han vill låta sitt namn
bo. Där skall du offra påskoffret på kvällen, när solen går ner,
den stund då du drog ut ur Egypten. 7Du skall laga till det och
äta det på den plats

som Herren, din Gud, väljer ut, och på
skall
du
vända
hem.
morgonen
sex dagar skall du äta osyrat
bröd, och den sjunde är det en högtidssamling
till Herrens, din
Guds, ära. Då skall du inte utföra något arbete.
9Därefter skall du låta det gå sju veckor. Från det att säden
börjar skäras skall du låta det
sju veckor, looch sedan skall
du fira veckohögtiden

till Herrens,

din Guds, ära med frivilliga

offergåvor,

så stora som du frivilligt
kan ge, allt efter vad Herden plats som Herren,
ren, din Gud, välsignar dig med. På
din Gud, väljer ut och där han vill låta sitt namn bo skall du
glädja dig inför Herren, din Gud, tillsammans med din son och
din dotter, din slav och din slavinna,

liksom med leviterna i distäder
invandrarna,
de faderlösa och änkorna som du
samt
na
har hos dig. 12K0m ihåg att du själv en gång var slav i Egypten, och följ troget dessa stadgar.

13LöVhyddefesten skall du fira i sju dagar, när du har samlat
in vad du fått från din tröskplats
under

och din vinpress.

14Gläd dig

din fest tillsammans

slav och din slavinna,
faderlösa

och änkoma

med din son och din dotter, din
liksom med leviterna, invandrarna,
de
i dina städer. 151sju dagar skall du hålla

fest till Herrens,

din Guds, ära på den plats som Herren väljer
ut. Ty Herren, din Gud, skall välsigna dig och hela din skörd
och allt ditt arbete, och du skall bara glädja dig.
16Tre gånger om året skall alla män hos dig träda fram inför
Herren, din Gud, på den plats som han väljer ut: vid det osyrade brödets högtid, vid veckohögtiden
och vid lövhyddefesten.
Ingen skall träda fram inför Herren med tomma händer, utan
var och en skall ge vad han kan, allt efter den Välsignelse som
Herren, din Gud, har gett dig.
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Regler för domare
13In0m dina stammar skall du tillsätta domare med biträden i
alla städer som Herren, din Gud, ger dig, och de skall skipa
rätt åt folket med rättvisa domar. 19Du skall inte vränga rätten
mutor gör den
och inte vara partisk. Du skall inte ta mutor,
vise blind och fördärvar saken för den som har rätt. ZODet rätta, endast det rätta, skall vara din strävan. Då får du leva och ta
det land som Herren, din Gud, vill ge dig.
ibesittning

Regler för gudstjänstens renhet

17

21Du skall inte resa någon asherapåle eller något annat föremål
du skall bygga,
av trä invid Herrens, din Guds, altare, som
Zzoch du skall inte ställa upp någon stenstod. Sådant hatar
Herren, din Gud.
1Åt Herren, din Gud, skall du inte offra en tjur eller ett får
detta väcker Herrens, din Guds,
som har något fel eller lyte,
avsky.
20m det hos dig, i någon av de städer som Herren, din Gud,
i
ger dig, finns en man eller kvinna som gör det som är ont
Herrens,

din Guds,

ögon och bryter

förbundet

med honom,

tjänar andra gudar och tillber
dem eller solen, månen och himlens hela härskara, 4och om
detta kommer till dina öron, då skall du noga undersöka saken. Om det verkligen är sant att något så skändligt har skett i

3någon som mot min befallning

Israel, 5skall mannen eller kvinnan som har begått denna ogäroch stenas till döds. 6För att nåning föras ut till stadsporten
måste två eller tre personer vittmed
döden
straffas
skall
gon
vittnesmål. 7Vittnena skall vara
enda
på
dödas
får
ett
na; ingen
för
att döda honom, och sedan
de första som lyfter handen
skall hela folket göra efter dem. Du skall utrota det onda ur
folket.
Den högsta domstolen
30m det blir för svårt för dig att döma i dråpmål, egendomsvid rättsfall i dina städer, skall du
mål eller misshandelsmål,
plats
till
den
dig
bege
som Herren, din Gud, skall välja ut
upp
9och vända dig till de levitiska prästerna och till den domare
och de
som då kommer att finnas där. Du skall fråga dem,
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1°Sedan skall du handla

dig domslutet.

enligt

det besked som de har gett dig på den platsen, den som Herren skall välja ut. Du skall troget följa alla deras anvisningar.
Anvisningarna
de ger och domen de avkunnar skall du följa.
Från det besked som de har gett dig får du inte vika av åt vare
sig höger eller vänster.
Men
om någon är så förmäten att han handlar utan att
lyssna till prästen som står i tjänst hos Herren, din Gud, eller
till domaren, så skall den mannen dö. Du skall utrota det onda
ur Israel. 13Hela folket skall känna fruktan när de hör om detta, och sedan skall ingen vara så förmäten.

Kungalagen
När

du kommer till det land som Herren, din Gud, vill ge
dig, tar det i besittning och bosätter dig där och sedan säger att
du vill ha en kung över dig liksom alla folk omkring dig, 15då
skall du göra till kung över dig den man som Herren, din Gud,
väljer ut. En av dina landsmän skall du göra till kung över dig;
du får inte ha en utlänning över dig, en som inte är din broder.
16Men han skall inte skaffa sig en mängd hästar; han får inte
skicka

sitt folk tillbaka

hästar. Herren
tillbaka

igen."

till Egypten för att skaffa mängder av
har
sagt till er: "Ni skall aldrig ta den vägen
17Han skall inte skaffa sig en mängd hustrur

och förledas

till avfall av dem. Inte heller skall han skaffa sig
en stor mängd silver och guld.
13När kungen har bestigit tronen skall han låta göra en avskrift av denna lag, den lag som de levitiska
prästerna har
hand om. 19Han skall ha den hos sig och läsa i den så länge
han lever, så att han lär sig att frukta Herren, sin Gud, och troget följer allt som står i denna lag, alla dessa stadgar. ZODå förhäver han sig inte över sina bröder
åt vare sig höger eller vänster,
lingar regera länge i Israel.
Prästernas

rättigheter

1De levitiska
de andra

och viker inte av från lagen
och då skall han och hans ätt-

prästerna,

israeliterna

hela Levis stam, skall till skillnad från
inte få någon andel eller egendom. De

skall leva av Herrens eldoffer

och hans egendom.

Någon

egen-
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sina bröder skall de inte ha. Herren är deras egendom, så som han har lovat dem.
3Detta är vad prästerna har rätt att få av folket, av den som
offrar ett slaktoffer, vare sig det är en tjur eller ett får: prästen
skall ha bogen, käkarna och löpmagen. 4Det första av din säd,
dom bland

den första ullen från dina får skall
du också ge åt honom. 5Ty honom har Herren, din Gud, valt ut
bland alla dina stammar, för att han och hans efterkommande
ditt vin och din olja liksom

genom alla tider skall göra tjänst i Herrens namn.
5En levit som har vistats i en av dina städer någonstans i Israel skall närhelst han vill få komma till den plats som Herren
väljer ut 7och göra tjänst i Herrens, sin Guds, namn liksom alla
sina levitiska bröder som tjänar Herren. 8De skall alla ha samma andel att leva av ---.
Falska

och sanna profeter

till det land som Herren, din Gud, vill ge dig
de skändligheter
efter
får du inte ta
som folken där begår.
1°Hos dig får det inte finnas någon som offrar sin son eller sin
elsvartkonstnär
dotter på bålet, ingen spåman, teckentydare,
rådfråningen som ägnar sig åt besvärjelser, som
ler trollkarl,
och söker vägledning
andar eller spådomsandar
dödas
de
gar
avskyr alla som gör detta, och det är
hos de avlidna. Herren
sådana skändligheter
som gör att Herren, din Gud, driver un13Du
skall vara fläckfri inför Herren, din
dan folken för dig.

9När du kommer

Gud.
Dessa

folk som du skall driva undan lyssnar till teckentydare och spåmän, men dig har Herren, din Gud, inte tillåtit att
göra så. 15Herren, din Gud, skall låta en profet lik mig träda
fram hos dig ur dina bröders led. Honom skall ni lyssna till.
församDet
var om detta du bad Herren, din Gud, när ni var
lade vid Horeb. Du sade: "Ia g vill inte höra Herrens, min
Guds, röst igen, och denna väldiga eld vill jag inte mera se,
då kommer jag att dö." 17Då sade Herren till mig: "Vad de säträda fram ur deger är riktigt. Jag skall låta en profet lik dig
hans mun, och han
ras bröders led. Jag skall lägga mina ord i
skall förkunna för dem allt vad jag befaller honom. 19Men om
någon inte lyssnar till mina ord, de ord han talar i mitt nanm,
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av den mannen. 2°Och den
något
profet som är så förmäten att han i mitt namn förkunnar
som jag inte har befallt honom att säga, eller som talar i andra
skall jag utkräva

vedergällning

gudars namn, den profeten skall dö."
Kanske
tänker du: "Hur skall vi veta att ett budskap inte
22När profeten
har talat i Herrens
från
kommer
Herren"

och går i uppfyllelse,
namn men hans ord inte slår in
mer det budskapet inte från Herren. Det är profeten
förmätenhet

har förkunnat

då kom-

som i sin
det. Låt dig inte skrämmas av ho-

nom.

Asylstäderna
19

1När Herren, din Gud, krossar folken i det land han vill ge dig
dem och slår dig ner i deras städer och hus,
och du fördriver
skall du avskilja tre städer i det land som Herren, din Gud,
vill ge dig att ta i besittning. 3När du tagit reda på hur vägarna
går skall du indela
din egendom

det land som Herren, din Gud, vill göra till
så att varje dråpare har en stad att

i tre områden,

fly till.
4Detta är villkoret för att en dråpare skall få leva när han har
flytt dit: har han dödat en annan oavsiktligt
utan att förut ha
hyst agg mot honom - 550m när någon går ut i skogen med
en kamrat och fäller träd, och järnet lossnar från skaftet när
yxan för att hugga och det träffar den andre och
då skall han få leva om han flyr till en av desÖVägen
dit får inte vara så lång att blodshåmnaren,
sa städer.
när han i vredesmod förföljer dråparen, kan hinna upp honom

han svingar

dödar honom

trots att han inte förtjänar döden, eftersom
inte hade hyst agg mot den andre. 7Därför befaller
jag dig att avskilja tre städer.
30m Herren, din Gud, utvidgar ditt område enligt sitt edoch slå ihjäl honom,

han förut

svurna löfte till dina fäder och ger dig hela det land som han
lovade dem, 9eftersom du troget följer hela denna lag som jag i
dag ger dig och älskar Herren, din Gud, och alltid vandrar
dessa tre städer avskilja ytterliblod flyter i det land som Herren, din Gud, vill göra till din egendom och du drar blodskuld
över dig.

hans vägar, då skall du utöver
gare tre, loså att inte oskyldigt
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Men

om någon hyser agg mot en annan och lägger sig i
bakhåll för honom och överfaller och slår ihjäl honom och sede äldste i hans hemstad
dan flyr till en av dessa städer, skall
låta hämta honom och utlämna honom till blodshämnaren.
Han skall dö. 13Visa honom
skulden

för oskyldigt

Lagar om gränsstenar

ingen förskoning,
utan utplåna
blod i Israel, så går det dig väl.
och vittnesmål

Du
skall inte flytta din grannes gränsstenar, som förfäderna
har rest inom ditt område, i det land som Herren, din Gud, vill
ge dig att ta i besittning.
15Ett enda vittne är inte nog för att fälla någon för brott eller
förseelser, vilken synd det än gäller. För att en sak skall avgöras måste två eller tre personer vittna.
160m ett illvilligt
Vittne kommer med falska anklagelser
17skall
de
båda parterna i tvisten träda fram inför
mot någon,
Herren, inför de präster och domare som då kommer att finskall noga undersöka saken, och om vittnet är
nas. Domarna
har
lögnare
vittnat falskt mot sin broder, 19skall ni göra
som
en
detsamma med honom som han hade tänkt ut mot sin broder.
Du skall utrota det onda ur folket. 2°Alla andra skall känna
fruktan när de hör om detta, och sedan skall ingen mer göra
liv för liv, öga
något så ont hos dig. 21Visa ingen förskoning:
för öga, tand för tand, hand för hand och fot för fot.

Krigslagar
20

1När du drar ut till strid mot dina fiender och möter hästar och
Vagnar, en här som är större än din egen, skall du inte bli rädd,
Herren, din Gud, är med dig, han som förde dig ut ur Egypten. Innan striden börjar skall prästen stiga fram och tala till
hären. 3Han skall säga: "Hör, Israel Nu börjar striden mot
fienderna. Tappa inte modet och var inte rädda, ta inte till flykten och låt er inte skrämmas av dem. 4Ty Herren, er Gud, går
med er och strider för er mot era fiender, han skall ge er seger."
5Även manskapets förmån skall tala till hären. De skall säga: "Om någon har byggt ett nytt hus men ännu inte flyttat in,
skall han vända hem igen, så att han inte dör i strid och en an-

Femte Moseboken

317

20:20

nan bosätter sig i hans hus. 60m någon har planterat en vingård men ännu inte börjat skörda, skall han vända hem igen,
så att han inte dör i strid och en annan skördar frukten. 70m
någon har trolovat sig med en kvinna men ännu inte äktat henne, skall han vända hem igen, så att han inte dör i strid och en
annan man äktar henne." 3Förmännen skall vidare säga till hären: "Om någon är rädd och saknar mod, skall han vända hem
igen, så att inte hans bröder blir lika modlösa som han." 9När
förmännen har talat till hären skall officerarna ta befälet.
1°När du närmar dig en stad för att anfalla den skall du
först erbjuda fred. 110m staden då vill ha fred och öppnar portarna för dig, skall hela dess befolkning bli tvångsarbetare i din
tjänst. 120m den inte vill ingå fred med dig utan väljer krig,
skall du belägra den, 13och när Herren, din Gud, ger den i ditt
våld skall du hugga ner alla män i staden. Men
kvinnorna
djuren och allt annat i staden, allt byte som finns
där, får du behålla. Du får ta för dig av det byte från dina fiender som Herren, din Gud, ger dig.
15Så skall du göra med alla städer som ligger långt bort, sådana städer som inte tillhör folken här i närheten. 16Men i stäoch barnen,

der som tillhör dessa folk och som Herren, din Gud, vill göra
till din egendom får du inte skona en enda levande varelse. 171
enlighet

med Herrens,

din Guds, befallning

skall du viga dem

och amoreerna, kanaaneerna och
perisseerna, hiveerna och jevuseerna, 13så att ni inte tar efter
då syndar ni
alla skändligheter
de gör till sina gudars ära,
alla åt förintelse,

hettiterna

mot Herren, er Gud.
19När du är i krig med en stad och måste belägra den länge
innan du kan inta den, får du inte sätta yxan i träden där och
fälla dem. Deras frukt

skall du själv äta, du får inte hugga ner
som du måste be-

dem. Träden på fälten är
inte människor,
lägra. ZOBara om du är säker på att träden

inte ger ätlig frukt
får du fälla dem och hugga ner dem. Av sådana träd kan du
bygga belägringsverk
mot den stad som är i krig med dig, ända tills den faller.

Mord
21
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med okänd gärningsman

10m man ser en människa ligga ihjälslagen
på marken i det
och
land som Herren, din Gud, vill ge dig att ta i besittning
Zskall
och
dina
äldste
gärningsmannen
inte
är,
vet vem
man
dina domare
ut och fastställa avståndet från den döde till
städerna i närheten. 3De äldste i den stad som ligger närmast
skall ta en kviga som inte har nyttjats till arbete, en som inte
har gått under 0k, 4och de äldste i staden skall föra kvigan ner
i en ravin där bäcken aldrig torkar ut och ingen plöjer eller sår,
och nere i ravinen skall de bryta nacken av kvigan. 5Sedan
skall prästerna träda fram, Levis söner,
Herren, din Gud,
har utvalt dem att tjäna honom och välsigna i Herrens namn,
och de har att fälla utslaget i alla tvistemål och brottmål. 5Alla
de äldste i den närmaste staden skall tvätta sina händer över
kvigan som man bröt nacken av i ravinen, 7och de skall försäkra: "Våra händer har inte utgjutit detta blod, och våra ögon har
ingenting sett. 3Herre, ge försoning åt ditt folk Israel, som du
har befriat. Låt ingen skuld för oskyldigt blod belasta ditt folk
9Du skall utplåna
Israel." Så får de försoning för blodskulden.
skulden

för oskyldigt

blod, du skall göra det som är rätt i Her-

rens ögon.

Familje- och Straffrätt
1°När

du drar ut till strid mot dina fiender och Herren, din
du bland fångGud, ger dem i ditt våld och du tar fångar, får
dig i och
arna kanske se en vacker kvinna, som du förälskar
vill gifta dig med. 12Då skall du ta henne hem till ditt hus, och
där måste hon raka sitt huvud

och klippa

sina naglar

13och

Sedan skall
lägga av de kläder hon bar när hon tillfångatogs.
hon bo i ditt hus och sörja sin far och mor i en månad, innan
du får vara tillsammans
med henne och äga henne, så att hon
blir din hustru. 14Men om du tröttnar på henne skall du låta
henne gå vart hon vill. Du får inte sälja henne för pengar, inte
behandla henne som en handelsvara, efter att ha lägrat henne.
150m en man har två hustrur, en som han älskar och en som
han inte älskar, och båda föder honom söner, både den han älskar och den han inte älskar, och hans förstfödde
är son till den
han inte vid fördelningen
han inte älskar, får
av arvet låta so-
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på bekostnad av sonen till den han älskar få förstfödslorätten
Mannen
måste
nen till den han inte älskar, den förstfödde.
erkänna den förstfödde,
sonen till den han inte älskar, och ge
dubbla andelen av allt han äger. Det var honom han
förstfödslorätten.
avlade först, honom tillkommer
130m en son är trotsig och upprorisk
och inte lyder sin far
och mor, inte ens när de tuktat honom, 19ska1l de ta honom
med sig och föra honom till de äldste i staden, till hemstadens

honom

port. 2°De skall säga till stadens äldste: "Det här är vår son,
han är trotsig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar
och super." 21Dâ skall alla männen i staden stena honom till
döds. Du skall utrota det onda ur folket. Hela Israels folk skall
känna fruktan när de får höra talas om detta.
220m någon döms till döden för ett brott och avrättas och
du hänger upp honom på en påle, 23får hans lik inte hänga
över natten. Du måste begrava honom samma
dag,
den som hängs upp är förbannad av Gud, och du får
inte besudla det land som Herren, din Gud, vill göra till din

kvar på pålen

egendom.

Olika
22

påbud

10m du ser din broders oxe eller får som har sprungit bort,
skall du inte vända ryggen till utan föra djuret tillbaka till din
broder. 20m han inte bor i närheten, eller om du inte vet vem
ägaren är, skall du ta hem djuret och ha det hos dig tills din
och frågar efter det, och då skall du lämna tillbaka det till honom. 3Likadant skall du göra med hans åsna,
med hans kläder och med allt annat som din broder har förlorat och som du finner. Du får inte vända ryggen till. 40m du
ser att din broders åsna eller oxe har fallit omkull på vägen,
skall du inte vända ryggen till utan hjälpa honom att få upp
broder

kommer

djuret igen.
5En kvinna

och en man får inte ta
får inte bära mansdräkt,
Herren, din Gud, avskyr alla som gör

på sig kvinnokläder,
sådant.

60m du får syn på ett fågelbo där du går, i ett träd eller på
med ungar eller ägg som modern ligger på, får du inte

marken,
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ta både modern och ungarna. 7Ta ungarna, men låt modern
flyga. Då går det dig väl, och du får leva länge.
3När du bygger ett nytt hus, skall du sätta ett räcke kring taket, så att du inte drar blodskuld
över huset om någon faller
ner.
9Du får inte odla något annat än vin i din vingård,
då tillfaller alltsammans helgedomen,
både grödan och vinskörden.
10Du skall inte spänna oxe och åsna för samma plog. Du
skall inte klä dig i tyg av blandat garn, ull och lin tillsammans.
12Du skall sätta tofsar i alla fyra hörnen på manteln du sveper om dig.

Lagar om sexuella förhållanden
130m en man gifter sig med en kvinna och efter att ha varit
tillsammans
med henne inte vill ha henne längre 14utan kommer med beskyllningar
som ger henne dåligt rykte: "Jag har
gift mig med denna kvinna, men när jag låg med henne upp15då skall flickans far och
täckte jag att hon inte var oskuld",
till stadens äldste i stadsporten med beviset på att flickan var oskuld. 16Flickans far skall säga till de äldste: "Jag gav
min dotter till hustru åt denne man, men han vill inte ha henne
längre, 17och nu kommer han med beskyllningar
och påstår sig
mor

ha upptäckt

att min dotter inte var oskuld. Men här är beviset
på att hon var oskuld." De skall breda ut tyget inför stadens
äldste, lsoch de äldste skall gripa mannen och straffa honom
19och ålägga honom att betala hundra siklar silver som tillfaller flickans

mannen har förtalat
en israelitisk
hans hustru, och han får inte skilja sig
från henne så länge han lever. ZOMen om anklagelsen är riktig
och det inte finns något bevis på att flickan var oskuld, lskall

jungfru.

far, eftersom

Hon skall förbli

flickan

hämtas ut från sin fars hus, och utanför dörren skall
männen i staden stena henne till döds, eftersom hon genom att
hora i sin fars hus har gjort vad som är en vettlöshet i Israel.
Du skall utrota det onda ur folket.
220m en man ertappas då han ligger med en annan mans
hustru,
kvinnan

skall båda dö, både mannen som låg med kvinnan
själv. Du skall utrota det onda ur Israel.

och
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230m en orörd flicka är trolovad med en man och en annan
24skall ni
man träffar henne i staden och ligger med henne där,
föra ut båda till stadsporten
och stena dem till döds, flickan
att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen
att han lägrade en annans kvinna. Du skall utrota det
onda ur folket. 25Men om det var utanför staden som mannen
henne och låg
träffade den trolovade flickan och övermannade
26Flickan
skall du
med henne, så är det bara han som skall dö.
därför

därför

låta vara. Flickan har inte gjort något som förtjänar döden,
detta brott motsvarar ett överfall då en man dräper en annan
utanför staden han träffade den trolovade
man. 27Det var
och hon kan ha ropat på hjälp utan att någon korn och
räddade henne.
280m en man träffar en orörd flicka som inte är trolovad
och förgriper sig på henne och de ertappas när han ligger med

flickan,

henne, 29skall mannen som låg med henne ge femtio siklar silver till flickans far. Han skall sedan gifta sig med henne, eftersom han har lägrat henne, och får inte skilja sig från henne så
länge han lever.
3°En man får inte ta sin fars hustru,
bädd.

Det heliga
23

då skändar

han sin fars

renhet

folkets

llngen som har fått testiklarna

krossade

eller lemmen

avsku-

Ingen av blandad härren får upptas i Herrens församling.
komst fâr upptas i Herrens församling;
inte ens hans efter3Ingen
ammonit eller
kommande
i tionde led får upptas där.
moabit

får någonsin

i Herrens

upptas

församling;

inte ens de-

ras efterkommande i tionde led får upptas där. 4Ty när ni drog
ut ur Egypten kom de er inte till mötes med bröd och vatten på
vägen, och de lejde Bileam, Beors son, från Petor i Aram Naharajim, till att förbanna dig. 5Men Herren, din Gud, ville inte
lyssna till Bileam.
till välsignelse

Herren,

för dig,

din Gud, förvandlade
Herren,

länge du lever skall du aldrig

förbannelsen
dig. ÖSå

din Gud, älskade

någonsin

främja deras lycka och

välfärd.
7Du skall inte Visa avsky för edomeerna,

de är dina brö-

der. Du skall inte visa avsky för egypterna,

du var en gång

invandrare
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i deras land. 3Deras ättlingar

i tredje led får upptas

i Herrens församling.
9När du drar ut i fält mot dina fiender skall du ta dig i
för allt som väcker anstöt. 100m någon man har blivit oren
ut ur lägret
nom att få utlösning under natten, skall han
får inte komma tillbaka förrän
när han har
i kvällningen,

akt
geoch
ba-

dat. Då får han komma in i lägret, när solen går ner.
Du
skall ha ett visst ställe att gå till utanför lägret. 13Du
skall ha en grävpinne i bältet, och när du behöver sätta dig där
ute skall du gräva en grop med den och efteråt täcka över din
träck.
14Herren, din Gud, vandrar omkring i lägret; han vill rädda
dina fiender

dig och överlämna

åt dig. Därför

skall ditt läger

så att han
vara heligt. Låt honom inte få se något motbjudande,
drar sig undan från dig.
15En slav som har rymt från sin herre och tagit sin tillflykt
till dig skall du inte utlämna åt hans herre. 15Låt honom stanna
han vill av dina städer, efter eget tycke.
honom illa.

hos dig och bo i vilken
Du får inte behandla

17Ingen israelitisk

inte heller nåkvinna får vara kulttjänare,
13Med
horpengar eller hundlön får du inte
gon israelitisk man.
komma till Herrens, din Guds, hus när du skall infria ett löfte,
Herren,

din Gud, avskyr bådadera.

Regler om räntor

och löften

19Du får inte ta ränta av din broder, vare sig det gäller pengar,
eller något annat som kan lånas ut mot ränta. ZOAV
får du ta ränta, men av din broder får du inte ta
utlänning
en

livsmedel

ränta, om Herren, din Gud, skall välsigna dig i allt du företar
dig i det land du kommer till och tar i besittning.
210m du ger ett löfte till Herren, din Gud, skall du inte drömed att infria det,
annars kommer Herren, din Gud, att
utkräva vad du har lovat, och du får en synd att svara för.
220m du låter bli att lova något, begår du ingen synd. 23Men
vad du en gång har sagt måste du också troget göra: håll det
löfte till Herren, din Gud, som du av fri vilja har låtit komma
över dina läppar.
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24När du kommer

in i någon annans vingård får du äta så
mycket druvor du orkar, men du får inte ta med dig i korg.
25När du kommer in på någon annans sädesfält får du rycka
med skära på hans fält.
av ax med handen, men du får inte

Lagar om äktenskap och skilsmässa
24

10m en man har tagit sig en hustru och varit tillsammans med
hos henne och inte
henne och sedan finner något motbjudande
överlämnar
det och
vill ha henne, skriver ett skilsmässobrev,
2och
låter henne gå,
om hon efter att ha lämnat hans hus gifter
sig med en annan man 3och även den andre mannen slutar älsöverlämnar
det och låter
ett skilsmässobrev,
gå, eller om den andre mannen som tagit henne till
hustru dör, 4då får hennes förste man, han som har låtit henne
gå, inte åter ta henne till hustru efter det att hon har blivit oren
för honom,
sådant avskyr Herren. Det land som Herren, din
ka henne, skriver
henne

Gud,

vill

göra till

din egendom

skall

du inte besmitta

med

synd.
5En nygift

man behöver inte gå ut i krig och får inte heller
åläggas andra plikter.
Ett år är han fri att vara hemma och
glädja sin hustru.
Rättvisa

och barmhärtighet

ÖIngen får ta en handkvarn

eller en kvarnsten

som pant,

då

tar han livet i pant.
70m det visar sig att en man har rövat bort en av sina bröså skall
der, en israelit, och sålt honom som en handelsvara,
den mannen dö. Du skall utrota det onda ur folket.
3Vid fall av spetälska måste du vara mycket noga med att
som de levitiska prästerna ger. Vad jag
dem skall ni troget följa. 9Kom ihåg vad Herren, din
Gud, gjorde med Mirjam på er väg, när ni drog ut ur Egypten.
1°När du ger ett lån till någon får du inte
in i hans hus för

följa alla anvisningar
har befallt

kvar utanför och låt mannen
att ta en pant av honom. Stanna
du ger lånet komma ut till dig med sin pant. 120m det är en
fattig man, får du inte ha hans pant som täcke när du sover.
13Ge honom panten tillbaka vid solnedgången, så att han själv
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får sova i sin mantel. Då Välsignar han dig, och du blir rättfärdig inför Herren, din Gud.
14Du skall inte göra orätt mot en fattig och nödlidande
daglönare,

eller en invandrare
i
vare sig han är din landsman
någon av städerna i ditt land. 15Du skall ge honom hans lön
redan samma dag, före solnedgången,
han är fattig och i
trängande behov av den. Annars kan han klaga över dig inför
Herren, och du får en synd att svara för.
16Fäderna skall inte straffas med döden för barnens skull
och inte barnen för fädernas

skull.

Var och en skall dö för sitt

eget brott.
17Du skall inte vränga rätten för invandraren
eller den faderlöse, och en änkas kläder skall du inte ta som pant. 18Kom
ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren, din
Gud, befriade

dig därifrån.

Därför

ger jag dig denna befallning

att följa.
190m du glömmer
du inte
vandraren,
välsigna

tillbaka

en kärve när du skördar din åker, skall
och hämta den utan lämna kvar den åt in-

den faderlöse och änkan. Då skall Herren, din Gud,
dig i allt du gör. ZONär du har slagit ner dina oliver

skall du inte söka

igenom grenarna

efter fler utan lämna det
den faderlöse och änkan. 21När du
som är kvar åt invandraren,
har plockat druvorna i din vingård skall du inte göra någon efterskörd

25

den fautan lämna det som är kvar åt invandraren,
derlöse och änkan. 22Kom ihåg att du själv en gång var slav i
Egypten. Därför ger jag dig denna befallning att följa.
10m två män råkar i tvist och vänder sig till domstol, skall
de som dömer fria den oskyldige och fälla den skyldige. 20m
den skyldige

döms till spöstraff,

skall domaren

befalla honom

att lägga sig ner och själv övervaka att han får så många slag
som hans brott förtjänar. 3Fyrtio slag kan han få, inte fler. Man
skall inte ge honom fler slag; din broder får inte vanäras genom att straffas hårdare.
4Du skall inte binda ihop munnen på en oxe som tröskar.

Svâgerplikt
50m två bröder bor tillsammans

och den ene dör utan att lämnågon
efter
skall
änkan
sig,
inte gifta om sig med någon
na
son
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släkten, utan hennes svåger skall ligga med henne, han
skall ta henne till hustru och göra sin svågerplikt
mot henne.
ÖDen förste son hon föder skall räknas som den döde broderns,
så att hans namn inte utplånas i Israel. 7Men om svågern inte
utanför

är villig att gifta sig med sin svägerska, skall hon uppsöka de
äldste i stadsporten och säga: "Min svåger vägrar att se till att
hans brors namn bevaras i Israel. Han vill inte göra sin svågermot mig." 3Då skall de äldste i staden kalla till sig manoch säger att
nen och tala med honom. Om han framhärdar
han inte är villig att gifta sig med henne, 9skall svägerskan i de
äldstes åsyn
fram till honom, dra av honom skon, spotta hoplikt

nom i ansiktet
föra sin brors

och utropa: "Så gör man med den som inte vill
1°Och i Israel skall sedan hans
släkt vidare."

egen släkt få heta "Barfot".
Rättvisa
110m

och vedergällning

och den enes hustru skyndar
till för att hjälpa sin man och sträcker ut handen och griper tag
du utan förskoom könet på den som slår hennes make, skall
ning hugga av hennes hand.
13Du skall inte ha dubbla vikter i påsen, större och mindre.
två män råkar

i slagsmål

Du

skall inte ha dubbla mått i huset, större och mindre.
15Rätta och riktiga vikter skall du ha, liksom rätta och riktiga

mått. Då får du leva länge i det land som Herren, din Gud, vill
ge dig. 16Herren, din Gud, avskyr var och en som gör orätt i
sådana ting.
17Kom ihåg vad amalekiterna
gjorde mot dig när ni drog ut
ur Egypten. 13När de mötte dig på din väg och du var trött och
utmattad, högg de ner alla dina eftersläntrare
utan att frukta
Gud. 19När Herren, din Gud, har låtit dig få ro för alla fiender
runt omkring, i det land som Herren,
egendom och låta dig ta i besittning,
av amalekiterna

från jorden.

Gudstjänstordning
26

lNär

din Gud, vill göra till din
skall du utplåna

Glöm aldrig

minnet

detta

vid första skörden

till det land som Herren, din Gud, vill göra
och bosätter dig
till din egendom och du tar det i besittning
där, skall
du ta en del av det första du skördar av markens
du kommer
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gröda i det land som Herren, din Gud, vill ge dig, lägga det i
en korg och bege dig till den plats som Herren, din Gud, väljer
till den präst
ut och där han vill låta sitt namn bo. 3Du skall
som då kommer att finnas där och säga till honom: "I dag bekräftar jag för Herren, din Gud, att jag har kommit till det land
som Herren med ed lovade våra fäder att ge oss." 4Prästen
skall ta emot din korg och ställa den framför
Herrens, din
Guds, altare.
5Inför Herren, din Gud, skall du sedan säga: "Min fader var
en nödställd aramé, som flyttade ner till Egypten med en liten
skara människor.
Där bodde de och blev ett stort, starkt och
talrikt folk. ÖMen egypterna behandlade oss illa, förtryckte oss
och tvingade oss till tungt arbete. 7Då åkallade vi Herren, våra
fäders Gud, och Herren

hörde våra rop och såg hur vi förtryck3Herren
förde oss ut ur Egypten med
och led.

tes, plågades
makt, med teckstark hand och lyftad arm, med fruktansvärd
9Han
komma
och
under.
lät
hit
och
en
oss
gav oss detta land,
ett land som flödar av mjölk och honung. 1°Och nu kommer
jag med det första av skörden
har gett mig."

från den mark

som du, Herre,

Du skall ställa korgen inför Herren, din Gud, och du skall
falla ner inför honom. Och
över allt det goda som Herren,
din Gud, har gett dig och din familj skall du sedan glädja dig
tillsammans
med de leviter och invandrare
som du har hos
dig.

Bön nürfattigtiondet
När

har lämnats

du det tredje året, året för tiondet,

har samlat ihop

allt

tionde

de
av din skörd och gett det till leviterna, invandrarna,
faderlösa och änkorna, så att de har kunnat äta sig mätta i dina
städer, 13skall du säga inför Herren, din Gud: "Nu har jag tagit
ut det heliga ur mitt hus, och jag har gett det till leviterna och
invandrama,
de faderlösa och änkorna, alldeles som du har befallt mig. Jag har inte överträtt

eller försummat
något av dina
har inte ätit av tiondet när jag haft sorg, jag har inte
varit oren när jag tog ut det och jag har inte gett något av det
som gravgåva. Jag har lytt Herren, min Gud, jag har gjort allt
som du har befallt mig. 15Se ner från din heliga boning, från
bud. Jag
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ditt folk Israel och den mark du har gett
våra fäder, ett land som flödar

och välsigna

oss, så som du med ed lovade
av mjölk och honung."
Förbundet

mellan

Herren

och Israel

161dag befaller

dig Herren, din Gud, att lyda dessa stadgar och
Av hela ditt hjärta och med hela din själ skall du
troget följa dem. 17Du har i dag försäkrat att Herren skall vara
din Gud och att du skall vandra hans vägar, följa hans stadgar,
har i dag förbud och föreskrifter
och lyda honom. Herren
föreskrifter.

säkrat att du skall vara hans dyrbara egendom, så som han har
lovat dig. Du skall hålla alla hans bud, 19och han skall upphöja
dig över alla andra folk han har skapat, till pris, berömmelse
och ära, och du skall vara ett folk som är helgat åt Herren,
Gud, så som han har lovat.
S tenarna
27

och altaret

din

Evalberget

lMose

Följ hela
och Israels äldste gav folket dessa anvisningar:
2Så
den lag som jag i dag ger er.
snart ni gått över Jordan, till

det land som Herren, din Gud, vill ge dig, skall du resa stora
stenar och kalka dem vita. 3När du gått över skall du på dem
skriva varje ord i denna lag. Då får du komma in i det land
som Herren, din Gud, vill ge dig, ett land som flödar av mjölk
och honung, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig.
4När ni gått över Jordan skall ni på Evalberget resa de steom, och du skall kalka dem
nar som jag i dag ger er befallning
vita. 5Där skall du ,också bygga ett altare åt Herren, din Gud,
ett altare av sten som inte bearbetats med järn. 6Av ohuggen
sten skall du bygga Herrens, din Guds, altare, och på det skall
till Herren, din Gud. 7Du skall också
du frambära brännoffer
och äta dem där, och du skall glädja dig
din Gud. 3På stenarna skall du klart och tydligt

offra gemenskapsoffer
inför

Herren,

skriva varje ord i denna lag.
9Mose och de levitiska prästerna

talade till Israels folk: Var

och hör, Israel I dag har du blivit Herrens, din Guds,
eget folk. 1°Så lyssna till Herren, din Gud, och lyd hans bud
och stadgar, som jag i dag ger dig.

stilla
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Samma

till folket:
dag gav Mose följande
anvisningar
ni gått över Iordan skall dessa stammar ställa sig på Geför att välsigna folket: Simon, Levi, Juda, Isaskar,
risimberget
Josef och Benjamin. 13Och dessa skall ställa sig på Evalberget
När

för att förbanna:
Förbannelse
14Leviterna

Ruben, Gad, Asher, Sebulon, Dan och Naftali.

över lagbrytare
skall med hög röst rikta följande

Israel:
15Förbannelse
skyr, en snidad
han i hemlighet

0rd till alla män i

vad Herren avöver den man som tillverkar
eller gjuten gudabild, ett hantverksalster,
som
Hela folket skall instämma och
ställer upp.
-

svara: Amen.
15Förbannelse

över den som visar förakt för sin far eller
Hela
folket
skall svara: Amen.
mor. 17Förbannelse över den som flyttar sin grannes gränsstenar.
Hela folket skall svara: Amen.
-13Förbannelse över den som leder en blind vilse.
Hela folket skall svara: Amen.
19Förbannelse över den som vränger rätten för invandraren,
den faderlöse eller änkan. - Hela folket skall svara: Amen.
2°Förbannelse över den som ligger med sin fars hustru,
han skändar sin fars bädd. - Hela folket skall svara: Amen.
zlFörbannelse
över den som har samlag med djur. - Hela
folket skall svara: Amen.
zzFörbannelse över den som ligger med sin syster, en som
har samma far eller mor som han. -- Hela folket skall svara:
Amen.
23Förbannelse över den som ligger med sin svärmor.
Hela folket skall svara: Amen.
24Förbannelse över den som dräper i lönndom.
Hela folket skall svara: Amen.
25Förbannelse över den som mot betalning dräper en oskylHela folket skall svara: Amen.
dig.
25Förbaxmelse över den som inte håller sig till orden i denna
lag och lyder dem.

-

Hela folket skall svara: Amen.
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Välsignelser och förbannelser
28

10m du lyssnar till Herren, din Gud, och troget följer alla hans
bud, som jag i dag ger dig, skall Herren, din Gud, upphöja dig
över alla andra folk på jorden. Alla dessa välsignelser skall nå
dig och komma över dig, när du lyder Herren, din Gud:

3Välsignelse

över dig inne i staden

och välsignelse

ute på

åkern.

4Välsignelsc

över de barn du får, den skörd du bärgar
de djur som föds, komas kalvar och tackornas lamm.
5Välsignelse över dina korgar och dina baktråg.

öVälsignelse över dig när du kommer
dig när du går.
7När dina fiender

angriper

och välsignelse

dig skall Herren

och

över

låta dig besegra

dem. Om de anfaller dig från ett håll, skall de fly för dig åt sju
håll. 3Herren skall se till att du får välsignelse över dina lador
och över allt ditt arbete, han skall välsigna dig i det land Herren, din Gud, vill ge dig.
som är helgat åt honom,
du håller Herrens, din
1°Alla jordens folk skall

9Herren skall upphöja dig till ett folk
så som han med ed har lovat dig, när
Guds, bud och vandrar hans vägar.

bli varse att Herrens namn har utroskall skänka
pats över dig, och de skall frukta dig. Herren
dig allt gott i överflöd, genom de barn du får, de djur som föds
och den skörd du bärgar i det land som Herren med ed lovade
dina fäder att ge dig. 12Herren skall öppna sitt rika himmelska
förråd för dig, så att ditt land får regn i rätt tid, och han skall
dig i allt du gör, så att du kan låna ut till andra folk
själv behöver låna. 13Herren skall göra dig till hualdrig
men
vud, inte svans. Du skall komma i överläge, inte underläge,
när du lyder Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig,
och följer dem troget, utan
att vika av åt vare sig höger eller
Välsigna

från något av de bud jag i dag ger dig, utan att följa
och tjäna andra gudar.
15Men om du inte lyssnar till Herren, din Gud, och inte troget följer alla hans bud och stadgar, som jag i dag ger dig, då
skall alla dessa förbannelser nå dig och komma över dig:

vänster

16Förbannelse
åkern.
17Förbannelse

över dig inne i staden och förbannelse
över dina korgar

och dina baktråg.

ute på
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13Förbannelse

över de barn du får och den skörd du bärgar,

över kornas kalvar och tackornas lamm.
19Förbannelse
över dig när du kommer
över dig när du går.
2°Herren
skall sända förbannelse,

och förbannelse

förvirring

och fruktan

över dig i allt arbete du utför, tills du utplånas och möter en
för att du
snar förintelse på grund av dina onda gärningar,
skall låta pesten få dig i sitt grepp, tills
övergav mig. Herren
han har utrotat dig från det land du kommer
Herren
skall slå dig med sjukdom,

sittning.

till och tar i befeber, hetta och

frossa, med torka, rost och sot, och allt detta skall förfölja dig
tills du har förintats. Himlen
över ditt huvud skall bli koppar
skall förvandla
och marken under dig järn. Herren
regnet
över ditt
himlen

land

till

damm

och sand, som faller över dig från
25Herren skall låta dina fiender

tills du har utplånats.

dem från ett håll, skall du fly för
dem åt sju håll. Du skall bli en skräckbild för alla riken på jorden. 26Dina fallna skall bli till föda åt alla himlens fåglar och åt
markens djur,
ingen finns som kan jaga bort dem. Herren

besegra dig. Om du anfaller

bölder och med svulster, skabb och
så att du aldrig kan botas. 23Herren skall slå dig med
och skräck. 29Mitt på dagen skall du famla
vanvett, blindhet
skall slå dig med Egyptens

klåda,

dig fram som en blind i mörker. Du skall inte lyckas med något utan ständigt förtryckas och utnyttjas, och ingen skall hjälpa dig.
30När du trolovar
dig med en kvinna kommer en annan
man att lägra henne. När du bygger ett hus kommer du inte att
få bo i det. När du planterar en vingård kommer du inte att få
31Din oxe skall slaktas inför dina ögon utan att
du får äta av köttet. Din åsna rövas bort, och du får den aldrig

skörda frukten.

tar dina får, och ingen hjälper dig. 32Dina
söner och döttrar skall i din åsyn utlämnas åt ett främmande
folk, och du skall gråta efter dem dagen lång, men du kan ingenting göra. 33Ett folk du inte känner skall äta din skörd och
tillbaka.

Dina fiender

frukten av all din möda, och du skall ständigt bli förtryckt och
34Du kommer
misshandlad.
att bli galen av allt dina ögon
tvingas se.
35Herren skall slå dig med elakartade och obotliga bölder på
knän och lår, ja, från huvud

till fot. 36Till ett folk, okänt för bå-
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de dig och dina fäder, skall Herren fördriva dig och din kung,
honom som du har gjort till din härskare. Där skall du tjäna
andra gudar, gudar av trä och sten. 37Du skall väcka fasa och
bli till en skam och en visa bland alla folk till vilka Herren driver bort dig.
gräshoppor33Fastän du sår mycket skall du skörda litet,
39Planterar du vingårdar
och arbetar i
gröda.
din
förstör
na
larverna äter
dem får du ändå inget vin att dricka eller lagra,
område får
4°Har
hela
ditt
du olivträd över
upp alltsammans.
oliverna faller av.
du ändå ingen olja att smörja dig med,
de förs bort i
du söner och döttrar förlorar du dem,
42Alla dina träd och allt som växer på dina åkrar
härjas av skadedjur. 43Invandraren
som bor hos dig skall höja
sig över dig, högre och högre, medan du skall sjunka, djupare
och djupare. 44Han skall ge lån till dig, men du kan inte ge lån

Får

fångenskap.

till honom. Han skall bli huvud, du skall bli svans.
45Alla dessa förbannelser
skall nå dig, de skall förfölja dig
du
har utplånats, därför att du inte
dig
tills
och komma över
lyssnade till Herren, din Gud, och inte följde de bud och stadsom drabbar dig och dina
gar han gav dig. 46Förbannelserna
tecken för alla tider.
skall bli till varnande
efterkommande
47Eftersom du inte tjänade Herren, din Gud, när du levde glad
och mätt och hade överflöd på allt, 48måste du i stället, hungnaken och utblottad, tjäna den fiende som Herpå din
ren sänder ut mot dig. Han skall lägga ett ok av järn
nacke tills han har utplånat dig.
49Herren skall sända ett folk mot dig långt bortifrån jordens
rig och törstig,

slå ner på dig som en örn, ett folk vars
5°ett folk med ansikten av sten, ett folk
språk
51Detta folk
som inte vördar de gamla och inte skonar de unga.
skall äta de djur som föds hos dig och den skörd du bärgar tills
du har utplånats. De skall inte låta dig behålla något av säden,
ände, och det skall

du inte förstår,

eller oljan, av kornas kalvar eller tackornas lamm, utan
fortsätta tills de har förintat dig. 52De skall belägra dig i alla
dina städer tills murarna faller överallt i ditt land, de höga
vinet

som du sätter din lit till. De skall belägra dig i
alla dina städer överallt i ditt land, det som Herren, din Gud,

befästningsverk
har gett dig.
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531 den fruktansvärda

nöd som fienden vållar dig kommer
du att äta dina egna barn, köttet av sönerna och döttrarna som
Herren, din Gud, har gett dig. 54En man i ditt folk som är vek
och bortskämd skall inte unna sin bror, sin egen hustru och de
barn han ännu har kvar 55att få ett stycke av hans barns kött,
det enda han har att äta i den fruktansvärda
nöd som fienden
dig i alla dina städer. 56En kvinna i ditt folk som är vek

vållar

och bortskämd,

så bortskämd

och vek att hon aldrig har bepå marken, skall missunna sin egen
man, sin son och sin dotter 57både efterbörden som kommer ut
ur hennes sköte och de barn hon föder, och hon skall själv äta
det enda hon har i den fruktansvärda
upp detta i hemlighet,
hövt

med sina fötter

nöd som fienden vållar dig i dina städer.
530m du inte troget följer allt som står i denna lag, allt
som
skrivits här i boken, och inte fruktar detta ärorika och fruktansvärda nanm, Herren, din Gud, 59då skall Herren slå dig och dimed ofattbara plågor, väldiga plågor som
na efterkommande
inte går över, svåra sjukdomar som inte går över. 6°Alla de farsoter som du darrade för i Egypten skall han skicka mot dig, så
alla sjukdomar
att de får dig i sitt grepp. Även
och plågor
har
nämnts i denna lagbok skall Herren låta hemsöka
som inte
dig, tills du har utplånats. Av
er som förut var talrika som
stjärnorna

på himlen

inte lyssnade

skall bara ett fåtal leva kvar, därför att du
din Gud. Liksom
Herren gladde sig
väl
och
talrika,
så
skall han glädja
göra
er
er
och utplåna er, och ni skall ryckas bort från

till Herren,

åt att låta det
sig åt att förinta
det land du nu kommer till och tar i besittning.
Herren
skall skingra dig bland alla folken, från jordens
ände
till
den andra. Där skall du tjäna andra gudar, som
ena
varken du eller dina fäder har känt till, gudar av trä och sten.
65Hos dessa folk får du ingen
ro, ingen vila för din fot. Där
skall Herren göra ditt hjärta ängsligt, låta din blick slockna och
ditt livsmod vissna. 56Du kommer att känna att ditt liv hänger
på en tråd. Dag och natt skall du vara rädd och inte veta om
du får leva. 57På morgonen skall du säga: "Om det ändå vore
kväll"

och på kvällen: "Om det ändå vore morgon"
Sådan
skräck skall du känna, sådana ting skall dina ögon tvingas se.
Herren
skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, fastän
jag hade sagt till dig: "Den vägen skall du aldrig mer behöva
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ut er som slavar och slavinnor till era
fiender, men ingen vill köpa er.
1Detta är villkoren för det förbund som Herren befallde Moi Moab, utöver det förbund som
se att sluta med israeliterna
Horeb.
han slöt med dem vid
se." Där skall ni bjuda

29

Varningar

för förbundsbrott

samman hela Israel och sade: Ni har själva sett
allt vad Herren gjorde i Egypten med farao och hela hans hov
och hela hans land. 3Med egna ögon blev du vittne till dessa
dessa stora tecken och under. 4Men ännu i
stora prövningar,

2Mose kallade

inte gett er hjärtan som förstår, ögon
5ag ledde er genom öknen i fyrhör.
och
öron som
som ser
utslitna, inte heller sandalerna
aldrig
tio år, och era kläder blev
på era fötter. ÖBrÖd var inte er föda, vin och öl var inte er
dryck,
ni skulle inse att jag är Herren, er Gud. - 7Då ni kom
hit drog kung Sichon i Heshbon och kung Og i Bashan ut i
strid mot oss, men vi besegrade dem. 3Vi intog deras land och
och gaditerna och åt ena
gav det som egendom åt rubeniterna
9Uppfyll
troget villkoren i detta förhälften av Manasses stam.
bund, så får ni framgång i allt ni gör.
1°Ni har alla i dag trätt fram inför Herren, er Gud, stamhövmän med
dingar, äldste och förmån och alla israelitiska
era
denna dag har Herren

samt de invandrare som finns i ditt läger, de
12Nu skall du träda i
som hugger din ved och bär ditt vatten.
förbund med Herren, din Gud, ett edsförbund
som Herren,

barn och kvinnor

din Gud, i dag sluter med dig. 13Han vill i dag upphöja dig till
sitt folk och bli din Gud, enligt sitt löfte till dig och enligt sin
är inte bara
ed till dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Det

15Iag
med er som jag sluter detta förbund med dess edsvillkor.
med
oss
gör det både med dem som i dag står här tillsammans
inför Herren, vår Gud, och med dem som i dag ännu inte finns
hos oss.
16Ni vet själva

i Egypten och hur vi tågade
17Ni
såg deras vidriga beläten,
fram bland folken längs vägen.
13Hos er får det ingudabilder
av trä och sten, silver och guld.
te finnas någon man eller kvinna, någon släkt eller stam, som i
hur vi levde

dag Vänder sitt hjärta från Herren,

vår Gud, för att tjäna de fol-
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Hos er får det inte finnas någon rot som framgift och malört, ingen
som efter att ha hört förbannelhonom
seorden välsignar sig själv och tänker att allt skall

kens gudar.
bringar

väl fast han följer sitt hårda hjärta. Då förstör han både åker
och öken. 2OHerren vägrar att förlåta honom; han låter sin
svartsjuka vrede blossa upp mot den mannen.
nelse som skrivits ner i denna bok skall vila
Herren skall utplåna hans namn från jorden.

All den förbanpå honom, och
21Herren skall

skilja ut honom från alla Israels stammar och låta honom drabbas av olycka, i enlighet med alla förbundets förbannelser som
står i denna lagbok.
22När kommande släkten, era egna avkomlingar,
eller främsom kommer hit från fjärran länder får se de plågor och
sjukdomar som Herren har låtit drabba detta land - 23svavel
och salt, hela landet förbränt, det kan inte odlas eller grönska,

lingar

inte ett strå växer där, som efter förödelsen i Sodom och Gomorra, Adma och Sevojirn, som Herren ödelade i vrede och raseri - 24då skall både de och de andra folken fråga: "Varför
har Herren handlat så mot detta land Varför flammade hans
25Och svaret blir: "Därför att de övervrede upp så våldsamt"
gav förbundet med Herren, sina fäders Gud, det som han slöt
med dem när han förde dem ut ur Egypten. 26De började tjäna
andra gudar och tillbad dem, gudar de inte kände och som
flammade
dem. Därför
Herrens
Herren inte hade tilldelat
vrede över detta land, och han lät det drabbas av all den förbannelse som skrivits ner i denna bok. 231 vrede, ursinne och
vilt raseri ryckte Herren upp dem ur deras jord och kastade
dem ända bort till det land där de lever än i dag."
29Det fördolda hör Herren, vår Gud, till, och det uppenbarade tillhör oss och våra barn för all framtid,
skall lyda i allt.

Den kommande

30

denna lag som vi

omvändelsen

1När allt detta når dig, de välsignelser

och förbannelser
som
dig, var du än bor bland
dig, så att
alla de folk till vilka Herren, din Gud, har fördrivit
till
Gud,
och
vänder
tillbaka
din
lyssnar
till honom
du
Herren,

jag ställer dig inför,

av hela ditt

hjärta

och du besinnar

och med hela din själ, både du och dina
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så som jag i dag befaller dig, 3då skall Herren,
din Gud, vända ditt öde och förbarma sig över dig. Herren, din
Gud, skall åter samla in dig från alla de folk bland vilka han

barn, alldeles

till världens ände
dig. 4Även om du har fördrivits
skall Herren, din Gud, samla in dig och hämta dig därifrån.
5Herren, din Gud, skall föra dig till det land som dina fäder
fick som egendom. Du skall ta det i besittning, och han skall låta det gå dig väl och göra dig talrik, mer än dina fäder. ÖHerhar skingrat

ren, din Gud, skall omskära ditt och dina efterkommandes
hjärtan, så att du älskar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta
och med hela din själ. Då kommer du att få leva. 7Herren, din
på dina fiender och på
Gud, skall lägga alla förbannelserna
dem som hatar och förföljer dig. 3Då skall du åter lyssna till
Herren och lyda alla hans bud, som jag i dag ger dig. 9Herren,
din Gud, skall skänka dig allt gott i överflöd
genom allt du
gör, genom de barn du får, de djur som föds och den skörd du
bärgar. Ty liksom Herren gladde sig över dina fäder skall han
dig väl wnär du lyssnar
åter glädja sig över dig och låta det
till Herren,
har skrivits

din Gud, och följer hans bud och stadgar, allt som
ner i denna lagbok, och när du vänder tillbaka till

Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ.
Denna
lag som jag i dag ger dig är inte ofattbar eller ouppnåelig för dig. 12Den finns inte uppe i himlen, så att du måste
fråga: Vem kan fara upp till himlen och hämta den åt oss, så att
vi får höra den och kan följa den 13Den finns inte bortom havet, så att du måste fråga: Vem kan fara över havet och hämta
den åt oss, så att vi får höra den och kan följa den 14Nej, dess
ord är mycket nära dig, i din mun och i ditt hjärta, och därför
kan du följa den.

Valet

mellan

liv och död

15Se, jag ställer dig i dag inför liv och lycka eller död och
160m du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i
dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans

olycka.

då skall du
vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter,
få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i
det land som du kommer till och tar i besittning. 17Men om du
stänger ditt hjärta och inte vill lyssna utan låter dig förledas att
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och tjäna dem, 13då säger jag er i dag att ni
Ni får inte leva länge i det land som du kommer

tillbe andra gudar
skall förintas.

till och tar i besittning när du går över Jordan. Jag tar i dag
och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och
död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du
får leva. ZODu skall älska Herren, din
och dina efterkommande
himmel

Gud, lyssna till honom

och hålla dig till honom,

dig liv, och du får leva länge i det land som Herren
lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob.

detta ger
med ed har

Mose förbereder sin bortgång
31

1När Mose hade avslutat

detta tal till hela Israel sade

han till

år gammal och kan inte längre
"Jag är nu hundratjugo
leda er. Och Herren har sagt till mig: Du kommer inte att
3Men Herren, er Gud, skall
över denna flod, över Iordan/
folket:

så att ni kan fördriva dem. Iosua skall
först, så som Herren har sagt. 4Och Herren skall göra med
dem som han gjorde med de amoreiska kungarna Sichon och

först och krossa folken,

Og, som han krossade, och så som han gjorde med deras land.
5Herren skall överlämna dem åt er, och ni skall göra med dem
alldeles som jag har befallt er. 5Var tappra och starka Var inte
Herren, din Gud,
och låt er inte skrämmas av dem,
går själv med dig. Han skall inte svika dig, inte överge dig."
7Så kallade Mose till sig Iosua och sade till honom inför alla
israeliterna:
"Var tapper och stark Ty du skall föra folket in i
rädda

det land som Herren med ed lovade deras fäder att ge dem,
och du skall göra det till deras egendom. 8Herren skall själv
före dig. Han skall vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, tappa inte modet"
9Sedan skrev Mose ner denna lag och gav den till prästerna,
och till alla Israels
Levis söner, som bar Herrens förbundsark,
äldste. 1OOch Mose gav dem dessa anvisningar:
"Vart sjunde
vid lövår, vid den bestämda tiden, under avskrivningsåret,
då
hyddefesten,
hela Israel träder fram inför Herren, din
Gud, på den plats som han väljer ut, skall du läsa denna lag, så
då hela folket, män, kvinatt hela Israel får höra den. Samla
nor och barn, och de invandrare som finns i dina städer, så att
alla får lyssna och lära sig att frukta Herren, er Gud, och troget
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följa allt som står i denna lag. 13Även barnen, som ännu inte
till den, skall lyssna, så att de lär sig att frukta Herren,

känner

er Gud, så länge ni lever i det land ni tar i besittning
över Jordan."

när ni går

ger Mose sängen om Israel

Herren
Herren

sade till Mose: "Tiden

för din död närmar

sig. Kalla

så skall jag
till dig Josua och ställ er sedan i uppenbarelsetältet,
och
gick,
och
de ställde
hans
uppdrag."
Mose
Josua
honom
ge
15Där visade sig Herren i en molnpesig i uppenbarelsetältet.
lare, som stannade vid ingången till tältet.
Herren
sade till Mose: "När du har gått till vila hos dina
detta folk att vara otroget med de främmande
i det land de nu kommer till, de skall överge mig och
bryta det förbund som jag har slutit med dem. 17Då skall min
vrede flamma upp mot dem. Jag kommer att överge dem och
fäder kommer
gudarna

för dem. När de då blir

fiendens

rov och
skall de säga sig:
drabbas av många olyckor och svårigheter
Det är för att vår Gud inte är med oss som dessa olyckor drabbar oss. 13Men eftersom de har gjort så mycket ont och vänt
dölja

mitt

ansikte

sig till andra gudar skall jag dölja mitt ansikte för dem.
Skriv
ner den sång jag ger er; du skall lära israeliterna den.
denna sång skall vittna för mig mot
Lägg den i deras mun,
dem. ZONär jag leder dem in i det land som jag med ed lovade
deras fäder, detta som flödar av mjölk och honung, kommer de
att äta sig mätta och feta. Då vänder de sig till andra gudar och
med
dem; de börjar förakta mig och bryter förbundet
När
svårighemånga
olyckor
och
de sedan drabbas av
mig.
deras efterkommande
ter skall denna sång vittna inför dem,
tjänar

och glömmer den inte. Jag vet hur de är
redan nu, innan jag har fört dem in i det land som jag
dag skrev Mose ner denna
med ed har lovat dem." Samma

har den på sina läppar
sinnade

sång och lät israelitema lära sig den.
23Och Herren gav Josua, Nuns son, hans uppdrag, han sade:
"Var täpper och stark Det är du som skall leda israelitema in i
det land
dig."

som jag med ed har lovat

dem. Jag skall vara med
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Slutliga

till leviterna

anvisningar

7-4När Mose hade skrivit ner denna lag i en bokrulle, från börslut, 25befallde han leviterna,
som bar Herrens förbundsark: 26"Tag denna lagbok och lägg den intill Herrens, er
Där skall den vara ett vittne mot dig, IsraGuds, förbundsark.

jan till

el, 27ty jag vet hur trotsig och styvnackad du är. Redan nu, när
jag ännu lever bland er, är ni trotsiga mot Herren, och värre
kommer det att bli efter min död.
Samla
nu alla era stamäldste och era förmän hos mig, så
till mina ord, och jag skall ta himmel och jord
de
få
lyssna
skall
till vittnen mot folket. 29Ty jag vet att ni efter min död kommer
och lämna den väg som jag har befallt
att göra något förfärligt
skall olycka drabba er, när ni gör
kommande
dagar
gå.
I
att
er
det som är ont i Herrens ögon och väcker hans vrede med era
gärningar."

Moses

sång

3°Inför

alla de församlade

israeliterna

framförde

sång, från början till slut:
32

lLyssna, himmel,

när jag talar,
höra mina ord

må jorden
230m strömmande

regn är min lära,
daggen
faller
mina ord,
som
grönska,
skurar
över
som
som duggregn

över gräs.

3Herrens

ära vill jag förkunna.
Prisa vår Guds storhet
4Han är vår klippa,
hans verk är utan brist,
hans vägar alltid de rätta.
Han är en trofast Gud, fri från allt ont,
han är rättfärdig och rättvis.
5Med tiden sveks han av sina barn,
ett falskt och bakslugt släkte.
ÖÄr det så du lönar Herren,
du vettlösa,

dåraktiga

folk

Mose denna
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Är han inte din fader och skapare,
han som gjorde dig, som formade

dig

7Tänk på svunna tider,
framfarna släktens år.
Fråga din far, han kan berätta,
de gamla, de vet att förklara.
8När den Högste gav land åt folken
och skilde dem från varandra,
när han fördelade

deras områden

efter gudasönernas antal,
9då blev Jakob Herrens andel,
Israel hans arv och egendom.
lol-Ian fann honom i öknen,
i den ödsliga, ylande ödemarken.
Han gav honom värn och vård,
skyddade honom som sin ögonsten.
Som
en örn lockar ungarna ur redet
och sedan svävar över dem,
så bredde han ut sina vingar
och bar honom på sin rygg.
Herren
ensam visade vägen,
ingen annan, främmande gud.
13Han förde honom fram över landets höjder
och lät honom
mättade

honom

äta av åkerns gröda,
med honung från bergen,

olja från flinthårda

grädde

klippan,

från korna, mjölk från fåren,

fett från lammen,
baggar och bockar från Bashan
och det allra finaste vete.
Druvans blod blev ditt vin.
Jakob åt och blev mätt.
15Men när Ieshurun

blev fet slog han bakut

du blev fet, du blev tjock och stinn.

--
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Han övergav

Gud, sin skapare,

förkastade sin räddande klippa.
16De retade hans svartsjuka med främmande

gudar,

de väckte hans vrede med vidrigheter.
17De offrade åt demoner som inte är gudar,
åt gudar som var okända för dem,
nya gudar som nyss hade kommit,
obekanta för era fäder.
13Klippan, ditt ursprung,
du glömde

försummade

du,

den Gud som gav dig liv.

191vrede över vad han såg
förkastade Herren sina söner och döttrar.
2°Han sade: "Jag skall dölja mitt ansikte,
jag vill se hur det går för dem då,
för detta svekfulla

släkte,

barn som ingen kan lita på.
21De retade mig med gudar som inte är gudar,
väckte min vrede med sina beläten.
Jag skall reta dem med ett folk som inte är ett folk,
väcka deras vrede med vettvillingar.
Min

vrede har tänt en eld,
en eld som tränger till dödsrikets djup.
Den förtär jorden och dess gröda,

bränner

bergen ända till grunden.

23ag skall överhopa

dem med olyckor,

skjuta alla mina pilar mot dem.
24De skall förtvina av hunger,
förtäras av pest och pinande farsot.
Jag släpper

lös rovdjur

med vassa tänder

och krälande, giftiga ormar.
25Ute skall svärdet härja,
inomhus

skräcken,

bland ynglingar

spädbarn

och flickor,

och grånade

män.
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Z6Iag skulle vilja krossa dem
och utplåna minnet av dem,
men jag fruktar fiendens hån,
skulle ta miste
att motståndarna
och tro att det var deras egen styrka
och inte Herren som gjorde det."
23Det är ett folk som inte lyder råd,
ett folk som saknar insikt.
290m de vore förståndiga,
skulle de begripa

det som skett
och inse vad som väntar dem.
3°Hur kan en man slå tusen på flykten
eller två jaga bort tio tusen,
om inte Herren hade sålt dem,
deras klippa hade utlämnat dem
31Våra fienders

klippa är inte som vår,
detta
kan
de
själva döma.
om
32Deras vinstock kommer från Sodom
och har vuxit på Gomorras
Deras druvor

är giftiga

terrasser.
druvor,

klasar med bitter smak.
33Deras vin är ormgift,
kobrors

frätande

etter.

34"Allt

har jag sparat hos mig,
det är förseglat i mina förråd,
35tills vedergällningens
dag är inne,
hämndens

dag, då de vacklar.

Deras olycksdag
det som väntar

35h, Herren

är nära,
dem kommer

skaffar

och förbarmar

snart."

rätt åt sitt folk

sig över sina tjänare,
då han ser att de inte orkar mer,
att det är ute med hög som låg.

32:36
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37Då frågar han: "Var är deras gudar,
klippan som var deras tillflykt,
38de som åt fettet vid deras slaktoffer
och drack vinet vid deras dryckesoffer
Må de gripa in och hjälpa er,
låt dem ge er skydd
39Vet att jag är Gud,
jag och ingen annan.
Det är jag som ger död och liv,
jag som sårar och läker,
ingen kan rycka något ur min hand.

4°Iag lyfter handen mot himlen
och säger: Så sant jag lever i evighet
skall
jag vässa mitt blixtrande svärd
och gripa mitt koger.
Jag skall hämnas på mina fiender
och straffa alla som hatar mig.
Mina

pilar skall berusas av blod,
blod
från fallna och fångar,
av
mitt svärd skall äta köttet
av fiendens

trotsiga

ledare."

43Så jubla, du himmel,
och hylla honom,
han hämnar

med hans folk,

alla gudar,

sina söners blod,

han tar hämnd på sina fiender
och straffar sina motståndare.
Han renar landet åt sitt folk.
Tillsammans

Slutord

Nuns son, ställde
hela denna sång.

med Hosea,

folket och framförde

Mose

till

folket

45När Mose hade avslutat
folket:

de varningsord

och från Herren

sig Mose inför

till Mose

detta tal till hela Israel sade han till
som jag nu har gett er skall ni läg-

"Alla
ga på hjärtat, så att ni kan lära era barn att troget följa allt som
står i denna lag. 47Det är inga tomma ord, det gäller livet för
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er. Om ni följer dessa ord får ni leva länge i det land som ni tar
i besittning när ni går över Jordan."
43Samma dag talade Herren till Mose: 49"Gå
upp i Avarimbergen här, till berget Nebo, som ligger i Moab mitt emot Ieriko, och se ut över Kanaans land, som jag skall göra till israeliternas egendom. 5°Där uppe på berget skall du dö och förenas
med dina fäder, liksom din bror Aron dog på berget Hor och
förenades med sina fäder, 51detta därför att ni var trolösa mot
mig vid Merivavattnet
helig

bland

i Kadesh i Sinöknen och inte höll mig
52Du skall få se landet på avstånd,

israeliterna.

men du får inte komma
iterna."
Moses

in i det land som jag skall ge israel-

välsignelse

lDetta

är den välsignelse som gudsmannen
iterna före sin död. Han sade:
Herren

kommer

Mose gav israel-

från Sinai,

från Seir går han upp över sitt folk,
från berget Paran träder han fram i glans.
Han närmar sig från Kadeshöknen,
han går längs Moabs branter.
3Du älskar stammarna
och har alla heliga i din hand.
--4Mose gav oss en lag.
Iakobs församling är Herrens
5Han blev Ieshuruns konung
när folkets hövdingar

egendom.

samlades,

alla Israels stammar.
ÖRuben skall leva och inte dö,
men hans män skall inte bli många.
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7Och om Juda sade han detta:
Herre, hör Judas rop,
låt honom förenas med sitt folk
som han har kämpat för.
Hjälp honom mot hans fiender
30m Levi sade han:
Åt Levi dina tummim,
dina urim åt din trofaste,
som du satte på prov vid Massa
och utmanade vid Merivavattnet.

9"Jag har aldrig sett dem",
sade han om sin far och mor.
Han kändes inte vid sina bröder
och ville inte veta av sina barn.
Nej, Levis stam har följt ditt ord
och hållit förbundet med dig.
1°De lär Jakob dina föreskrifter,
de lär Israel din lag.
De låter offerrök stiga till din näsa
och lägger heloffer på ditt altare.
11Herre, välsigna hans kraft,
låt allt han gör behaga dig
Krossa hans motståndares höfter,
hans fiender
120m Benjamin

sade han:

Den Herren
Herren

skall inte resa sig igen.

älskar lever i frid.

skyddar

honom

han bor bland Benjamins

alltid,
kullar.

130m Josef sade han:
Herren

har välsignat

med rikedomar

hans land

från himlen

därovan

och från djupet som vilar dårnedan,
med
rikedomar som mognar i solen,
som växer månad för månad,
15med det bästa från de urgamla
med de eviga höjdernas

skatter,

bergen,
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med

alla rikedomar

jorden ger
som var i tömbusken.
Låt allt detta hopas över Josefs huvud,
gåvor från honom

över hjässan på fursten

ståtlig

bland bröder.

är han, tjurens förstfödde.

Hans horn är som vildoxens horn,
med dem kan han stånga folken,
alla som finns på jorden.
Så gör Efraims tiotusenden
och Manasses tusenden.
130m Sebulon sade han:
Gläd dig, Sebulon, när du ger dig ut,
och du, Isaskar, i dina tält
19De bjuder stammarna till berget,
där de offrar rätta offer.
De närs av havets överflöd
och sandens gömda skatter.
200m Gad sade han:
Lovad vare han som ger livsrum åt Gad
Som ett lejon är Gad där han bor,
han söndersliter bog och huvud.
21Han utsåg den bästa delen åt sig,
ett land som anstår en härskare.
När folkets hövdingar samlades
lät han Herrens

rättvisa

råda

och fällde domar i Israel.
220m Dan sade han:
Dan är ett ungt lejon
som störtar fram från Bashan.
230m Naftali
Naftali,

sade han:

av nåd
av Herrens välsignelse,
får land i väster och söder.
och fylld

mättad
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240m Asher sade han:
av sönerna är Asher.
Må hans bröder älska honom,

Mest välsignad

må han få vada i olja.
25Dina reglar skall vara av järn och brons,
må din kraft bestå i alla dina dagar.

25Ingen är som Jeshuruns Gud.
för att hjälpa dig,
moln.
på
rider han

Han rider över himlen
majestätiskt

27Där uppe är urtidens Gud,
hit ner når den Eviges armar.
Han drev bort dina fiender
och sade: Förinta dem
23Så fick Israel bo i trygghet,
Jakob fick leva i ostörd ro
i ett land med säd och vin,
under en himmel

som skänker

dagg.

Israel, vem är som du
Du är ett folk som får hjälp av Herren,
din skyddande sköld, ditt segrande svärd.
Dina fiender skall krypa för dig,

Lyckliga

i triumf

Moses

34

skall du

fram över deras höjder.

död

1Mose gick från Moabs hedar upp till berget Nebo, högst uppe
på Pisga, som ligger mitt emot Jeriko, och Herren visade hoZhela Naftali, vidare Efnom hela landet: Gilead ända till Dan,
land ända till havet i
Judas
hela
land
och
raims och Manasses
där Jeriko, Palmdalen
Väster, 3Negevöknen och Jordanslätten,
och ända ner till Soar. 4Herren sade till honom:
landet
"Detta är
som jag med ed lovade Abraham, Isak och JaJag låter dig se det med dikob att ge åt deras efterkommande.
över dit."
na egna ögon, men du kommer inte att
5Där i Moab dog Herrens tjänare Mose, så som Herren hade

staden, ligger,

sagt. ÖHan begravde honom i dalen mitt emot Bet Pegor i
Moab; än i dag vet ingen var graven finns. 7Mose var hundra-
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när han dog, men hans ögon hade inte försvahans
kraft
hade inte sinat. slsraeliterna begrät Mose
gats, och
och sörjde honom i trettio dagar på Moabs hedar, tills sorgetitjugo år gammal

den var slut.
9osua, Nuns son, hade fyllts av vishetens ande när Mose lade sina händer på honom. Israeliterna lyssnade på honom och
gjorde som Herren hade befallt Mose.
loAldrig mer har det i Israel framträtt

en sådan profet som
alla de
Mose, som Herren mötte ansikte mot ansikte: minns
tecken och under som Herren sände honom att göra i Egypten,
alla de
med farao och hela hans hov och hela hans land, och
skräckinjagande

stordåd

hand i hela Israels åsyn.

som Mose

utförde

med sin starka

Iosua

Övergången av Jordan förbereds
var död sade Herren till Moses
medhjälpare Iosua, Nuns son: 2"Min tjänare Mose är död. Gå
åt dem,
nu över Jordan med hela detta folk till det land jag ger
åt israeliterna. 3Varje fotsbredd mark ni trampar ger jag er, så
lNär

Mose, Herrens

tjänare,

till
som jag lovat Mose. 4Från öknen och från Libanon fram
Medeloch
till
land
hettitiskt
allt
den stora floden, Eufrat havet i väster skall ert område sträcka sig. 5Ingen skall kunna
hålla stånd mot dig så länge du lever. jag skall vara med dig
6Var
som jag var med Mose och inte svika dig, inte överge dig.
det
egendom
folks
till
detta
skall
stark
göra
och
Du
tapper
7Så
fäder.
deras
land som jag med ed lovat att ge
var tapper
och stark Följ troget den lag som min tjänare Mose gav dig.
Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster, så får du
framgång i allt vad du gör. 3Ha alltid denna lag på dina läppar, lås lagens bok dag och natt, så att du troget följer allt som
står skrivet där. Då kommer allt du gör att lyckas, då får du
framgång. 9Iag har
sagt: Var tapper och stark Låt dig inte
skrämmas,

bli inte förskräckt

Herren,

din Gud, är med dig i

allt vad du gör."
då folkets förmån att
runt i lägret och
dagar skall ni
Om
proviant
ordning
tre
folket:
"Gör
i
säga till
land
Herren,
till
det
er Gud,
över Jordan och komma
som
12Ti1l
rubeniterna, gaditema och
ger er och ta det i besittning."
halva Manasses stam sade Josua: 13"Tänk på de anvisningar ni

wlosua befallde

fick av Herrens tjänare Mose, när han sade att Herren, er Gud,
kvinnor och
skulle ge er detta land och låta er bli bofasta. Era
landet
Mose
gett er
barn och er boskap skall stanna kvar i
som
Öster om Jordan. Men ni själva, alla tappra krigare, skall ställa
över i spetsen för era bröder och hjälpa
upp till strid och
dem, 15tills Herren har låtit dem bli bofasta liksom ni själva
och även de har intagit det land som Herren, er Gud, ger dem.
Sedan kan ni återvända till det land som är er egendom, det
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land som Herrens tjänare Mose gav er på andra sidan Jordan,
den östra sidan." 15De svarade Josua: "Allt du befallt oss skall
vi göra, och vart du än sänder oss skall vi gå. 17Som vi lydde
Mose skall vi lyda

dig, må bara Herren, din Gud, vara med
dig, som han var med Mose. 13Var och en som trotsar ditt 0rd
och inte lyder dig i allt du befaller skall dödas. Var tapper och
stark"

De tvâ spejarna i Rachavs

hus

1Från Shittim

sände Josua, Nuns son, ut två män som spejare
att se närmare på landet och på Jeriko. De gav
sig i väg och kom till en sköka som hette Rachav och låg över i
hennes hus. Men när Jerikos kung fick reda på att israelitiska
med uppdrag

om natten för att utforska landet 3sände han
bud till Rachav: "Skicka ut männen som kom till ditt hus, de är
här för att utforska landet." 4Kvinnan gömde de båda männen
och svarade: "Visst kom de hit till mig, men inte vet jag var de
var ifrån. 5När det blev mörkt och porten skulle stängas gick
män hade kommit

de ut, men jag vet inte vart de gick. Fort efter dem, så hinner ni
ifatt dem."
själva verket hade hon fört männen upp på taket
och dolt dem under linhalmen

hon hade utbredd

där. 7Kung-

mot Jordan, åt vadställena
ens män tog upp jakten i riktning
till, och när förföljarna var ute stängdes porten.
3Innan männen lagt sig att sova gick Rachav upp till dem på
taket. 9H0n sade: "Jag vet att Herren har gett landet åt er,
skräck för er har fallit över oss, och modet sviker alla som bor i
landet. 1°Vi har
hört hur Herren lät Sävhavets vatten torka
bort inför

er när ni drog ut ur Egypten och hur ni gjorde med
de två amoreiska kungarna på andra sidan Jordan, Sichon och
Og, som ni Vigde åt förintelse. När
vi fick höra det rann vårt

mod bort,

och vi kände oss maktlösa inför er. Ty Herren, er
Gud, är Gud uppe i himlen och nere på jorden. 12Men nu har
jag visat godhet mot er, så svär vid Herren att ni skall visa
godhet mot min familj. Ge mig ett tecken på er trohet: 13låt min
far, min mor, mina bröder och systrar
behålla livet och slippa dö." Männen

och alla deras anhöriga
svarade:

"Vi borgar

er med våra liv, men du får inte förråda oss När Herren
oss landet skall vi visa dig godhet och trohet."

för
ger
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henner männen från fönstret med ett rep,
hon bodde inne i själva muren.
nes hus låg i stadsmuren,
15Och hon gav dem rådet: "Ge er upp i bergen så att inte förföljarna råkar på er, och håll er gömda där i tre dagar tills
15Hon firade

Männen
sa13När
vi komde: "Vi kan bli lösta från den ed du lät oss svära.
fönstret som
mer in i landet skall du fästa det här röda snöret i
du firat ner oss från och samla din far, din mor och dina bröder, hela din familj, hos dig i ditt hus. 19Går någon ut genom
dörren till ditt hus, blir han själv skuld till sin död, och vi är
har återvänt.

förföljarna

Sedan kan ni fortsätta."

Men bär man hand på någon som är inne i ditt hus,
blir vi skuld till hans död. 2°Och skulle du förråda oss, då är vi
lösta från den ed du lät oss svåra." - 21"Som ni säger får det
bli", sade hon och lät dem gå. Och hon fäste det röda snöret i
oskyldiga.

fönstret.
Männen

där i tre
gav sig i väg upp i bergen och blev kvar
återvänt. De hade letat efter männen utdagar tills förföljarna
med hela vägen och inte funnit dem. 23Då gick de två männen
kom till Iosua, Nuns
ner från bergen igen, gick över floden och
med
de
varit
allt
om. 24De sade: "Herren
son, och berättade
sviker alla som bor i
modet
har gett hela landet i vårt våld, och
landet."

Övergången av Jordan
nästa morgon bröt Iosua och alla israeliterna upp från
Shittim och kom fram till Jordan, där de övernattade innan de
runt i
gick över floden. 2Tre dagar därefter gick förmännen
lägret 3och befallde folket: "När ni ser Herrens, er Guds, för-

lTidigt

lyftas upp av de levitiska prästerna, bryt då upp och
följ efter den, 4men håll ett par tusen alnars avstånd mellan er
och den, kom inte för nära den. Följ arken, så vet ni vilken väg
aldrig gått den tidigare."
ni skall gå; ni har

bundsark

i morgon skall Herren
sade till folket: "Rena er,
han: "Lyft upp för6Till
sade
prästerna
göra under bland er."
lyfte de upp förDå
folket."
och
i spetsen för
bundsarken
och gick framför folket.
bundsarken
7Herren sade till Josua: "Från och med i dag skall jag ge dig

5osua

storhet,

så att israeliterna

förstår att jag är med dig, som jag var
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med Mose. 3Säg nu till prästerna som bär förbundsarken
att
när de kommer till Jordan."
stanna alldeles i vattenbrynet
9J0sua sade till israeliterna:
"Stig fram och hör Herrens, er
Guds, 0rd." lol-Ian fortsatte: "Av detta skall ni förstå att den levande Guden är mitt ibland er och att han skall driva undan
hettiter, hiveer, perisseer, girgasheer, amoreer och
för er: Uförbundsarken,
hela jordens härskares ark,
skall gå framför er över Jordan. Välj
ut tolv män från Israels
13När
från
varje
prästerna som bär Herrens,
stammar, en
stam.
hela jordens härskares, ark sätter ner fötterna i Jordans vatten,
skall Vattnet uppströms hejdas i sitt lopp och stå som en mur."
Folket
bröt upp från sina lägerplatser
för att
över Jorkanaaneer,

jevuseer

i täten. 15Och när
som bar förbundsarken
bar
arken
kom
fram
till
Jordan
och satte fötterna
som
-Jordan
i vattenbrynet
svämmar över sina bräddar under hestannade
la skördetiden
vattnet uppströms i sitt lopp och
reste sig som en mur långt borta, vid staden Adam nära Saredan med prästerna

prästerna

tan; men nedströms mot Aravasjön, Döda havet, försvann
vatten. Folket gick över mitt emot Jeriko. 17Prästerna som
Herrens förbundsark
stod stilla på den torra bottnen mitt i
dan, medan israeliterna gick över torrskodda, ända tills allt
ket hade kommit

allt
bar
Jorfol-

över floden.

De tolv stenarna
1När allt folket

hade gått över Jordan sade Herren

till Josua:

2"Välj ut tolv män bland folket, en från varje stam, 3och befall
dem: Hämta
står stilla,

tolv stenar från det ställe i Jordan där prästerna
ta med dem över och lägg ner dem där ni slår läger

för natten."
4Josua kallade

till sig de tolv män han hade utsett bland isen från varje stam, 5och sade till dem: "Gå framför
Herrens, er Guds, ark mitt ut i Jordan, och lyft upp var sin sten
på axeln, lika många som Israels stammar. ÖDetta skall vara ett
raeliterna,

tecken bland

er. När era barn en gång frågar: Vad betyder de
7skall ni svara: Jordans vatten hejdades i sitt
här stenarna
lopp inför Herrens förbundsark.
När den gick över Jordan hejdades vattnet

i sitt lopp. De här stenarna skall vara ett minnesför all framtid."

märke för israeliterna

Josua
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som Josua hade befallt dem. De hämtade tolv stenar ur Jordan, lika många som Israels stammar, som
Herren hade sagt till Josua, och tog med dem över floden till
nattlägret och ställde dem där.
9Josua reste tolv stenar mitt ute i Jordan på det ställe där
8Israeliterna

gjorde

hade stått; stenarna finns där
prästerna som bar förbundsarken
än i dag.
loPrästerna som bar arken stod kvar mitt i Jordan tills allt
till folket, helt
var utfört som Herren hade befallt Josua att säga
till Josua. Folket skyndade sig över.
enligt Moses befallning
alla hade kommit över floden bars Herrens ark över, och
gaditerna
folket. uRubeniterna,
prästerna tog täten framför
strid,
i spetsen
och halva Manasses stam gick över, ordnade till
13Det var omdem.
till
hade
Mose
sagt
för israeliterna,
som
män som gick över floden inför Herkring 40 000 stridsrustade
dagen gav Herren
vid Jeriko. Den
öknen
ren för att kämpa i
honom,
vördade
som de hade
Josua storhet, så att israeliterna
När

vördat Mose så länge han levde.
15Herren sade till Josua: 15"Befall

prästerna som bär arken
att stiga upp ur Jordan." 17Då befallde
hade prästerJosua prästerna: "Stig upp ur Jordan." Knappt
och satt
Jordan
förbundsark
stigit
upp ur
na som bar Herrens
och
återvände
fötterna på torra marken, förrän Jordans vatten
med förbundstecknet

steg över sina bräddar som förut. 19Det var den tionde dagen i
den första månaden som folket steg upp ur Jordan och slog läger i Gilgal, vid Jerikos östgräns.
2°De tolv stenarna som de tagit ur Jordan reste Josua i Gilgal, Zloch han sade till israeliterna: "När era barn en gång fråskall
ni förklara
gar sina fäder: Vad betyder de här stenarna
23när
Herren,
för dem: Israeliterna gick torrskodda över Jordan
gått
tills
ni
över,
inför
bort
torka
Jordans
lät
vatten
er
er Gud,
inför
bort
torka
lät
han
Sävhavet,
liksom han gjorde med
som
24Det skedde för att alla jordens folk skall
oss tills vi gått över.
förstå att Herrens hand är stark och för att de alltid skall frukta
Herren, er Gud."
1När de amoreiska

på andra sidan Jordan, den
kungarna
vid havet fick höra
kanaaneiska
kungarna
västra sidan, och de
hur Herren hade låtit Jordans vatten torka bort inför israeliter-
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na tills de gått över floden, rann deras mod bort, och de kände
sig maktlösa inför israeliterna.
Omskärelse
Nu

och päskfirande

sade Herren

till Iosua: "Gör dig flintknivar
och omskär israeliterna på nytt, en andra gång." 3Då gjorde Iosua flintknivar
och omskar israeliterna vid Förhudskullen.
4Skälet till att Iosua
omskar dem var att allt folk av mankön som dragit ut ur Egypten, alla vapenföra män, hade dött på vägen genom öknen, när
de drog ut ur Egypten. 5Alla som drog ut var omskurna, men
ingen av dem som fötts på Vägen genom öknen, när de drog ut
fyrtio år hade israeliterna
ur Egypten, hade blivit omskuren.
vandrat

i öknen,

tills alla vapenföra
män som dragit ut ur
döda.
De
lyssnade
till
inte
Herren,
och därför svor
var
låta
Herren att inte
dem se det land han med ed lovat deras fäder att ge oss, ett land som flödar av mjölk och honung. 7Men
sönerna, som Herren låtit komma i deras ställe, dem omskar
Egypten

nu Iosua. De hade förhuden kvar eftersom man inte omskurit
dem på vägen. 3När alla var omskurna höll de sig stilla i lägret
tills de hämtat sig. 9Herren sade till Iosua: "I dag har jag lyft av
Därför fick platsen namnet Gilgal,
er vanäran från Egypten."
och så heter den än i dag.
1°När nu israeliterna hade sitt läger i Gilgal firade de påsk i
öknen vid Ieriko,

på kvällen den fjortonde dagen i
efter påsk åt de av vad landet gav, osyrat
rostat korn, just den dagen. 12Och från den dag de
landet gav kom inte längre något manna. Israeliterna
manna mer utan åt detta år av skörden i Kanaan.

Dagen

månaden.
bröd

och

åt av vad
fick inget

Iosuas syn vid erik0
13En gång vid Ieriko fick Josua
se en man som stod framför homed
draget
svärd.
Iosua
gick
fram till honom och fråganom
de: "Hör du till oss eller till våra fiender"
Han
svarade:
"Nej, jag är anförare för Herrens här. Nu har jag kommit."
Då
föll Iosua ner med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Han frågade: "Herre, vad har du att säga till din tjänare"
15Anföraren för Herrens här svarade: "Ta
av dig dina skor, du
står på helig mark." Josua gjorde så.
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Erövringen

av erika

ljeriko

var slutet och stängt när israelitema kom, ingen gick ut
eller in. Men Herren sade till Iosua: "Nu ger jag Ieriko och
dess kung i ditt våld. 3Alla krigare skall tåga runt staden, de
ett varv. Sex dagar skall ni göra så. 4Sju präster
framför
arken. Den sjunde dagen
skall bära sju vädurshorn
skall ni tåga sju varv runt staden, och prästerna skall stöta i
ljuder, när ni hör hornstöten, skall
hornen. 5När vädurshornen
skall vandra

höja ett väldigt härskri, och stadens murar skall störta
rakt in."
samman, så att var och en kan
Ölosua, Nuns son, kallade till sig prästerna och sade: "Lyft
folket

Sju präster skall bära sju vädurshorn
upp förbundsarken.
framför Herrens ark." 7Till folket sade han: "Tåga runt staden.
Krigarna skall gå framför Herrens ark."
3När Iosua hade talat till folket gick de sju prästerna som
framför Herren och stötte i hornen;
bar de sju vädurshornen
Herrens

förbundsark

följde bakom

dem. 9Krigarna

gick fram-

följde bakför prästerna som stötte i hornen, och eftertruppen
1°osua
hade
hornen.
tiden
i
och
hela
arken,
stötte
man
om
Håll er tysta, inte ett ord
befallt folket: "Höj inget härskri
Först den dag då jag säger åt er att höja härskri skall ni göra
det." Så lät han Herrens ark bäras runt staden, ett varv. Därefter begav de sig till lägret och övernattade där.
Nästa

morgon var Josua tidigt uppe. Prästerna lyfte upp
ark, 13och de sju prästerna som bar de sju vädurshornen gick framför Herrens ark och stötte hela tiden i hornen.
följde bakom
gick framför
dem, och eftertruppen
Krigarna
Herrens ark, och hela tiden stötte man i hornen. 14De tågade
Herrens

runt staden ett varv denna andra dag och återvände därefter
till lägret. Så gjorde de sex dagar.
15Den sjunde dagen var de uppe i gryningen och tågade på
samma sätt runt staden, sju varv; endast den dagen tågade de
sju varv runt staden. 16På sjunde varvet stötte prästerna i hornen. Iosua sade till folket: "Höj härskri Herren ger er staden.
Staden
och allt som finns i den skall vigas åt förintelse och
tillhöra

Herren.

Bara Rachav, skökan,

skall få leva, hon och de

som är hos henne i huset, eftersom hon gömde männen som vi
sände ut. 13Akta er för det som är vigt åt förintelse, så att ni in-
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te frestas att ta av det. Då viger ni också Israels läger åt förintelse och drar olycka över Israel. 19Allt silver och guld och alla
föremål av koppar och järn skall helgas åt Herren och föras till
Herrens skattkammare."
ZONu höjde folket härskri,

och man stötte i hornen. När folhöjde de ett väldigt härskri, och murarna
störtade samman så att var och en kunde gå rakt in. Så intog
de staden. 21Allt i staden, man och kvinna, ung och gammal,
Till
de
oxe, får och åsna, vigde de åt förintelse och högg ner.
två männen som spionerat i landet sade Iosua: "Gå in i sköket hörde hornstöten

kans hus och för ut henne själv och alla hennes anhöriga, så
23De båda männen gick in och
som ni lovat henne med ed."
förde ut Rachav, hennes far och mor och bröder och alla hennes anhöriga. Hela hennes släkt fick
läger. 24Staden och allt som fanns i
och guldet och föremålen av koppar
maren i Herrens hus. 25Men skökan

slå sig ner utanför Israels
den brändes; bara silvret
och järn lades i skattkamRachav och hennes familj

av Iosua. Hon fick slå sig
efterner bland israeliterna, där hennes ättlingar bor än i dag,
Ieriko.
som hon hade gömt de män Iosua sänt som spejare till
Ölosua förestavade nu denna ed: "Förbannad
av Herren är
och alla hennes anhöriga

skonades

den som tar sig för att bygga upp denna stad, Ieriko. Hans
förstfödde son är priset om han lägger grunden, hans yngste
om han reser porten."
Herren
var med Iosua, och hans rykte spreds över hela
landet.
Akans förbrytelse och det misslyckade fälttåget

mot Aj

förgrep sig på det som var vigt åt förintelse:
till
Karmi,
son till Savdi, son till Serach av Juda
son
Herren på israeliterna.
vredgades
Då
detta.
stam, tog av
Från Ieriko sände Josua några män till Aj, nära Bet Aven,
1Men israeliterna

Akan,

öster om Betel, med order att spionera på landet. Männen gav
3Därefter återvände de och
sig i väg till Aj och spionerade.
sade till Iosua: "Hela hären behöver inte rycka ut. Ett par tre
tusen man är nog för att ta Aj. Låt inte hela hären göra sig besvär, där bor så få." 4Omkring 3 000 krigare begav sig då dit,
550m dödade trettiosex
men de fick ta till flykten för ajiterna,

i
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av dem. Ajiterna förföljde dem från stadsporten ända till Stenbrotten och dödade dem på vägen ner dit. Då rann Israels mod
bort som vatten.

6Josua rev sönder sina kläder och föll ner med ansiktet mot
marken inför Herrens ark och blev liggande så ända till kvällen, liksom Israels äldste. De strödde jord på huvudet, 7och Josua ropade: "Ack, Herre, min Gud, varför förde du detta folk
över Jordan För att ge oss i amoreernas våld För att förgöra
oss Om vi ändå hade valt att stanna på andra sidan Jordan
8Herre, vad kan jag säga, nu när Israel vänt ryggen till och flytt
9När kanaaneerna

och alla de andra som bor i
de oss från alla håll och utplånar
vårt namn från jorden. Hur skall du då rädda ditt namns ära"
1°Då sade Herren till Josua: "Stig upp Varför ligger du där
för sina fiender

landet

får höra det angriper

Israeliterna
har syndat och brutit
mot marken
det förbund som jag befallde dem att hålla. De tog av det som
var vigt åt förintelse, de stal det och lade det i smyg bland sina
ägodelar. 12Därför kan Israel inte hålla stånd mot sina fiender

med ansiktet

är Vigda åt
utan måste vända ryggen till och fly: israeliterna
förintelse. Jag skall inte längre vara med er, om ni inte utplånar
13Se nu till att folket renar sig.
det som är vigt åt förintelse.
Säg: Gör er rena till i morgon. Ty så säger Herren, Israels Gud:
Israel, du har hos dig sådant som är vigt åt förintelse. Ni kan
inte hålla stånd mot era fiender förrän ni har gjort er av med
det. 141 morgon bitti skall ni stiga fram, stam för stam. Den
stam som Herren låter lotten falla på skall stiga fram, släkt för
som Herren låter lotten falla på skall stiga
för familj. Den familj som Herren låter lotten falla
på skall stiga fram, man för man. 15Den lotten då faller på därför att han har det som är vigt åt förintelse, han skall brännas
med allt han äger. Han har brutit Herrens förbund och begått
släkt.

Den släkt

fram, familj

i Israel."
nästa morgon lät Josua Israel stiga fram, stam för
stam, och lotten föll på Judas stam. 17Han lät Judas släkter stiga fram, och lotten föll på Serachs släkt. Han lät Serachs släkt
stiga fram, familj för familj, och lotten föll på Savdi. 13Han lät

ett nidingsdåd

Tidigt

stiga fram, man för man, och lotten föll på Akan,
19J0till
Karmi,
son
son till Savdi, son till Serach av Juda stam.
Gud,
och
beIsraels
Herren,
sade
till
Akan:
"Min
ära
son,
sua

hans familj

358

Iosua

7:20

känn inför honom. Tala om vad du har gjort, dölj ingenting för
mig." ZOAkan svarade: "Ia, det är jag som har syndat mot Herren, Israels Gud. Detta har jag gjort: Zlbland bytet fick jag se en

ger det
skickade

siklar silver och en guldtacka
av det, så jag tog det. Nu ligZzlosua
med silvret underst."

mantel, tvåhundra

fin babylonisk

siklar.

på femtio

Jag blev frestad

i mitt tält
nergrävt
i väg några män, som skyndade

bort till tältet.
underst.

Och
23De

riktigt, där låg allt nergrävt med silvret
och
tog med alltsammans från tältet till Josua och israeliterna
lade ner det inför Herren.
Därefter
tog Iosua Akan, Serachs son, och silvret, manteln
mycket

hans söner och döttrar, hans oxar, åsnor och
får, hans tält och allt han ägde, och han och de andra israeliter25Där sade
Olycksdalen.
na förde alltsammans till Akordalen,
Iosua: "Du drog olycka över oss - i dag skall Herren dra
olycka över dig." Och hela Israel stenade Akan. De brände och
stenade allt. 26Över Akan kastade de upp ett väldigt stenröse;
och guldtackan,

Herren att vredgas.
kvar än i dag. Då upphörde
och det heter den än i dag.
fick platsen namnet Akordalen,
det finns

Erövringen
lHerren

Så

och ödelüggelsen av Aj

sade till Iosua: "Var

inte rädd, fäll inte modet

Ta med

och dra ut mot Aj. Jag ger Ajs kung, hans
och dess
hans stad och hans land i ditt våld. 2Med

dig allt ditt krigsfolk
folk,

skall du göra som du gjorde med Ieriko och
bytet
och boskapen får ni behålla. Ordna ett
men
andra sidan staden."
3osua och allt krigsfolket
bröt upp för att dra
Han valde ut 30 OQOtappra krigare och skickade
kung

nattetid

4med denna order:

staden,

inte alltför

dess kung,
bakhåll

på

ut mot Aj.
i väg dem

er i bakhåll på andra sidan
och håll er redo. 5Iag och allt
folk som jag har med mig rycker fram mot staden. När de drar
ut mot oss som förra gången flyr vi för dem, Öså att de följer
efter oss tills vi lockat dem bort från staden. De tror
att vi
flyr för dem som förra gången. Medan vi flyr 7skall ni lämna
långt

"Lägg

ifrån,

bakhållet
och inta staden. Herren, er Gud, ger den i ert våld.
3När ni erövrat staden, stick den då i brand. Gör som Herren
sagt. Det är min order." 9Han skickade i väg dem, och de lade
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mellan Betel och Aj, väster om Aj. Iosua tillbringa-

de natten i dalen.

1°Tidigt nästa morgon mönstrade Iosua sin här och ryckte
krigsfram mot
med Israels äldste i spetsen för hären. När
folket han hade med sig kommit nära staden slog de läger norr
om Aj, med en dalgång mellan sig och staden. Iosua lät om5 00O man lägga sig i bakhåll väster om staden, mellan
både huvudstyrkan
Betel och Aj. 13Håren fick gå i ställning,

kring

norr om staden och den mindre truppen väster om den. Iosua
tillbringade
natten i dalen. 14När Ajs kung fick se det drog han
åt öknen
skyndsamt
ut med allt sitt folk till en samlingsplats
till för att möta Israel i strid. Han visste inte att folk låg i bakhåll på andra sidan staden. 150sua och israeliterna slog till rebådades upp
trätt och flydde ut mot öknen. 16Allt folket i
för att förfölja dem. De förföljde Iosua och lockades bort från
staden. 17Inte en enda man blev kvar i Aj, alla följde efter israeliterna, och när de förföljde dem lämnade de staden öppen.
13Då sade Herren till Iosua: "Sträck ut sabeln i din hand mot
Aj. Jag ger staden i ditt våld." Josua sträckte ut sin sabel mot
staden. 19Så snart han sträckte ut sin hand lämnade bakhållsstyrkan snabbt sitt gömställe och stormade fram mot staden,
intog den och stack den genast i brand. 2°Når ajiterna vände
sig om fick de se röken från staden stiga upp mot himlen, men
hären som flytt
de hade ingen möjlighet att fly åt något håll,
21När Iosua
förföljarna.
ut mot öknen gjorde nu helt om mot
och
och israeliterna såg att staden intagits av bakhållsstyrkan
att det steg upp rök därifrån, vände de om och angrep ajiterna.
22De andra gjorde då ett utfall från staden mot ajiterna, som
hamnade mitt emellan, med israeliter både framför och bakom.
slagna att ingen kom undan, ingen lyckades fly. 23Ajs kung togs levande och fördes till Iosua.
24När israeliterna hade dödat alla män från
på öppna fäl-

De blev så grundligt

tet, i öknen dit de förföljt dem, och alla till sista man hade stuoch högg ner dem som
pat för svärdet, då återvände de till
25Antalet
fanns där.
dödade den dagen, män och kvinnor, var
12 000, hela befolkningen
i Aj. Ölosua drog inte tillbaka sin
hand
vigts
höll

sabeln förrän alla som bodde i
med den utsträckta
27Men boskapen och bytet från staden beså som Herren hade befallt Iosua. 23osua
israeliterna,
åt förintelse.
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brände ner staden och gjorde den för alltid till en ruinhög; det
hängde han upp på en påle, där
i
är den än i dag. Kungen
han fick hänga kvar till kvällen. Vid solnedgången befallde Iosua att liket skulle tas ner. De slängde det utanför stadsporten
och kastade upp ett väldigt stenröse över det; röset finns kvar
än i dag.

Altarbygget

Evalberget

3°Nu byggde Iosua ett altare åt Herren, Israels Gud, på Evalberget, 31så som Herrens tjänare Mose hade befallt israeliterna
och så som det står skrivet i Moses lagbok, ett altare av ohuggna stenar som inte bearbetats med järn. Där offrade de brännåt Herren. 32På dessa stenar gjorde
offer och gemenskapsoffer
Iosua i israeliternas åsyn en avskrift av den lag som Mose skrivit. 33Hela Israel med äldste, förmän och domare stod på bägge sidor om arken inför de levitiska prästerna som bar Herrens
främlingar
förbundsark,
allesammans,
som infödda. Hälften
hälften
Gerisimberget,
stod vända mot
mot Evalberget, så som
Mose, Herrens tjänare, en gång bestämt att det skulle vara när
Israel Välsignades. 34Därefter läste Iosua upp alla lagens ord,
alldeles så som det står skrivet i
och förbannelser,
35Inte ett ord av det som Mose stadgat utelämnade
Iosua. Allt lästes upp för Israels församling samt för kvinnorna
och barnen och de främlingar
som följde dem.
välsignelser

lagboken.

Givoniternas
lNär

list och israeliternas

bestraffning

i Låglanväster om Jordan, i bergsbygden,
hettiLibanon,
ända
kust
det och längs Medelhavets
upp mot
ter, amoreer, kanaaneer, perisseer, hiveer och jevuseer, hörde
vad som hade hänt, slöt de sig samman för att enade
ut i
alla kungarna

krig mot Iosua och Israel.
3Men när folket i Givon hörde talas om vad Iosua hade gjort
med Jeriko och Aj, 4tillgrep de för sin del en list. De försåg sig
med färdkost, lastade sina åsnor med gamla säckar och gamla
och lappade vinläglar 5och satte på sig slitna, lagade
och slitna kläder, och brödet de tog med sig var torrt
och smuligt. 6Så begav de sig till Iosua i lägret i Gilgal och sade
till honom och israeliterna: "Vi kommer från ett land långt bor-

spruckna
sandaler
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ta. Slut förbund med oss" 7Israeliterna svarade hiveerna: "Ni
kanske bor här i närheten. Hur skulle vi då kunna sluta förbund med er" 3De sade till Iosua: "Vi är dina tjänare." frågade han. 9De svai "Vilka är ni, och var kommer ni ifrån"
rade: "Dina tjänare har kommit från ett land mycket långt borta, därför att ryktet om Herren, din Gud, har nått oss. Vi har
hört berättas om honom, om allt han gjorde i Egypten 1°och
allt han gjorde med de två amoreiska kungarna på andra sidan
Jordan, Sichon, Heshbons kung, och Og, Bashans kung i Ashäldste och alla i vårt land sade till oss att ta med
tarot. Våra
färdkost och söka upp er och säga: Vi är era tjänare. Slut förbund med ossl Här
är vårt bröd. Det var nybakt när vi tog
med det som färdkost hemifrån, den dag vi började vår resa
13Och här är
hit, och se nu så torrt och smuligt det har blivit
läglarna som var nya när vi fyllde dem. Se så spruckna de är
Se på våra kläder och Sandaler, de är utslitna, så långt har vi
tog ledarna emot av deras färdkost utan att rådmed dem och lovafråga Herren. 150sua slöt ett fredsförbund
de att de skulle få leva. Ledarna för menigheten bekräftade det
färdats"

Då

med ed.
16Tre dagar efter det att förbundet slutits fick israeliterna venärheta att givoniterna
var deras grannar och bodde alldeles i
till
deras
ten. 17Då bröt de upp och kom på tredje dagen fram
13Men
israelstäder, Givon, Kefira, Beerot och Kirjat-Iearim.
av den ed som menighetens
Israels Gud. Hela menigvid
dem
Herren,
ledare hade svurit
19men
svarade: "Vi har svurit
de
heten knotade mot ledarna,
dem en ed vid Herren, Israels Gud, och nu kan vi inte röra

iterna dödade

dem inte, på grund

dem. ZOSå här gör vi: vi låter dem leva, så drabbar oss ingen
vrede för eden vi svor dem. 21De får leva", sade ledarna, "men
Och
de får hugga Ved och bära vatten åt hela menigheten."
menigheten

lydde sina ledare.

och sade: "Varför lurade
till sig givoniterna
ni oss Ni sade att ni bodde mycket långt ifrån oss, och så bor
ni här i närheten 23Förbannade skall ni vara Ingen av er skall
slippa att tjäna som slav och hugga ved och bära vatten till min
Guds hus." 24De svarade honom: "Dina tjänare fick veta att
Herren, din Gud, hade kungjort för sin tjänare Mose att han

Zzjosua kallade

skulle

ge hela landet

åt er och förgöra

alla invånarna

där. Då
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fruktade vi för våra liv, det var därför vi gjorde som vi gjorde.
25Nu är vi i ditt våld. Gör med oss vad du finner rätt och riktigt." 25osua gjorde så med dem: han räddade dem från israeliterna, och de dödade dem inte. 27Men samma dag bestämde
han att de skulle hugga ved och bära vatten åt menigheten och
till Herrens altare, och så gör de än i dag, på den plats som
Herren har utvalt.

Josua besegrar de fem amoreiska
10

lNär

Adoni-Sedek,

de intagit

kungen

kungarna

i Jerusalem,

och vigt det åt förintelse

fick höra att Josua haatt han gjort med Aj

och dess kung som han gjort med Jeriko och dess kung
och
att folket i Givon hade slutit fred med israeliterna och bodde i
närheten av dem, blev han mycket rädd,
Givon var en stor
stad, lika stor som någon av kungastäderna,
större än Aj, och
alla männen där var tappra kämpar. 3Adoni-Sedek,
kungen i
Jerusalem,

skickade

bud till Hoham,

kungen

i Hebron,

till Pi-

ram, kungen i Jarmut, till Jafia, kungen i Lakish, och till Devir,
kungen i Eglon: 4"Kom hit och hjälp mig, så skall vi besegra
5De fem
Givon, som har slutit fred med Josua och israeliterna."
amoreiska

kungarna,

kungen

i Jerusalem,

kungen

i Hebron,

kungen

i Jarmut, kungen i Lakish och kungen i Eglon, samlades med alla sina trupper, och de belägrade och anföll Givon.
ÖMen givoniterna
skickade bud till Josua i lägret i Gilgal:
"Lämna inte dina tjänare i sticket Skynda hit till vår hjälp, rädda oss Alla de amoreiska kungarna i bergsbygden
har slutit
sig samman mot oss." 7Josua ryckte ut från Gilgal med allt sitt
krigsfolk, alla sina tappra krigare.
3Herren sade till Josua: "Var inte rädd för dem, jag ger dem
i ditt våld. Ingen av dem skall kunna hålla stånd mot dig." 9Joefter att hela natten ha ryckt
sua överrumplade
amoreerna
fram från Gilgal. Herren
spred förvirring
bland dem när israeliterna

kom, och de led ett svårt nederlag vid Givon. Israeldem mot branten vid Bet-Horon och fortsatte
dödandet hela vägen fram till Aseka och Mackeda. När
amoiterna

förföljde

reerna under sin flykt för Israel hade kommit till sluttningen
ner från Bet-Horon kastade Herren stora hagel över dem från
himlen hela vägen fram till Aseka, så att de dog. De som döda-
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dräpte
des av hagelstenarna
var fler än de som israeliterna
Den
israeliterdagen, då Herren gav amoreerna i
med svärd.
närvaro sade
till Herren. I israeliternas
våld,
talade
Iosua
nas
han:
Sol, stå stilla i Givon,
måne, iAja10ns
13Då stod solen stilla

dal.
och månen stannade,

tills han hämnats

på fiendefolket.
Detta är nedtecknat

i Den redliges

bok. Solen stannade mitt

med att
ner. 14Aldrig,
någon
bönhört
varken förr eller senare, har Herren
som den
dagen. Ty Herren kämpade för Israel.
15osua och alla israeliterna
återvände till lägret i Gilgal.
hela dagen och väntade

på himlen

Men

flydde och gömde sig i en grotta i
de fem kungarna
17När Iosua fick veta att de fem kungarna höll sig
gömda i grottan i Mackeda 13sade han: "Vältra stora stenar för
öppningen och ställ några män på vakt. 19Men ni andra får inMackeda.

låt
och hugg ner eftersläntrarna,
te stanna. Förfölj fienderna
dem inte ta sig in i sina städer. Herren, er Gud, har gett dem i
tillfogade
dem ett mycket
ert våld." Zolosua och israeliterna
grund;
bara
några undkom
förgjorde
dem
i
och
svårt nederlag
21He1a
återvände
hären
och tog sig in i de befästa städerna.
välbehållen

därefter

till Iosua i lägret i Mackeda.

Ingen vågade

trotsa israeliterna.
Zzjosua sade: "Öppna

grottan och för ut de fem kungarna
förde ut de fem kungarna till hoså,
de
till mig."
nom från grottan, kungen i Jerusalem, kungen i Hebron, kung24När kungen i Iarmut, kungen i Lakish och kungen i Eglon.
Till
arna förts ut till Iosua kallade han till sig alla israeliter.
23De gjorde

för krigsfolket som följde honom sade han: "Gå fram
på dessa kungars nackar." Och de gick fram och
foten
och sätt
satte foten på deras nackar. 25Iosua sade: "Var inte rädda, fäll
anförarna

Var tappra och starka Så skall Herren göra med
ni kämpar mot." 26Därefter slog Iosua ihjäl de fem
och hängde upp dem på fem pålar, där de fick hänga kvar till
kvällen. 27Vid solnedgången befallde han att de skulle tas ner.
inte modet

alla fiender

där de hållit sig gömda. För öpplade man stora stenar, som finns där än i denna dag.

Man slängde in dem i grottan
ningen
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och förstör

Iosua intar

sex städer

23osua

intog samma dag Mackeda, högg ner folket och kungen och vigde staden och allt levande i den åt förintelse, Han lät
ingen komma undan. Med kungen i Mackeda gjorde han som
han gjort med kungen i Ieriko.
29Från Mackeda fortsatte Iosua och israeliterna
till Livna,
3OÄven
han
anföll.
och
dess
kung
Livna
Herren
i Israsom
gav
els våld.

Iosua högg ner folket och allt levande i staden. Han
undan. Med kungen där gjorde han som han

lät ingen komma

gjort med kungen i Ieriko.
31Från Livna fortsatte Iosua och israeliterna till Lakish, som
han belägrade och anföll. 32Herren gav Lakish i Israels våld,
och nästa dag intog Iosua staden. Han högg ner folket och allt
i staden, alldeles som han hade gjort i Livna. 33Då

levande
ryckte

kungen i Geser, ut för att undsätta Lakish,
och hans här slog Iosua så grundligt
att ingen

Horam,

honom

undan.
34Från Lakish

men
korn

Iosua och israeliterna till Eglon, som
35De intog staden samma dag och
högg ner folket. Iosua vigde denna dag allt levande i staden åt
förintelse, alldeles som han hade gjort i Lakish.
36Från Eglon drog Iosua och israeliterna vidare till Hebron,
de belägrade

fortsatte

och anföll.

som de anföll. 37De intog staden och högg ner folket och kungstäder. Ioen och allt levande där, liksom i alla underlydande

.

sua lät ingen komma undan. Han gjorde som han hade gjort i
Eglon: han vigde Hebron och allt levande där åt förintelse.
Därefter
tillbaka mot Devir,
vände Iosua och israeliterna
39Han
han
anföll.
med
dess
kung och alla unstaden
intog
som
derlydande
förintelse.

städer, högg ner folket och vigde allt levande åt
Josua lät ingen komma undan. Han gjorde med De-

vir och dess kung

som han gjort med Hebron

och dess kung.
40osua erövrade

hela landet, bergsbygden

landet
ingen

och branterna,
komma

som Herren,
från Kadesh

undan.

och besegrade
Han vigde

Iosua

Låg-

och Negev,

alla dess kungar.

allt levande

Israels Gud, hade befallt.

och med Livna

Han lät

åt förintelse,

så

erövrade

landet

Barnea till Gaza samt hela Goshenområdet

fram
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han på
till Givon. 42Alla dessa kungar och länder underkuvade
kämpade för Israel.
Gud,
Israels
gång.
Ty
Herren,
enda
en
43osua och israeliterna återvände sedan till lägret i Gilgal.

Iosua erövrar
11

1När Iavin,

Hasor
i Hasor,

kungen

fick höra detta skickade han bud
i Shirnron och kungen i

till Iovav, kungen i Madon, till kungen
i bergsbygden
kungarna
Akshaf, till

i norr, i ökentrakterna
söder om Kinneret, i Låglandet och i Dors uppland i väster,
3till kanaaneerna i öster och i väster, till amoreerna, hettiterna,
perisseerna och jevuseerna i bergsbygden och till hiveerna vid
foten av Hermon i trakten kring Mispa. 4De ryckte ut med alla
här, talrik som sanden på havets
sina trupper,
en väldig
strand, och med en väldig mängd hästar och vagnar. 5Alla
dessa kungar tågade gemensamt till Meroms vatten och slog
läger där för att strida mot Israel.
ÖI-Ierren sade till Iosua: "Var inte rädd för dem I morgon
vid den här tiden låter jag dem alla ligga dräpta av israeliterna.
Du skall skära av hälsenorna på deras hästar och bränna upp
överrumplade
dem
deras vagnar." 7osua och hans krigsfolk
vatten och gick till anfall. 8Herren gav dem i israoch de slog dem och förföljde dem ända till det
våld,
eliternas
i öster. De
stora Sidon, till Misrefot Majim och till Mispadalen
9Och
gjorde
Iosua
slog dem så grundligt
att ingen kom undan.

vid Meroms

på deras hästar
som Herren hade sagt: han skar av hälsenorna
och brände upp deras vagnar.
1°osua vände nu tillbaka, intog Hasor och högg ner dess
kung; Hasor var en gång det främsta av alla dessa kungadölevande i staden vigdes åt förintelse och höggs ner,
men. Allt
dessa
ingen lämnades vid liv. Hasor brände han ner. Alla
och deras kungar underkuvades
kungastäder
av Iosua, och
han vigde dem åt förintelse och högg ner alla, så som Mose,
av städerna på
utom Hasor, som Iosua
kullarna brändes ner av israeliterna,
brände ner. 14A11t byte i dessa städer och all boskap behöll ishögg de ner tills de utrotat alla. De lät
raeliterna. Människorna
Herrens

tjänare,

hade

ingen förbli vid liv.

befallt.

13Men

ingen
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15De befallningar
som Herren hade gett sin tjänare Mose,
dem hade Mose gettlosua, och dem lydde Iosua. Han försummade inte något av det som Herren hade befallt Mose.

Återblick

erövringen av landet

15Allt detta land intog Iosua: bergsbygden

och hela Negev, heLåglandet och Iordandalen,
Israels bergsbygd och lågland, från
Halakberget,
som sträcker sig upp till
Seir, ända till Baal-Gad på Libanonslätten
vid foten av Hermonberget.
Alla kungarna där tillfångatog
han och slog ihjäl.
la Goshenområdet,

Länge
förde Iosua krig mot dessa kungar. 19Ingen stad slöt
fred med israeliterna utom hiveerna i Givon, alla togs med vadem och fick dem att
pen. ZODet var Herren som förhärdade
strida mot Israel, för att de skulle vigas åt förintelse utan förskoning och utplånas så som Herren hade befallt Mose.
21Det var då Josua utrotade
anakiterna
i
i bergsbygden,
Hebron,

Devir och Anav och i hela Judas och hela Israels bergs-

bygd, och vigde dem och deras städer åt förintelse.
iter lämnades

kvar i israeliternas

land,

Inga

anak-

bara i Gaza, Gat och

Ashdod blev några kvar.
23josua intog alltså hela landet,

12

alldeles så som Herren hade
sagt till Mose. Han gav det som egendom åt Israel, fördelat på
stammarna. Nu hade landet ro och slapp krig.
lDetta är de kungar i landet som israeliterna besegrade och
vilkas länder de tog i besittning
på andra sidan Jordan, den
östra sidan, från Arnons floddal till Hermonberget,
hela östra
zden amoreiske kungen Sichon, som hade sitt

Iordandalen:

säte i Heshbon

och härskade från Aroer vid randen av Arnons
med gränsen mitt i dalen, och över halva Gilead fram
till Jabboks floddal, som är gräns mot Ammon, 3samt över Jordandalen mellan östsidan av Gennesaretsjön
och östsidan av
floddal,

Aravasjön,
trakten

Döda havet,

nedanför

åt Bet Hajshimot
till och söderut
4och Vidare Og, kungen

till

Pisgas branter,

av
Bashan, en av dem som var kvar av refaeerna; han hade sitt säte i Ashtarot och Edrei 5och härskade över Hermon, Salka och
hela Bashan fram till geshureernas

och maakateernas

område

och över halva Gilead fram till det område som tillhörde
chon, kungen i Heshbon. ÖDet var Mose, Herrens tjänare,

Sioch
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som besegrade dem, och Mose, Herrens tjänare,
gaditerna och halva
landet
som egendom åt rubeniterna,
gav
Manasses stam.
7Detta är de kungar i landet som Iosua och israeliterna
befrån
Baalsidan,
segrade på andra sidan Jordan, den västra
till Halakberget,
Gad på Libanonslätten
som sträcker sig upp
israeliterna

till Seir, och vilkas länder Iosua fördelade som egendom åt Ispå
bergsbygden,
i Låglandet, i Iordandalen,
raels stammar,
branterna, i öknen och i Negev - hettiternas, arnoreernas, kaland:
och jevuseernas
hiveernas
perisseernas,
naaneernas,
i Jerusalem,
9kungen i Jeriko, kungen i Aj nära Betel, kungen
kungen i Hebron, kungen
i Iarmut, kungen i Lakish, kungen i Eglon, kungen i Geser, 13kungen i Devir, kungen i Geder,
kungen
i Horma, kungen i Arad, 15kungen i Livna, kungen i
kungen
Adullam,
i Mackeda, kungen i Betel, "kungen i Tapi Afek vid Sharon, 19kungeni
puach, kungen i Hefer, kungen
Madon, kungen i Hasor, Okungen i Shimron, kungen i Meron,
kungen i Akshaf, zlkungen i Tanak, kungen i Megiddo, kungen
i Kedesh, kungen i Iokneam vid Karmel, 23kungen i Dor vid
Dors uppland,

13

kungen

i Gojim

i Galileen

Allt som allt trettioen

kungar.

Områden

inte erövrats

som ännu

1Iosua var nu mycket

gammal.

Herren

24och kungen

sade till honom:

i Tirsa.

"Du är

en gammal man, men av landet återstår mycket att ta i besittning. Detta är vad som återstår: filisteernas alla områden och
allt geshureiskt land 3från Shichor öster om Egypten fram till
land
det räknas som kanaaneiskt
Ekrons gräns i norr
-Gaza, Ashdod, Ashkefem hövdingadömen
med filisteernas
söder, och allt kanalon, Gat och Ekron samt avveernas land
aneiskt land från Meara, som tillhör sidonierna, fram till Afek,
till amoreernas område, 5och därtill gevaleernas land och hela
i öster från Baal-Gad vid foten av Hermon till
5Alla
från Libanon till
Levo-Hamat.
som bor i bergsbygden,
Misrefot Majim, alla sidonier, skall jag själv driva undan för israelitema, men du skall utskifta området som egendom åt Isra-

Libanonberget

el, så som jag har befallt

dig.
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7Detta land skall du fördela

som egendom

åt de nio och en

halv stammama."

Rubens,

Guds och Manasses

områden

öster om Jordan

och gaditerna hade
Halva Manasses stam 3liksom rubeniterna
den som Mose gett dem
redan tagit sin egendom i besittning,
på andra sidan Jordan, den östra sidan, så som Herrens tjänare
Mose hade bestämt: 9landet från Aroer vid randen av Arnons
och från staden nere i dalen med hela högslätten från
till Divon, 1°och alla städer som lytt under den amoreiske kungen Sichon, som regerade i Heshbon, fram till gränsen
därtill Gilead, geshureernas och maakatemot Ammon, och
floddal

Medeva

ernas område, hela Hermon och hela Bashan fram till Salka,
hela
det rike som tillhört Og av Bashan; han regerade i Ashtarot och Edrei och var en av dem som var kvar av refaeerna,
som Mose hade besegrat och drivit bort. 13Men israeliterna
drev inte bort geshureerna

och maakateerna,

och än i dag bor

det geshureer och maakateer bland israeliterna.
14Det var bara Levis stam som inte fick någon egendom.
Herren, Israels Gud, är deras egendom, så som han har lovat
dem.
15Rubeniternas

land av Mose, släkt för
stam tilldelades
släkt. 15De fick området från Aroer vid randen av Arnons floddal och från staden nere i dalen med hela högslätten fram till
17Heshbon

städer på högslätten,
med underlydande
lslahas, Kedemot, Mefaat,
19Kirjatajim, Sivma, Seret Hashachar på berget i dalen, 2°Bet
och
alla de andra stäPegor, Pisgas branter, Bet Hajshimot
Medeva,

Divon,

Bamot Baal, Bet Baal Meon,

hela det rike som tillhört den amoreiske
kungen Sichon, som regerade i Heshbon. Mose besegrade hofurstarna Evi, Rekem, Sur, Hur och
nom jämte de midjanitiska
alla
Reva, Sichons hövdingar
som bodde i landet. Förutom
derna på högslätten,

andra som de dräpte högg israeliterna

också ner spåmannen
23ordan
utgjorde gräns för rubeniterna.
Bileam, Beors son.
egendom, släkt för släkt, med städer
Detta var rubeniternas

och omgivande orter.
24Gads stam, gaditerna, tilldelades land av Mose, släkt för
släkt. 25De fick området med laser och alla städerna i Gilead
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land fram till Aroer nära Rabba,
och hälften av ammoniternas
och Betonim
Zöområdet från Heshbon till Ramat Hammispa
27samt
i dalen Bet
till Lo Devars område
och från Machanajim
Haram,
tillhört

Suckot och Safon, resten av det rike som
i Heshbon. Jordan utgjorde gräns upp
Gennesaretsjön på flodens östra sida. 23Detta var

Bet Nimra,

Sichon, kungen

till änden av
gaditernas egendom,

släkt för släkt, med städer och omgivan-

de orter.
Halva

Manasses stam tilldelades land av Mose, släkt för
släkt. 3°Deras område sträckte sig från Machanajim och omfattade hela Bashan, hela det rike som tillhört Og, kungen av Bashan, och alla Jairs byar i Bashan, sextio städer, 31därtill halva
och Edrei, Ogs kungastäder i Bashan. Det
Makir, Manasses son, åt ena hälften av
till
ättlingarna
åt
gavs
släkt för släkt. 32Detta var den egendom som Momakiriterna,
se fördelade på Moabs hedar på andra sidan Jordan, mitt emot

Gilead med Ashtarot

Jeriko, på östra sidan.
33Men åt Levis stam gav Mose ingen egendom. Herren,
els Gud, är deras egendom, så som han har lovat dem.

Isra-

Judas omrâde
14

är de områden som israeliterna fick som egendom i Kanaan och som prästen Elasar och Josua, Nuns son, och stamtilldelade dem. 7-Genom lottning
marnas familjeöverhuvuden
fördelade de områdena som egendom åt nio stammar och en
halv stam, så som Herren hade befallt genom Mose. 3Två stampå
mar och en halv stam hade redan fått områden av Mose
andra sidan Jordan; åt leviterna gav han inget område som åt
lDetta

de andra. 4Josefs ättlingar

israeliterna

fördelade

nämligen två stammar, Mafick ingen del av landet men
för den boskap de ägde. 5När

utgjorde

nasse och Efraim, och leviterna
städer att bo i och betesmarker

landet gjorde de alltså som Herren

hade

befallt Mose.
ÖJudas stam vände sig till Josua i Gilgal, och kenissén Kalev,
vad Herren sade till
Jefunnes son, sade till honom: "Du vet
Barnea angående mig och dig.
7Jag var fyrtio år när Mose, Herrens tjänare, sände ut mig från
Kadesh Barnea för att spionera i landet, och jag berättade ärligt

gudsmannen

Mose i Kadesh
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vad jag sett. 3Mina bröder som hade Varit med gjorde folket
modlöst, jag däremot var Herren, min Gud, trogen. 9Den dagen svor Mose denna ed: Den mark din fot har trampat skall
för all framtid

du har
vara din och dina ättlingars egendom,
min Gud, trogen. - 1°Och se, Herren har låtit
år sedan Herren
mig leva, som han lovade. Det är fyrtiofem
gav Mose det löftet, medan Israel vandrade i öknen, och nu är
jag âttiofem. Än
i dag är jag lika stark som den dagen Mose
sände ut mig, krigarlivet
klarar jag lika bra nu som då. 12Så ge
varit

Herren,

mig nu denna bergsbygd som Herren lovade mig då. Du hörde
själv den gången att där finns anakiter och stora, befästa städer. Kanske är Herren med mig, så att jag kan driva bort dem,
som han lovade."
13Då välsignade

Iosua Kalev, Iefunnes son, och gav honom
Och
egendom.
eftersom kenissén Kalev, Iefunsom
nes son, varit Herren, Israels Gud, trogen, är Hebron hans
egendom än i dag. 15Hebron hette tidigare Kirjat Arba; Arba
Hebron

15

var den störste bland anakiterna.
Nu hade landet ro och slapp krig.
ljudas stam fick på sin lott, släkt för släkt, området fram till
Edoms gräns vid Sinöknen längst i söder. Deras sydgräns börjar vid änden av Döda havet, vid viken längst i söder, 3och går
söder om Akrabbimbranten
och förbi Sin, fortsätter uppåt söder om Kadesh Barnea förbi Hesron upp till Addar, böjer av
mot Karka, 4går förbi Asmon och sedan till Egyptens
och löper fram till havet. Detta är deras sydgräns.

gränsflod

5Östgränsen utgörs av Döda havet upp till Iordans utlopp.
På norra sidan går gränsen från den vik av havet där Jordan
har sitt utlopp, Öfortsätter upp till Bet-Hogla, går vidare norr
om Bet Haarava och upp till Bohans, Rubens sons, sten. 7Från
Akordalen

fortsätter

den upp till Devir, svänger av norrut mot
Gelilot, som ligger mitt emot Adummimbranten
söder om
bäckravinen,
går vidare till Shemeshkällan
och löper fram till
8Gränsen fortsätter
Rogelkällan.
sedan upp genom Ben-Hindvs. Jerusalem,
noms dal söder om jevuseernas bergssluttning,
och upp till toppen av det berg som ligger väster om Hinnoms
dal vid Refaimdalens norra ände. 9Från bergets topp går grängår därifrån
till Ijim i
sen i en båge fram till Neftoachkällan,
Efrons bergsbygd
och sedan i en båge till Baala, dvs. Kirjat-
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1°Från Baala böjer den av åt väster mot Seirs berg, går
norrsluttning,
dvs. Kesalon, och
går
fortsätter
och förbi Timna. Den
ner till Bet-Shemesh

Iearim.
Vidare

längs Iearimbergets

sedan till Ekrons
Shickeron,

bergssluttning

går förbi

Baalaberget

i norr och i en båge fram till
fram till Iavneel och löper

fram till havet. lzVästgränsen

Detta är
utgörs av Medelhavet.
släkters
område.
Iudas
gränserna runt
13Ãt Kalev, Iefunnes
son, gav Josua, som Herren hade befällt, en andel bland judeerna, nämligen Kirjat Arba, dvs. Hebstamfar. Kalev
drev bort de tre
ron; Arba var anakiternas
anakiterna därifrån, Sheshaj, Achiman och Talmaj, Anaks ätt15Därefter drog han ut mot invånarna
i Devir; Devir
Kalev
sade: "Den som anfaller och
hette tidigare Kirjat-Sefer.
lingar.

intar Kirjat-Sefer skall få min dotter Aksa till hustru." 17Otniel,
son till Kalevs bror Kenas, intog staden, och Kalev gav honom
sin dotter Aksa till hustru. 18När hon kom dit övertalade hon
att be fadern om mark. Hon steg av sin åsna, och Kalev
frågade vad hon ville. 19"Ge mig en gåva", svarade hon. "Du
honom

har skänkt mig Negevöknen, skänk mig nu källor med vatten."
Han gav henne då Övre och Nedre källorna.
ZODetta är den egendom som tillföll Judas stam, släkt för
släkt. 21Här följer städerna i Judas stams ytterområde,
mot
22Kina,
Edom
Kavseel,
Eder,
DimoIagur,
i Negev:
gränsen till
na, Adada, 23Kedesh, Hasar Iitnan, 24Sif, Telem, Bealot, 25Hasor Hadatta, Keriot Hesron, dvs. Hasor, 26Amam, Shema, Molada, Hasar
Gadda, Heshmon, Bet Pelet, 23Hasar Shual, Beer
Sheva med kringliggande
byar, 29Baala, Ijim, Esem, 3OEltolad,
Kesil, Horma,

31Sik1ag, Madmanna,

chim, Ajin och Rimmon,

sammanlagt

Sansanna, 32Levaot, Shiltjugonio

städer med om-

givande orter.
331 Låglandet:
Tappuach,

Eshtaol, Sora, Ashna, 34Sanoach, En-Gannim,
Soko, Aseka, 36ShaaraEnam, 35Jarmut, Adullam,

Gedera och Gederotajim, fjorton städer med om33Dilan, Mispa,
givande orter, 37Senan, Hadasha, Migdal-Gad,
jokteel, 39Lakish, Boskat, Eglon, 4oKabbon, Lachmas, Kitlish,
41Gederot, Bet-Dagon,
Naama och Mackeda, sexton städer

jim, Aditajim,

omgivande
orter, 42Livna, Eter, Ashan, 43Jefta, Ashna,
44Keila,
Aksiv och Maresha, nio städer med omgivande
Nesiv,
byar och orter, 45från Ekron
orter, 45Ekron med kringliggande

med
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och västerut alla städer med omgivande
orter nära Ashdod,
47Ashdod med kringliggande
och
byar
orter och Gaza med
byar och orter fram till Egyptens gränsflod och
kringliggande
Medelhavet.
481 bergsbygden:
dvs. Devir,

50Anav,

Shamir, Jattir, Soko, 49Danna, Kirjat-Sanna,
Eshtemoa, Anim, 51Goshen, Holon och
orter, 52Arav, Duma, Eshan,
54Humta, Kirjat Arba, dvs.
med omgivande
orter, 55Maon,

Gilo, elva städer med omgivande
53Janum, Bet-Tappuach,
Afeka,

och Sior, nio städer
Sif, Jutta, 55Jisreel, Jokdeam,

Hebron,
Karmel,

och Timna,
Sur, Gedor,

orter, Tekoa, Efrata,
Tatam, Shoresh, Kerem,

omgivande
Kulon,

Sanoach, 57Kain,
53Halchul,

tio städer med omgivande
orter,
59Maarat, Bet-Anot och Eltekon,

Giva
Bet-

sex städer med
dvs. Betlehem, Pegor, Etam,

Gallim,

Beter och Manocho,

orter, ÖOKirjat-Baal, dvs. Kirjatomgivande orter.
två
med
och
Rabba,
städer
Jearim,
611 öknen: Bet Haarava, Middin, Sekaka, 52Nivshan, Ir-Hamelva städer

med omgivande

melach och En-Gedi, sex städer med omgivande orter.
63Men jevuseerna,
som bodde i Jerusalem, kunde Judas
stam inte driva bort, och än i dag bor det jevuseer bland judeerna i Jerusalem.

Efraims
16

och Manasses

1Josefs ättlingar

områden

fick på sin lott området

från Jordan vid Jeriko

öster om Jerikos vatten i öknen. Från Jeriko går gränsen upp
till Betel. Från Betel går den till Lus och
genom bergsbygden
Vidare till arkeernas område, till Atarot, 3fortsätter ner åt väster till jafleteernas område och fram till Nedre
råde och Geser och löper fram till havet.

4Josefs ättlingar,
efraimitiska

Manasse och Efraim,

släkternas
går från Atrot

egendom

område
Addar

Bet-Horons

fick sin egendom.

om5De

blev detta: gränsen för deras
i öster till Övre Bet-Horon 50ch

ut till havet. Från Mikmetat i norr böjer den av åt öster
mot Taanat Shilo, går vidare österut till Janoach, 7fortsätter ner
från Janoach till Atarot och Naara, går fram till Jeriko och sedan till Jordan. 8Från Tappuach går gränsen västerut till Kanadärifrån

bäcken

och löper sedan fram till havet. Detta är den egendom
efraimiternas
stam och deras släkter. 9Därtil1 kom

som tillföll
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alla städer med omgivande

orter som avskildes åt efraimiterna
område. 1°Men efraimiterna
drev inte

inne på manassiternas

17

bort kanaaneerna som bodde i Geser, och än i dag bor det kafast de måste göra tvångsarbeten.
naaneer bland efraimiterna,
lManasses stam fick sin lott: Manasse
var Josefs förstfödde.
Makir,

Manasses förstfödde,
och Bashan. Också

Gilead
leks,

Asriels,

Shekems,

Gileads far, som var krigare,
övriga manassiter,
Aviesers,

fick
He-

Hefers

och Shemidas ättlingar,
fick
släkt för släkt sin lott. Detta var de manliga ättlingarna till Manasse, Josefs son, släkt för släkt.
3Men Selofchad, son till Hefer, son till Gilead,
son till Makir,
son till Manasse, hade inga söner utan bara döttrar. Hans döttrar hette Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. 4De trädde fram
inför prästen Elasar, inför Iosua, Nuns son, och inför ledarna
och sade: "Herren befallde Mose att ge egendom åt oss liksom
åt våra manliga

släktingar."
Då gav man egendom åt dem likåt
deras
fars
manliga släktingar, så som Herren hade besom
fallt. 5Åt Manasse utskiftades tio andelar, förutom Gilead och
Bashan på andra sidan Jordan. ÖTy Manasses döttrar tilldelades egendom liksom hans söner, och de övriga manassiterna
fick Gilead.
7Manasses gräns går från Ashers område till Mikmetat mitt
emot Shekem och därifrån söderut till Jashuv vid Tappuachmedan själva
källan. 3Manasse fick landet kring Tappuach,
9Gränsen
Tappuach
vid Manasses gräns tillföll efraimiterna.
fortsätter

ner till Kanabäcken. Söder om bäcken ligger städer
hör
till
Efraim bland de manassitiska städerna. Manasses
som
gräns går norr om bäcken och löper fram till havet. wOmrådet
söderut tillhör Efraim, området norrut tillhör Manasse och har
havet
Isaskar.

som gräns. I norr gränsar de till Asher och i öster till
På
Isaskars och Ashers områden fick Manasse Bet-

Shean med lydstäder,
med lydstäder,
och i Megiddo

Jivleam

med lydstäder,

invånarna

i Dor

i En-Dor

med lydstäder, i Tanak med lydstäder
med lydstäder. 12Men manassiterna kunde inte

driva bort folket i dessa städer, och kanaaneerna lyckades hålla
sig kvar i den delen av landet. 13När israeliterna blev starkare
måste kanaaneerna
utföra tvångsarbeten.
Men de drevs inte
bort.
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vände sig till Josua och sade: "Varför har
Vi är ett
du gett oss bara en lott och en andel som egendom
15osua svavälsignat oss hitintills."
talrikt folk, Herren har
rade dem: "Om ni är ett så talrikt folk, dra då upp i skogen och
ättlingar

röj ny mark åt er där, i perisseernas och refaeernas land, efterJosefs
ättlingsom Efraims bergsbygd inte år stor nog åt er."
på
och
alla
kanaaneerna
bergsbygden
vi
inte,
sade:
"I
ryms
ar
slättlandet

har järnbeslagna

med lydstäder

stridsvagnar,

och de på Iisreelslätten."

både de i Bet-Shean
17Då svarade Josua Io-

sefs stammar, Efraim och Manasse: "Ni är ett talrikt och mäktigt folk, ni får inte bara en lott. 13Ni får ännu ett bergsområde.
Där växer skog, men röj den, så blir området ert så långt det
sträcker

sig. Kanaaneerna

beslagna stridsvagnar

18

skall ni driva

bort, fast de har järn-

och fast de är starka."

i Shilo
Resten av landet fördelas genom lottkastning
llsraeliternas
hela menighet samlades i Shilo, där de reste uppenbarelsetältet.
De hade nu lagt landet under sig, Zmen sju av
stammar hade ännu inte tilldelats sin egendom.
3Iosua sade till israeliterna: "Hur länge tänker ni vänta med att
det land som Herren, era fäders Gud, har gett
ta i besittning
israeliternas

er 4Välj tre män från varje stam, som jag kan sända ut. De
skall vandra genom landet och beskriva lämpliga stamområden och sedan komma till mig. 5De skall dela upp landet i sju
delar. Iuda skall bli kvar på sitt område i söder, och Josefs
stammar skall bli kvar på sitt område i norr. 5Ni skall göra en
av landets sju delar och komma hit till mig med
den, så skall jag kasta lott åt er här inför Herren, vår Gud. 7Leär
viterna får ingen andel som ni andra, Herrens prästämbete

beskrivning

Och Gad och Ruben och halva Manasses stam
har redan fått sin egendom på andra sidan Jordan, den östra sidan, den egendom som Mose, Herrens tjänare, gav dem." 3Inav Iosua att göra
nan männen gav sig i väg fick de befallning
deras egendom.

genom landet", sade han,
av landet. "Vandra
en beskrivning
"gör en beskrivning
av det, och kom sedan tillbaka till mig, så
skall jag kasta lott åt er här inför Herren i Shilo." 9Männen gav
landet och beskrev de sju delarna
sig av och genomkorsade
stad.
Sedan kom de till Iosua i lägret
stad
för
dokument,
ett

i
i
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Shilo. 1°Josua kastade

lott åt israeliterna

inför

Herren

i Shilo

och fördelade landet åt dem, så att varje stam fick sin del.
Lotten
föll först på benjaminiternas
stam, släkt för släkt.
Det område lotten gav dem ligger mellan judeerna och Josefs
börjar deras gräns vid Jordan, fortstammar. 12På nordsidan
sätter upp till bergssluttningen
norr om Jeriko och västerut
och löper ut i öknen vid Bet Aven.
upp genom bergsbygden
Därifrån
vid Lus,
går den vidare till Lus, till sydsluttningen
dvs. Betel, och fortsätter ner till Atrot Addar vid berget söder
Gränsen
går sedan i en båge, böjer på
om Nedre Bet-Horon.
västsidan av söderut från berget söder om Bet-Horon och löper
ut vid den judeiska staden Kirjat-Baal, dvs. Kirjat-Jearim. Detta
15På sydsidan börjar gränsen i utkanten av KirjatfortsätJearim och går till Ijim och vidare till Neftoachkällan,
är västsidan.

dal
ter ner till foten av det berg som ligger vid Ben-Hinnoms
dal
går vidare ner genom Hinnoms
sönorr om Refaimdalen,
och ner till Rogelkällan.
der om jevuseernas
bergssluttning
Gränsen
går därifrån i en båge norrut till Shemeshkällan och
och
som ligger mitt emot Adummimbranten,
13Sedan
går
den
Rubens
till
Bohans,
sons, sten.
ner
vidare till bergssluttningen
norr om Bet Haarava och fortsätter
19och vidare till bergssluttningen
norr om
ner i Jordandalen

bort till Gelilot,
fortsätter

och löper ut i Döda havets norra vik, vid Jordans
södra ände. Detta är sydgränsen. 2°På östsidan avgränsas omsläkternas egenrådet av Jordan. Detta är de benjaminitiska
Bet-Hogla

dom och gränserna runt den.
Städerna
stam, släkt för släkt,
som tillföll benjaminiternas
var: Jeriko, Bet-Hogla, Emek Kesis, 22Bet Haarava, Semarajim,
Betel, 23Avvim, Para, Ofra, 24Kefar Haammoni, Ofni och Geva,
tolv

städer

med

omgivande

orter,

25Givon,

Rama,

Beerot,

26Mispa, Kefira, Mosa, 27Rekem, Jirpeel, Tarala, 23Sela, Elef, Jevus, dvs. Jerusalem, Giva och Kirjat-Jearim,
omgivande
orter. Detta är benjaminiternas

fjorton

städer med

egendom,

släkt för

släkt.
1Den andra lotten föll på Simon, på simoniternas

stam, släkt
250m
område.
för släkt. Deras område
3Hasar
Shual,
sin egendom fick de Beer Sheva, Shema, Molada,
Bala, Esem, 4Eltolad, Betul, I-Iorma, 5Siklag, Bet-Hammarkalåg inne på judeernas

vot, Hasar Susa, 6Bet Levaot och Sharuchen,

tretton städer med
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orter, 7samt Ajin, Rimmon, Eter och Ashan, fyra
städer med omgivande
orter. 8Därtill kom alla byar runt om
dessa städer fram till Baalat Beer, Ramot i Negev. Detta är den
egendom som tillföll simoniternas
stam, släkt för släkt. 9Sim0andel,
judeernas del
judeernas
från
niterna fick sin egendom
omgivande

simoniterna
sin egenvar för stor för dem. Därför tilldelades
dom inne på deras område.
lODen tredje lotten föll på sebuloniterna,
släkt för släkt. Det
område de fick som sin egendom sträckte sig fram till Sarid.
gräns går därifrån västerut upp till Marala och sedan
fram till Dabbeshet och bäcken vid Iokneam. 12Åt andra hållet
går den från Sarid österut mot Kislot Tabors område och fortgår den vidare
sätter till Daverat och upp till Iafia. Därifrån
Deras

österut till Gat Hefer och Et Kasin, fortsätter till Rimmon och
böjer sedan av i norr mot
går i en båge till Nea. Gränsen
Hannaton och löper fram till dalen vid Iefta-El. 15Därtill Kattat,
Shimron, Iidala och Betlehem, tolv städer med omgivegendom, släkt för släkt,
ande orter. 15Detta är sebuloniternas
dessa städer med omgivande orter.
17På Isaskar föll den fjärde lotten, på isaskariterna, släkt för
Iisreel, Kesulot, Shunem,
släkt. 13Deras område innefattade
ZORabbit,
Kishjon, Eves, 21Re19Hafarajim, Shion, Anacharat,
Nahalal,

går
En Hadda och Bet Passes. Gränsen
met, En-Gannim,
fram till Tabor, Shachasirna och Bet-Shemesh och löper fram
till Jordan. Det blir sexton städer med omgivande orter. 23Detstam, släkt för
ta är den egendom som tillföll isaskariternas
släkt, städerna med omgivande orter.
Den
femte lotten föll på asheriternas

stam, släkt för släkt.
Hali, Beten, Akshaf,
Helkat,
område innefattade
26Alammelek,
Amad och Mishal. Gränsen går åt väster fram
till Karmel och Shichor Livnat 27och åt andra hållet österut mot
25Deras

går åt norr fram till Sebulons område och dalen
Bet Haemek och Negiel och fortsätter sedan norrut
Kavul, 23Avdon, Rechov, Hammon och Kana och bort till
stora Sidon. 29Åt andra hållet går den mot Rama och sedan
Bet-Dagen,

Iefta-El,

den befästa staden Tyros, vänder
havet.
tjugotvå

Därtill

Machalev,

Aksiv,

städer med omgivande

vid
till
det
till

mot Hosa och löper fram till
30Acko, Afek och Rechov,
orter. 31Detta är den egendom
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som tillföll asheriternas stam, släkt för släkt, dessa städer med
omgivande orter.
32På naftaliterna
föll den sjätte lotten, på naftaliterna,
släkt
för släkt. 33Deras gräns går från Helef, från Besaanannims terebint, förbi Adami Hannekev och Iavneel fram till Lackum och
löper fram till Jordan. 34Åt andra hållet går den västerut mot
Asnot Tabor och därifrån
råde till
35Därtill

Sebulon,

till Hukok.

i väster

till

Asher

I söder gränsar deras omoch i öster till Jordan.

de befästa städerna Siddim, Ser, Hammat,
Rackat,
36Adama, Rama, Hasor, 37Kedesh, Edrei, En Hasor,

Kinneret,
33iron, Migdal-El,

Horem,

Bet-Anat

och Bet-Shemesh,

nitton

orter. 39Detta är den egendom som tillstam, släkt för släkt, städerna med omgivande

städer med omgivande
föll naftalitemas

orter.
4°På daniternas stam, släkt för släkt, föll den sjunde lotten.
Det
område de fick som sin egendom innefattade Sora, Eshtaol, Ir Shemesh, 42Shaalabbin, Ajalon, Iitla, 43Elon, Timna,
Ekron, 44Elteke, Gibbeton, Baalat, 45Jehud, Bene-Berak, GatRimmon

och

Me Hajarkon

liksom

området

daniternas

område

daniternas

stam, släkt för släkt, dessa städer

invid

Iafo. 47Men

räckte inte till för dem. Därför

drog de ut
och anföll Leshem, intog staden och högg ner folket där. De
och slog sig ner där och kallade den
tog staden i besittning
Dan efter sin stamfar. 48Detta är den egendom som tillföll
och omgivande

orter.
49När israeliterna
avslutat fördehtingen
av landet, område
för område, fick Iosua, Nuns son, ett eget område bland dem.
5°Som Herren hade befallt gav de honom den stad han begärde, Timnat-Serach

i Efraims bergsbygd.

slog sig ner där.
51Detta var de områden

Han befäste staden och

som prästen Elasar och Iosua, Nuns
fördeson, och de israelitiska stammarnas familjeöverhuvuden
lade som egendom genom lottning.
Det skedde i Shilo, inför
Herren vid ingången till uppenbarelsetältet.
Så avslutade de
fördelningen

av landet.
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Asylstäderna
20

lHerren

talade till Iosua:

att utse de asylstäder som jag talade med
dem om genom Mose, 3städerna dit en dråpare skall kunna fly
om han har dödat en människa utan uppsåt eller avsikt. De
4Den som
undan blodshämnaren.
skall tjäna som tillflyktsorter
utanför
stadsporten
skall
flyr till någon av dessa städer
stanna
och lägga fram sin sak för stadens äldste. De skall då släppa in

Säg tillisraeliterna

honom i staden och anvisa honom en plats där han får bo.
50m blodshämnaren
förföljer dråparen skall de inte utlämna
honom, ty han har dödat en annan utan avsikt och utan att
ha hyst agg mot honom. 6Han skall bo kvar i denna stad
domstol och tills den som är
tills han ställs inför menighetens
vid tiden i fråga avlider. Då kan dråparen återöverstepräst

förut

vända till sin stad och sitt hem, till staden som han flytt från.
7Israe1iterna avskilde då Kedesh i Galileen i Naftalis bergsbergsbygd och Kirjat Arba, dvs. Heb3På
andra sidan Jordan, mitt emot Jeriron, i Juda bergsbygd.
ko, på östra sidan, utsåg de från Rubens stam Beser i öknen på
Shekem i Efraims

bygd,

från Gads stam Ramot i Gilead och från Manasses
Golan
i Bashan. 9Detta var de städer man beslöt utse för
stam
och för de invandrare
israeliter
alla
som bodde bland dem; dit
skulle var och en som utan uppsåt hade dödat en människa

högslätten,

fly för att slippa dö för blodshämnarens
ställts inför menigheten.
kunna

Leviternas
21

hand innan han

städer

lLeviternas

familjeöverhuvuden

vände

sig till prästen

Elasar

Nuns son, och de israelitiska
stammarnas familje20ch talade till dem i Shilo i Kanaan: "Herren begenom Mose att vi skulle få städer att bo i med tillhöran-

och Iosua,

överhuvuden
fällde

de betesmarker

för vår boskap."

380m Herren

hade befallt

gav
av sin egendom följande städer med betesmarsläkter. Vid
ker åt leviterna. 4Lotten föll först på kehatiternas
fick prästen Arons ättlingar bland leviterna tretton
lottningen
städer från Judas stam, Simons stam och Benjamins stam. 5ÖVdå israeliterna

släkt för släkt, tio städer från
stam, Dans stam och halva Manasses stam. 5Gershoni-

riga kehatiter
Efraims

fick vid lottningen,
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släkt för släkt, tretton städer från Isasterna fick vid lottningen,
kars stam, Ashers stam, Naftalis stam och halva Manasses
stam i Bashan. 7Merariterna fick, släkt för släkt, tolv städer från
Rubens stam, Gads stam och Sebulons stam. 3Dessa städer
genom lottning
gav israeliterna
hade befallt genom Mose.

betesmarker

med tillhörande

åt leviterna, så som Herren
9Från judeernas stam och simoniternas
stam togs de städer
1ODe
ättlingar,
åt
Arons
nedan.
som tillhörde
gavs
som anges
på dem föll lotten
släkterna bland leviterna,
de kehatitiska
först. De

fick Kirjat

Arba var anakitermed omgivande betesmarker,

Arba, dvs. Hebron

nas stamfar - i Juda bergsbygd
men
och byarna som hörde till staden hade Kaåkerjorden
Arons ättlev, Iefunnes son, fått som sin egendom. Prästen
lingar fick alltså Hebron, som var asylstad för dråpare, med
14attir med betesmarmed betesmarker,
15Holon
med betesmarker,
ker, Eshtemoa med betesmarker,
15Ashan med betesmarker, Jutta med
Devir med betesmarker,

betesmarker,

Livna

nio städer
och Bet-Shemesh med betesmarker,
från dessa två stammar. 17Från Benjamins stam fick de Givon
med betesmarker, Geva med betesmarker, 13Anatot med betesfyra städer. Sammanmarker och Almon med betesmarker,

betesmarker

lagt hade Arons ättlingar,

prästerna,

tretton

städer med tillhör-

ande betesmarker.
2°Av de städer som kehatiternas släkter, de övriga leviterna
som var kehatiter, fick på sin lott kom några från Efraims stam.
21De fick Shekem, som var asylstad för dråpare, med betesmarker i Efraims bergsbygd, Geser med betesmarker, 22Kivsafyra
med betesmarker,
och Bet-Horon
med betesmarker
städer. 23Från Dans stam fick de Elteke med betesmarker, Gib24Ajalon med betesmarker och Gatbeton med betesmarker,
fyra städer. 25Och från ena hälften
betesmarker,
Rimmon med

jim

av Manasses stam fick de Tanak med betesmarker och Iivleam
två städer. ZÖSammanJagt fick de övriga kemed betesmarker,
betesmarker.
hatiternas släkter tio städer med tillhörande
27Gershoniterna
bland de levitiska släkterna fick från andra
av Manasses stam Golan i Bashan, som var asylstad för
två
dråpare, med betesmarker och Ashtarot med betesmarker,
Isaskars stam Kishjon med betesmarker, Daverat
städer, från

hälften

med betesmarker,

Z9Iarmut med betesmarker

och En-Gannim
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fyra städer, 3°från Ashers stam Mishal med
31Helkat med betesbetesmarker,
Avdon med betesmarker,
marker och Rechov med betesmarker,
fyra städer, 32och från
med betesmarker,

Naftalis stam Kedesh i Galileen, som var asylstad för dråpare,
med betesmarker,
Hammot Dor med betesmarker och Kartan
med betesmarker,
hade gershonitertre städer. Sammanlagt
na, släkt för släkt, tretton städer med tillhörande betesmarker.
34Merariternas
släkter, de övriga leviterna, fick från Sebulons stam Iokneam med betesmarker,
Karta med betesmarker,
35Rimmona med betesmarker
och Nahalal med betesmarker,
fyra städer, 35vidare på andra sidan Jordan, mitt emot Ieriko,
på östra sidan, från Rubens stam Beser, som var asylstad för
dråpare och låg i öknen på högslätten, med betesmarker, Iahas
37Kedemot med betesmarker
med betesmarker,
och Mefaat
33och från Gads stam Ramot i
Gilead, som var asylstad för dråpare, med betesmarker,
Ma39Heshbon med betesmarker och
chanajim med betesmarker,
med betesmarker,

fyra städer,

laser med betesmarker,

tillsammans

fyra städer. Sammanlagt

fick merariterna,

de övriga levitiska släkterna, släkt för släkt,
tolv städer på sin lott. 41Allt som allt hade leviterna i det land
som var israeliternas egendom fyrtioåtta städer med betesmarker. 42Till var och en av dessa städer hörde betesmarker runt

omkring, det gällde dem alla.
43Så gav Herren Israel hela det land som han med ed hade
lovat deras fäder, och de tog det i besittning
och slog sig ner
där. 44Och Herren lät dem få fred på alla sidor, så som han
med ed hade lovat deras fäder. Ingen av deras fiender kunde
hålla stånd mot dem, Herren gav dem alla i deras våld. 45Av
allt det goda Herren

hade lovat Israels folk uteblev

ingenting.

Allt gick i uppfyllelse.
Altaret
22

vid Jordan

1Nu kallade

Iosua till sig rubeniterna,
gaditerna och halva MaZoch
sade
till
dem:
har
"Ni
gjort allt som Herrens
nasses stam
tjänare Mose befallde er, och ni har lytt mig i allt som jag har
befallt er. 3Ni har inte övergett era bröder under denna långa
tid utan alltid hållit Herrens, er Guds, bud. 4Och nu har Herren, er Gud, låtit era bröder bli bofasta, som han lovade, så nu
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kan ni bege er till era hem och till det land som är er egendom,
det som Herrens tjänare Mose gav er öster om Jordan. 55e bara
noga till att följa de bud och den lag som Herrens tjänare Mose
gav er, att ni skall älska Herren, er Gud, alltid vandra hans vägar och hålla hans bud, hålla er till honom och tjäna honom av
dem
hela ert hjärta och med hela er själ." 5Josua välsignade
och lät dem bege sig hem.
7Åt
ena hälften av Manasses stam hade Mose gett land i Bashan, medan Josua gett den andra hälften land tillsammans
med deras bröder på andra sidan Jordan, den västra sidan. När
ssade han:
nu Josua lät dem vända hem och välsignade dem
hem med rika skatter och boskap i
"Nu kan ni återvända
med silver och guld, koppar och järn och med kläder i
överflöd. Bytet ni tagit från fienden skall ni dela med era bröder." 9Rubeniterna, gaditema och halva Manasses stam vände
så tillbaka. De lämnade israeliterna i Shilo i Kanaan för att be-

mängd,

ge sig till Gilead, det land som var deras egendom och som de
så som Herren hade befallt genom
hade tagit i besittning,
Mose.
1°När rubeniterna,
gaditema och halva Manasses stam kom
vid Jordan i Kanaan byggde de ett altare där, invid
fick höra att ruisraeliterna
Jordan, ett Väldigt altare. Men
beniterna, gaditema och halva Manasses stam hade byggt ett
altare vid Gelilot vid Jordan mitt emot Kanaan, israeliternas
till Gelilot

hörde det samlades hela menigheten i Shilo för att
ut i strid mot dem.
13Israeliterna skickade Pinechas, prästen Elasars son, till rubeniterna, gaditerna och halva Manasses stam i Gilead. Med
honom följde tio ledare, en ledare från var och en av Israels
område,

12och så fort israeliterna

i Israels ätstammar, var och en av dem sin familjs överhuvud
15De
halva
Manasses
gaditema och
kom till rubeniterna,
ter.
stam i Gilead och sade till dem: 16"Så säger Herrens menighet:
Vad är detta för en trolöshet mot Israels Gud Här vänder ni er
i dag bort från Herren genom att bygga er ett altare, ni sätter er
17Är det inte nog med den skuld som vi
upp mot Herren.
ådrog oss vid Pegor och som vi inte har renats från ännu i denna dag För den skull drabbade hemsökelsen Herrens menighet, 18och ändå vänder ni er nu bort från Herren. Men sätter ni
er upp mot Herren i dag, kommer han att vredgas på Israels
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i morgon. 190m det land som är er egendom är
orent, kom då över till det land som är Herrens egendom och
där Herrens boning har sin plats, och bosätt er bland oss. Men
hela menighet

sätt er inte upp mot Herren och blanda inte in oss genom att
bygga er ett annat altare än Herrens, vår Guds. ZOVreden drabbade
hela den israelitiska
menigheten
när Akan, Serachs
son, hade förgripit sig på det som var vigt åt förintelse. Det var
inte bara han som miste livet för den synd han begått."
21Rubeniterna,
gaditerna och halva Manasses stam svarade
22"Gud, Herren Gud, ja,
de israelitiska
ätternas överhuvuden:
Gud, Herren Gud, Vet det, och Israel skall veta det: Må Herren
vägra oss sin hjälp i dag, om det var för att sätta oss upp mot
honom och visa oss trolösa 23och vända oss bort från Herren
som vi byggde oss ett altare Må Herren själv straffa oss, om
det var för att offra brännoffer
och matoffer och frambära gedär 24Nej, det var för att vi befarade att era sögång
skulle
kunna säga till Våra söner: Vad har ni med
ner en
Herren, Israels Gud, att göra 25Herren har satt Jordan som
gräns mellan oss och er, rubeniter och gaditer. Ni har ingen del
menskapsoffer

Då skulle era söner kunna få våra söner att sluta
Herren. 25Därför tänkte vi: Låt oss bygga ett altare, inte
för brännoffer
och slaktoffer 27utan som ett vittne för oss och
i Herren.
frukta

ett vittne om att vi gör tjänst inför
er och våra efterkommande,
våra
slaktoffer och gemenskapsoffer,
med
brännoffer,
Herren
så att inte era söner en gång skall kunna säga till våra söner: Ni
28Vi tänkte: Om de en gång säger nåhar ingen del i Herren.
då svarar vi: Se på
got sådant till oss och Våra efterkommande,
den avbild av Herrens altare som Våra fäder gjorde, inte för
brännoffer

utan som ett vittne för oss och er.
Aldrig
att Vi skulle sätta oss upp mot Herren och nu vända
oss bort från honom genom att bygga ett altare för brännoffer,
och slaktoffer

matoffer

och slaktoffer, ett annat än Herrens, vår Guds, altare
står
framför
hans boning"
som
3°När prästen Pinechas och de som var med honom, menighörde
hetens ledare och de israelitiska
ätternas överhuvuden,
vad rubeniterna,

gaditerna
och manassiterna
hade att säga,
31Och Pinechas, prästen Elasars son,
sade till rubeniterna,
gaditerna och manassiterna:
"Nu vet vi
ni har inte begått någon sådan
att Herren är mitt ibland oss,
godtog

de förklaringen.

trolöshet
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mot Herren,
straf

och därmed

har ni räddat

Israel undan

Herrens
32Pinechas, prästen

Elasars son, och ledarna återvände från
rubeniterna och gaditerna i Gilead till israeliterna i Kanaan och
berättade vad som hänt, 33och israelitema godtog förklaringen.
De prisade Gud och hade inte längre en tanke på att gå ut i

och gaditer och ödelägga landet där de
mot rubeniter
34Rubeniterna
och gaditerna kallade altaret Vittnesaltabodde.
ret, "ty", sade de, "det är ett vittne för oss att Herren är Gud".
strid

Josuas avskedstal
23

till

Israel

lät Israel få ro för alla
fiender runt omkring, och Iosua var mycket gammal. ZHan kaldomare
lade till sig hela Israel med äldste och Överhuvuden,
och förmän och sade: "Jag är nu en gammal man. 3Ni har själalla dessa folk ni
va sett vad Herren, er Gud, har gjort med
för
kämpat
själv
mött; Herren, er Gud, har
er. 4Från Jordan till
folkens land, likaMedelhavet har jag utskiftat de kvarvarande
folkens, som egendom åt er, stam för
väl som de utrotade
stam. 5Herren, er Gud, skall själv jaga bort dem och driva undan dem, så att ni kan inta deras land, så som Herren, er Gud,
har lovat. ÖVar starka Följ troget allt som står skrivet i Moses
lagbok, och vik inte av från det åt vare sig höger eller vänster.
7Beblanda er inte med dessa folk som är kvar bland er. Ni får
inte åkalla deras gudars namn och svära vid dem, inte tjäna
och tillbe dem, sutan ni skall hålla er till Herren, er Gud, så

1Lång tid hade nu gått sedan Herren

9Herren har drivit undan stora och
som ni hittills har gjort.
mäktiga folk för er, mot er har hittills ingen kunnat hålla stånd.
Herren, er Gud,
10En enda av er kan slå tusen på flykten,
kämpar själv för er, så som han lovat.
Älska Herren, er Gud, 12ty om ni vänder er
Akta
er noga.
från honom och håller er till dessa folk som ännu är kvar bland
med dem och beblandar
er med
er, knyter släktskapsband
dem, 13då skall ni veta att Herren, er Gud, inte längre skall drioch en snara för er,
va undan dessa folk, utan de blir en fälla
tills
m utplånas från
i
ögon,
och
piskor på era ryggar
taggar era
Gud,
har
gett er. Själv går jag
detta goda land som Herren, er
hela ert hjärta och
nu den väg allt levande måste vandra. Av
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med hela er själ har ni erfarit att ingenting har uteblivit av allt
det goda som Herren, er Gud, lovat er. Allt har gått i uppfyllelse, ingenting har uteblivit. 15Men liksom allt det goda Herren,
så kan Herren, er Gud,
er Gud, lovat er har gått i uppfyllelse,
låta allt det onda
tills han utrotat er från detta
i uppfyllelse,
goda land som han har gett er. 150m ni bryter det förbund
som Herren, er Gud, har befallt er att hålla och börjar tjäna och
tillbe andra gudar, skall Herren vredgas, och ni skall snart utplånas från det goda land som han har gett er."
Förbundet
24

sluts

i Shekem

ljosua samlade alla Israels stammar
sig Israels äldste och överhuvuden,
de trädde fram inför Gud. Därefter

i Shekem. Han kallade
domare

och förmån,

till
och

talade Josua till hela folket: "Så säger Herren, Israels Gud: För länge sedan bodde era
förfäder
- Terach, Abrahams och Nachors far -- på andra sidan floden Eufrat, och de tjänade andra gudar. 3Men jag hämtade er stamfar Abraham från landet på andra sidan Eufrat och
lät honom vandra omkring i hela Kanaan. Jag gjorde hans ättlingar talrika, jag gav honom Isak, 4och åt Isak gav jag Jakob
och Esau. Esau fick Seirs bergsbygd

Jakob
att ta i besittning,
ner till Egypten. 5Jag sände Mose och
Aron, och jag slog Egypten med de tecken som jag gjorde där.
Sedan förde jag er ut därifrån. ÖNär jag förde era fäder ut ur
och hans söner flyttade

Egypten och ni hade kommit fram till havet, satte egypterna
efter era fäder med vagnar och Vagnskämpar
ut i Sävhavet.
7Då ropade ni till Herren, och han lät mörker sänka sig mellan
er och egypterna, han lät havet dränka dem. Med egna ögon
såg ni vad jag gjorde med egypterna. När ni hade bott en lång
tid i öknen Bförde jag er till amoreernas land, de som bodde öster om Jordan. De anföll er, men jag gav dem i ert våld så att ni
kunde inta deras land, och jag utrotade dem åt er. 9Sedan gick
Moabs kung Balak, Sippors son, till anfall mot Israel. Han
skickade bud efter Bileam, Beors son, för att han skulle förbanna er. 1°Men jag ville inte låta Bileam göra det, han måste välsigna er i stället, och så räddade jag er undan honom. När
ni
hade gått över Jordan och kommit
narna där -

amoreer,

perisseer,

till Jeriko anfölls m av invåhettiter, girgashe-

kanaaneer,
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våld. HIag
er, hiveer och jevuseer - men jag gav dem i ert
sände modlöshet framför er, och den, inte ditt svärd och din
båge, jagade undan dem för er. Jag gav er ett land ni inte har
vingårdar
mödat er med, städer ni inte har byggt men får bo
ni inte har planterat men får äta av.
och olivlundar
14Frukta därför Herren och tjäna honom redligt och troget.
Gör er av med de gudar som era fäder tjänade på andra sidan
Eufrat och i Egypten, och tjäna Herren. 150m ni är ovilliga att
tjäna Herren, välj då i dag vilka ni vill tjäna: de gudar som era
fäder tjänade på andra sidan Eufrat eller de gudar som dyrkas
Jag och min släkt vill tjäna
av amoreerna, vilkas land ni bor
Herren."
Folket

någonsin skall vi överge Herren
"Aldrig
är vår Gud. Det var han som
och tjäna andra gudar. Herren
förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han
svarade:

skyddade
som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han
folk
bland
alla
de
och
vandring
vår
hela
genom viloss under
13Herren
folken för
alla
jagade
undan
kas land vi drog fram.
Också vi vill tjäna
oss, även amoreerna som bodde i landet.
Herren. Han är vår Gud."
19Då sade Iosua till folket: "Ni förmår inte tjäna Herren,
han är en helig Gud, en svartsjuk Gud, och han förlåter inte era
brott

och synder.

200m

ni överger

Herren

och tjänar

främ-

mande gudar vänder han sig från er och låter det
er illa och
Folket
svarade
förgör er, han som förut låtit det
er väl."
osua: "Herren vill vi tjäna." Zzlosua fortsatte: "Ni är själva
till att ni har valt Herren och vill tjäna honom." - "Ja",
gudar ni
svarade de. - 23"Gör er då av med de främmande
till
Herren, Israels
har hos er och håll er av hela ert hjärta
Gud." 24Folket svarade honom: "Herren, vår Gud, vill vi tjäna,

vittnen

honom vill vi lyda."
25Den dagen slöt Iosua ett förbund för folkets räkning och
26A1ltsammans skrev han ner i
gav dem lag och rätt i Shekem.
Guds lagbok. Sedan tog han en stor sten och reste den där, uni Herrens helgedom 27och sade till hela folket:
den har hört allt som Herär
ett vittne mot oss,
sten
så att ni inte förnekar er
vittne,
Den
är
ett
ren har sagt oss.
Sedan
gå,
lät Iosua folket
Gud."
var och en till sitt område.
der terebinten
"Denna
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29En tid därefter dog Herrens tjänare Iosua, Nuns
son, 110
30Han begravdes på sitt eget område, i TimnatSerach i Efraims bergsbygd, norr om berget Gaash. 31Israel tjäår gammal.

nade Herren

så länge Iosua levde och så länge de gamla som
till hur mycket Hervar i livet. De kände
hade
för
Israel.
gjort
ren
Josefs ben, som israeliterna fört med sig från Egypten, begravdes i Shekem, på det stycke mark som Jakob hade köpt av
överlevde

honom

sönerna till Hamor, Shekems far, för hundra kesitor och som
tillfallit Josefs ättlingar som egendom.
33Också Elasar, Arons
son, dog. Han begravdes i Giva, som
hans son Pinechas hade fått i Efraims bergsbygd.
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Judas och Simons

erövringar

lNär

Herren: "Vem av oss
Iosua var död frågade israeliterna
och kämpa mot dem"
skall först dra ut mot kanaaneerna
ZHerren svarade: "uda. Jag ger landet i hans våld." 3Då sade
Juda till sin bror Simon: "Följ med mig till det område som föll
på min lott. Låt oss kämpa tillsammans
mot kanaaneerna. Sedan följer jag dig till ditt område." Och Simon följde honom.

4Iudeerna gick till angrepp,

gav kanaaneer och
dem i Besek, 10 000 man.
Besek mötte de Adoni-Besek.
De kämpade med honom och
besegrade kanaaneerna och perisseerna. öAdoni-Besek flydde,
perisseer

i deras våld;

och Herren

de besegrade

honom, tog honom till fånga och högg av
men de förföljde
"Sjuttio
honom tummar
och stortår. /Då sade Adoni-Besek:
kungar med avhuggna tummar och stortår plockade smulorna
bord.

plikta

mitt

gjort."

Han fördes till Jerusalem och dog där.

Nu

låter

Gud

under

mig

för vad jag har

3Iudeerna anföll och intog Jerusalem.

De högg ner invånar9Sedan
drog de ut för att kämpa
na och stack staden i brand.
mot kanaaneerna som bodde i bergsbygden, i Negev och i Låglandet. 1°uda anföll de kanaaneer som bodde i Hebron och besegrade Sheshaj,
Hebron hette tidigare Kirjat Arba
Därefter
vände
de sig mot invånarna i
Achiman och Talmaj.
Kalev
sade: "Den
Devir
Devir hette tidigare Kirjat-Sefer.
få
dotter
Aksa till
skall
anfaller
och
min
intar
Kirjat-Sefer
som
13Otniel, son till Kalevs yngre bror Kenas, intog stahustru."
den, och Kalev gav honom sin dotter Aksa till hustru. När
dit övertalade
hon honom att be fadern om mark.
Hon steg av sin åsna, och Kalev frågade vad hon Ville. 15"Ge
mig en gåva", svarade hon. "Du har skänkt mig Negevöknen,
skänk mig nu källor med vatten." Kalev gav henne då Övre
och Nedre källorna.
hon kom

16Ättlingarna

som var svärfar till Mose hade
när de drog ut från Palmstaden mot Iuda

till den kenit

följt med judeerna
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i Negev

nära Arad.
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Där slog de sig ner bland

amalek-

itema.

17Iuda följde nu med sin bror Simon, och de besegrade kanaaneerna i Sefat. De vigde staden åt förintelse, och den kom
därför att kallas Horma. 13Iuda intog därefter Gaza med omland, Ashkelon med omland och Ekron med omland. Herren
Men de kunvar med judeerna, och de erövrade bergsbygden.
de inte driva bort folket på slätten, som hade järnbeslagna
2°Kalev fick Hebron, som Mose bestämt, och han
stridsvagnar.
drev
drev bort Anaks tre söner därifrån. 21Men benjarniniterna
som bodde i Jerusalem, och än i dag bor
det jevuseer bland benjaminiterna
i Jerusalem.

inte bort jevuseerna,

Josefstammarnas erövringar

och motgångar

Också

Josefs stammar drog ut. De gick mot Betel, och Herren
det hette tidimed
dem. 23Under sin spaning mot Betel
var
24fick
spejarna se en man komma ut från staden.
gare Lus De sade till honom: "Visa oss var vi kan ta oss in i staden, så
skall vi skona dig." 25Han visade var de kunde ta sig in. De
högg ner invånarna men lät mannen och hela hans familj slipland, där han
pa undan. 26Han gav sig i väg till hettiternas
grundade en stad som han gav namnet Lus. Så heter den än i
dag.
27Manasse kunde inte driva bort folket i Bet-Shean med lydstäder

eller i Tanak med lydstäder

Dor med lydstäder,

i Iivleam

och inte heller invånarna

i

eller i Megiddo

med lydstäder

Kanaaneerna lyckades hålla sig kvar i den delen av landet. 23När israeliterna blev starkare måste kanaaneerna utföra tvångsarbeten, men de drevs inte bort.
Efraim
drev inte bort kanaaneerna
som bodde i Geser,
med lydstäder.

utan kanaaneerna

bodde kvar där bland dem.

De övriga stammarnas
3°Sebulon

bosättning i landet

drev inte bort invånarna

kanaaneerna

i Kitron

och Nahalol,

bodde kvar bland dem men måste utföra

arbeten.
31Asher drev inte bort invånarna
heller folket i Achlav,

Aksiv,

utan
tvångs-

i Acko och Sidon och inte
och Rechov. 32Asher-

Helba, Afik
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de kunde in-

iterna fick alltså bo bland kanaaneema

i landet,

te driva bort dem.
33Naftali drev inte bort invånarna

i Bet-Shemesh

och Bet-

Anat utan fick bo bland kanaaneerna i landet. Men invånarna i
Bet-Shemesh och Bet-Anat måste utföra tvångsarbeten.
34Amoreerna
till bergen och lät
trängde undan daniterna
35Amoreerna
lyckades hålla
dem inte komma ner på slätten.
Ajalon och Shaalvim,
i Har-Heres,
men när Josefs
stammar fick övertaget måste de utföra tvångsarbeten.
35Amoreernas
område sträckte sig från Akrabbimbranten,

sig kvar

från Sela och vidare

uppåt.

Herrens

ängel i Bokim

lHerrens

ängel kom från Gilgal till Bokim

och sade: "Jag förde

er ut ur Egypten och in i det land som jag med ed hade lovat
era fäder. Jag sade: Jag skall aldrig bryta mitt förbund med er,
och ni får inte sluta något förbund
med invånarna
i detta
skall ni riva ner. Men ni lyssnade inte på
så 3Nu säger jag: Jag skall inte driva
undan dem för er, utan de skall vara en pik i er sida, och deras
gudar skall bli en snara för er." 4När Herrens ängel sade detta
till israeliterna började folket gråta och klaga. 5De kallade platland.

Deras altaren

mig. Hur kan ni handla

sen för Bokim, och där offrade

de åt Herren.

Josuas död
6J0sua sände i väg folket, och israeliterna begav sig var och en
7Folket tjänade
till sitt område för att ta landet i besittning.
Herren så länge Josua levde och så länge de gamla som över-

själva sett alla de storverk
var i livet. De hade
som Herren hade utfört för Israel. 3Herrens tjänare Josua,
Nuns son, dog då han var 110 år gammal. 9Han begravdes på
levde honom

i Efraims bergsbygd, norr om
sitt eget område, i Timnat-Heres
berget Gaash. 1°Alla i hans generation förenades med sina fäder. En ny generation korn som inte Visste något
och det han hade gjort för Israel.

om Herren

390
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insätter

Herren

domare

det som var ont i Herrens ögon: de
de
övergav Herren, sina fäders Gud,
som hade fört dem ut ur Egypten, de följde andra gudar som
folken hade, de tillbad dem och utmanade
de kringboende
Herren. 13När israeliterna övergav Herren och i stället dyrkade
Nu

gjorde

israeliterna

baalsgudama,

dyrkade

Baal och astartegudinnorna
utlämnade
åt fiender

14blev Herren

vred på dem. Han

dem, han prisgav dem
dem åt folk som plundrade
på alla håll, och de kunde inte längre hålla stånd mot

dem. 15Varje gång de drog i fält slog Herren

dem med olycka,

som han hade sagt, som Herren med ed hade lovat att göra.
Deras nöd var stor.
15Då lät Herren insätta domare, som räddade israeliterna
dem. 17Men de ville inte lyssna till sifrån alla som plundrade
na domare heller. De var otrogna med andra gudar och tillbad
dem. Snart lämnade de den väg som deras fäder hade vandrat.
Fäderna hade lytt Herrens bud, de själva gjorde det inte. 13När
insatte en domare åt dem var Herren med honom och
räddade dem från deras fiender, så länge domaren levde,

Herren

medlidande
när de klagade över hur de för19Men när domaren var död återföll de
och blev ännu mer fördärvade
än sina fäder. De följde andra
gudar, som de tjänade och tillbad. De upphörde inte med sina
Herren

kände

trycktes

och plågades.

ogärningar och sitt trots.
2°Då blev Herren vred på Israel, och han sade: "Detta

folk

mot det förbund som jag befallde deras fäder att hålskall jag inte längre drila, och de lyssnar inte på mig. Därför
något
enda
de
folk
fanns
kvar då Iosua dog.
bort
som
av
va
Genom
dem skall jag sätta Israel på prov: Vill de följa Herrens väg lika lydigt som sina fäder eller vill de det inte"
har brutit

23Herren lät alltså dessa folk vara, han drev inte bort dem med
en gång och gav dem inte ijosuas våld.
1Detta är de folk som Herren lät vara kvar för att alla de issom inte hade varit med om krigen i Kanaan skulle sättas på prov genom dem, och det gjorde han med tanke på nya
israeliter, för att de skulle lära sig kriga, alltså de
generationer

raeliter

fem
som inte förut varit med om sådant: 3filisteernas
alla kanaaneer och sidonier samt hiveerna
dingadömen,

hövsom
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och Levomellan Baal Hermonberget
bodde i Libanonmassivet
Hamat. 4Genom dem ville Herren sätta israeliterna på prov för
att se om de skulle lyda de bud han hade gett deras fäder genom Mose. 5Israeliterna bodde bland kanaaneer, hettiter, amoreer, perisseer, hiveer och jevuseer. 6De tog deras döttrar till
hustrur och gav sina döttrar åt deras söner, och de dyrkade deras gudar.
7Israeliterna

det som var ont i Herrens ögon: de
och ashesin Gud, och dyrkade baalsgudama
3Då
och han
israeliterna,
på
vred
blev
Herren
ragudinnorna.
Naharaprisgav dem åt Kushan Rishatajim, kungen av Aram
åtta år.
jim. Israeliterna måste tjäna under Kushan Rishatajimi
glömde

gjorde

Herren,

9Då ropade

till Herren, och han sände en man
israeliterna
Otniel,
räddade
dem,
son till Kalevs yngre bror Kenas.
som
Herrens
ande kom över honom, och han blev domare i Israel.
Otniel drog ut i strid, och Herren gav Arams kung Kushan
honom.
Rishatajim
i hans våld, så att han kunde underkuva
Landet
hade nu lugn och ro i fyrtio år. Därefter dog Otniel,
Kenas son.
Ehud dödar Eglon och slår moabiterna
12Israeliterna

gjorde åter det som var ont i Herrens ögon. Herdå
Eglon,
kungen av Moab, få makten över dem, efterlät
ren
gjorde
sådant
de
som var ont i Herrens ögon. 13Eglon
som
drog ut tillsammans med ammoniter och amalekiter och besegrade Israel och intog Palmstaden.

14Israeliterna

måste tjäna un-

der Eglon, Moabs kung, i arton år.
15Då ropade israeliterna
till Herren,

och han sände en rädGeras son, en vänsterhänt
man. En
de
tribut
skickade
erlägga
skulle
sin
israeliterna
gång när
Ehud
lät göra ett tveeggat
honom till Eglon, Moabs kung.
svärd, en knapp aln långt, som han spände fast vid höger sida,
Ehud,

dare, benjantiniten

17Han överlämnade

tributen till Eglon,
13När
fet
allt var övermycket
man.
som var en
19vid
Stenarna
skildes Ehud från bärarna
nära Gilgal.

dolt under

kläderna.

Moabs kung,
lämnat
Därifrån

hemligt

"Jag har ett
sade Eglon, och hela
"Vänta"
ut. 2°Ehud hade alltså kommit in till

vände han tillbaka
budskap

hans uppvaktning

till
fick

dig."

och sade till kungen:
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Eglon,

som nu satt ensam i sitt svala rum på övervåningen.
"Jag har ett budskap till dig från Gud", sade Ehud. Eglon reste
sig ur sin stol. 21Då stack Ehud in vänster hand och tog svärdet
från sin högra sida och rände det i buken på Eglon, så
att
både klinga

och fäste trängde in. Fettet slöt sig om klingan; han
drog inte ut svärdet ur Eglons buk. 23Ehud gick ut i förhallen,
stängde dörren till rummet och låste. 24När han gått sin väg
kom Eglons tjänare dit. De såg att dörren till kungens rum var
låst men tänkte att han höll på att uträtta sina behov därinne.
25De väntade både länge och väl, men när han aldrig öppnade
dörren

tog de nyckeln och låste upp. Där låg deras herre död
på golvet.
26Medan de väntade hade Ehud lyckats fly. Han var redan
förbi Stenarna och flydde vidare mot Seira. 27När han var
framme

lät han stöta i horn i Efraims

bergsbygd,

och israeliter-

na följde honom ner från bergen. Han gick själv i täten. 23"Följ
mig", sade han, "Herren har gett era fiender, moabiterna,
i ert
våld." De följde honom och spärrade vadställena över Jordan
för moabiterna,
så att ingen kunde ta sig över. 29De dödade
vid

detta tillfälle

omkring

män. Ingen

alla kraftiga och
10 000 moabiter,
undan. 3°Den dagen kuvades

enda kom

tappra
Moab av Israel, och landet hade sedan lugn och ro i åttio år.
31Efter Ehud kom Shamgar, Anats son, han som slog ihjäl
600 filisteer med en oxpik. Även han räddade Israel.
Debora

och Barak

1När Ehud var död gjorde israeliterna
åter det som var ont i
Herrens ögon. 2Då prisgav Herren dem åt Iavin, den kanaaneiske kung som regerade i Hasor. Hans befälhavare hette Sisera
och bodde

i Haroshet

Haggojim.

3Israeliterna

ropade

till Her-

Javin hade 900 järnbeslagna

stridsvagnar,
och i tjugo år
ren,
hade de lidit under hans förtryck.
4Debora, en kvinnlig
profet, hustru till Lappidot,
var vid
den tiden domare i Israel. 5Hon brukade sitta under Deborapalmen mellan Rama och Betel i Efraims bergsbygd, och israeliterna gick till henne med sina rättstvister.
efter Barak, Avinoams
honom:

"Herren,

5Nu sände hon bud

son, från Kedesh i Naftali, och sade till
Israels Gud, har befallt: Dra upp på berget
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Tabor med tio tusen man från Naftali och Sebulon. 7ag vill få
Sisera, Iavins befälhavare, att dra ut mot dig med stridsvagnar
och trupper vid Kishonbäcken. Jag ger honom i ditt våld." 33arak sade till henne: "Jag går, om du följer med. Men om du inte
följer med, går jag inte." 9Hon svarade: "Ia, jag går med dig,
men du kommer inte att få äran av ditt företag. Herren skall
prisge

Och Debora bröt upp och följde
Sisera åt en kvinna."
1°Där bådade Barak upp Sebulon och Naftali

Barak till Kedesh.

och tog med sig 10 000 man. Debora följde honom.
Keniten
Hever hade flyttat bort från de andra keniterna,
ättlingarna till Moses svärfar Hovav, och hade nu satt upp sina
tält ända fram till Besaanannirns terebint i närheten av Kedesh.
12När Sisera fick veta att Barak, Avinoams
son, hade marhan alla sina stridsvagnar,
900
scherat upp på Tabor samlade
från
förde
dem
Harofolk
och
järnbeslagna vagnar, och allt sitt
14Då sade Debora till Barak:
till Kishonbäcken.
shet Haggojim
är dagen kommen då Herren ger Sisera i ditt
går före dig." Barak marscherade ner från Tabor
med sina 10 000 man, 15och när han anföll spred Herren föroch i hela hans
virring hos Sisera, bland alla hans stridsvagnar
Bahär. Sisera lämnade sin vagn och flydde till fots, medan
"Framåt

Nu

våld. Herren

rak förföljde vagnarna och hären ända till Haroshet Haggojim.
Hela Siseras här föll för svärdet. Ingen enda kom undan.

Iael dödar Sisera
Sisera

flydde

Hevers

hustru,

till fots och kom till Iaels tält. Hon var keniten
och Hasors kung Iavin och keniten Hevers folk
levde i god sämja. 13ae1 gick ut och tog emot Sisera. "Kom in,
herre", sade hon. "Kom med mig in, var inte rädd." Han följde
med henne in i tältet, och hon lade ett täcke över honom. 19"Ge
Hon öppnade en
och gav honom att dricka. Sedan lade hon
täcket över honom igen. 2°Han sade: "Ställ dig i tältdörren.
Kommer man och frågar dig om det finns någon här, så svara
mig lite Vatten",

bad han, "jag är så törstig."

lägel med mjölk

nej."
Men

smög fram till
Jael, Hevers hustru, tog en tältplugg,
med en hammare i handen och slog pluggen genom
tinningen på honom, så att den trängde ner i marken. Han dog

honom
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där han låg i djup sömn, förbi av trötthet. ZZDâ kom Barak på
jakt efter Sisera. Iael gick ut och tog emot honom: "Kom", sade
hon, "jag skall Visa dig den du söker." Han gick in, och där låg
Sisera död, med tältpluggen genom tinningen.
23Den dagen lät Gud den kanaaneiske kungen Javin kuvas
24Israeliterna ansatte den kanaaneiske kungen
av israeliterna.
Javin allt hårdare, tills de slutligen förgjorde honom helt.

Debomsängen
1Den dagen

sjöng Debora

och Barak,

Avinoams

sång:
Israel

reste sig till kamp,
folket slöt villigt upp.
Prisa Herren

3Konungar, hör
Furstar,

lyssna

Jag vill sjunga, besjunga Herren,
jag lovprisar

Herren,

Israels Gud

4Herre, när du drar ut från Seir,
går fram från Edoms nejder,
då skälver jorden,

det strömmar

ja, vatten strömmar
5Bergen bävar

ur molnen

inför Herren,

Sinais herre,

inför Herren,

Israels Gud.

från himlen,

ÖPå Shamgars tid, sonen till Anat,
på Iaels tid fanns inga vägar mer,
vandrare följde vindlande stigar.
7Ledare fanns inte mer,
fanns inte mer i Israel,
förrän du trädde fram, Debora,
trädde fram, du Israels moder.
8l---1
Inte en sköld, inte en lans fanns att se
bland Israels fyrtio tusen.

son, denna
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9Mitt hjärta brinner
för Israels hövdingar,
för folket som villigt
Prisa Herren

slöt upp.

1°Ni som rider på vita åsnor,
täcken,
som sitter på praktfulla
som vandrar på vägarna,
stäm in
Vid
rännorna där vattnet hämtas
besjunger

man Herrens segrar,
hans segrar i spetsen för Israel.
Då drog Herrens

folk mot portarna:

12"Upp, upp, Debora
Upp, upp, sjung din sång
Framåt, Barak,
tag fångar, fångar,

Avinoams

son"

13Då drog Israel ut som tappra män,
Herrens folk som hjältar.
14Furstar från Efraim drog fram över slätten,
de följde dig, Benjamin,

och ditt folk.

Från Makir

drog hövdingar ut,
från Sebulon de som bar ledarstav.
15Isaskars furstar följde Debora,
Isaskar som var Baraks stöd
sändes med honom ner på slätten.
Rubens ätter höll grundliga rådslag.
Varför
dröjde du kvar bland fållorna
och lyssnade

till herdarnas

flöjter

Rubens ätter höll grundliga rådslag.
17Gilead stannade bortom Jordan.
varför väntade han vid skeppen
Och Dan
Asher blev kvar på havets strand,
hemma vid sina hamnar.
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13Sebulons folk visade dödsförakt,
liksom Naftali på höglänt fält.

19Kungar samlades och gick till anfall,
Kanaans kungar gick till anfall
i Tanak vid Megiddos

vatten,
men inget silver blev deras byte.
2°Från himlen anföll stjärnorna,
de anföll Sisera från sina banor.
Han
vräktes undan av Kishonbäcken,
bäcken överföll honom, bäcken Kishon.
Fortsätt,
Då

min själ, att sjunga med kraft

dånade hästarnas hovar,

bort i galopp, i galopp.
23Förbanna Meros, säger Herrens ängel,
förbarma dem som bor där,
för att de inte kom till Herrens hjälp,
till Herrens och hans hjältars hjälp.

24Välsignad bland kvinnor
keniten

är Iael,

Hevers hustru,

välsignad bland tältens kvinnor.
25Han bad om vatten, hon
gav honom mjölk,
bjöd honom tjockmjölk i herrskapsskål.
25Hennes hand
grep efter tältpluggen,
hennes högra hand efter klubban.
Med klubban slog hon Sisera,
spräckte hans skalle,
genomträngde
och klöv hans tinning.
27Vid hennes fötter sjönk han
ner.
Han föll och låg stilla.
Vid hennes fötter sjönk han ner, han föll.
Där sjönk han samman,
föll,

tillintetgjord.
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28Gen0m fönstret

blickade

Siseras mor,

ropade ut genom gallret:
"Varför kommer inte hans vagn
Varför hörs inte hästarnas hovar"
Den
klokaste hovdamen svarade henne
så som hon ville ha det:
3°"De skiftar nog bytet de tagit:
en kvinna eller två åt Varje karl,
tyger som byte åt Sisera,
tyger som byte,
dukar, en eller två,

mönstrade
mönstrade
brokiga

om halsen på den som tog byte."
31Så förgås alla dina fiender,

Herre.

Men de som älskar honom blir som solen
när den går upp i all sin kraft.
Landet hade sedan lugn och ro i fyrtio

Midjarziterna

år.

angriper Israel

gjorde det som var ont i Herrens ögon. Då gav
våld under sju år, 2och de fördem i midjaniternas
dem tog israeliterna sin tillIsrael. För att undkomma

llsraeliterna
Herren
tryckte

till bergen, till grottor och fästen. 3Varje gång israeliterna
och folk från
amalekiter
hade sått angreps de av midjaniter,
Östlandet. 4De föll in i landet och skövlade grödan ända bort
flykt

till Gaza. De lämnade inget ätbart kvar i Israel och inte heller
några får, oxar eller åsnor. 5De drog fram med sina hjordar och
oräkneliga var de och deras
tält som svärmar av gräshoppor;
skövlade det. Ölsraeliterna
och
landet
kameler. De trängde in i
blev helt utplundrade

av midjaniterna,

och de ropade till Her-

ren.
7När israeliterna
ropade till Herren och klagade över mid3sände
han
janiterna
en profet till dem som sade: "Så säger
Israels Gud: Det var jag som förde er ut ur Egypten,
förde er ut ur slavlägret. 9Iag räddade er från egypterna och
från alla andra som förtryckte
er. Jag drev undan dem för er
och gav er deras land. lolag sade till er: Jag är Herren, er Gud,

Herren,
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ni får inte dyrka de gudar som dyrkas av amoreerna,
land ni bor. Men ni lyssnade inte på mig."
kallas

Gideon

i vilkas

till domare

Herrens

ängel kom till Ofra och satte sig under terebinten
tillhörde
aviesriten Ioash. Gideon, hans son, höll just på
som
för att midjaniterna
inte skulle
att tröska vete i vinpressen
Herrens
ängel visade sig för honom och sade:
komma åt det.
13Gideon svarade: "Men,
"Herren är med dig, tappre krigare"
herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat
oss Var är alla de under som våra fäder talade om när de beNu har Herren
rättade hur Herren förde oss ut ur Egypten
Herren
våld."
vände
svikit oss och gett oss i midjaniternas
sig till Gideon

och sade: "Gå, och bruka

den kraft

du äger till

våld. Det är jag som sänder
att rädda Israel ur midjaniternas
dig." 15Gideon svarade: "Men, herre, hur skulle jag kunna rädätt är den ringaste
Herren
i min familj."

da Israel

Min

den yngste
dig. Du kommer
man." 17Gideon

i Manasse,

och själv är jag

sade: "Jag skall vara med
som om de vore en enda

att slå midjaniterna
sade: "Om jag har din ynnest, ge mig då ett
tecken på att det verkligen är du som talar med mig. 13Gå inte
härifrån, förrän jag är tillbaka. Jag skall hämta en gåva och stälden åt dig."

la fram

Han

svarade:

"Jag stannar

här tills

du

kommer tillbaka."
19Gideon gick in och tillredde

en killing och bakade osyrade
lade
köttet i en korg och slog
efa
mjöl.
Han
av en
spadet i en kruka. Sedan bar han ut alltsammans till ängeln under terebinten och ställde fram det. 2°Guds ängel sade: "Lägg

brödkakor

köttet
Gideon

på klippan där borta och häll spadet över."
så. Herrens
ängel sträckte ut sin stav och lät

och bröden

gjorde

spetsen röra vid köttet och bröden. En eld slog upp ur stenen
och förtärde köttet och bröden. Och Herrens ängel försvann.
22Då förstod Gideon att det var Herrens ängel, och han utropade: "Ve mig, Herre, min Gud, jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte."
23Herren sade till

honom: "Du kan vara trygg. Var inte
Gideon
byggde där ett altare åt Herdu
skall
dö."
rädd,
inte
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ren, och han kallade det "Herren
i dag i aviesritemas Ofra.

Herrens

altare

i

är trygghet".

6:37

Det står kvar än

Ofra

25Den natten sade Herren till Gideon: "Ta din fars tjur, den
riv ner din fars baalsaltare och hugg ner
granna sjuårstjuren,
asherapålen som står bredvid. 26Bygg sedan på föreskrivet sätt
din Gud, där uppe på berget och offra den
brännoffer
med den nerhuggna asherapålen
tjuren
som
granna
ved."
som
27Gide0n tog med sig tio drängar och gjorde som Herren
hade befallt. Men han vågade inte göra det under dagen, han
ett altare åt Herren,

var rädd för sin familj och för folket i staden, så han gjorde det
på natten. 23Tidigt nästa morgon såg männen i staden att
baalsaltaret var rivet, att asherapålen bredvid var nerhuggen
och att den granna tjuren hade offrats på ett nybyggt altare.
29"Vem har gjort detta"

sade de till varandra.

När de frågade

saken fick de veta att det var Gideon,
sig för och undersökte
Ioashs son. 3°De sade till Ioash: "Skicka ut din son, han måste
dö Han har rivit baalsaltaret och huggit ner asherapålen som
31Men Ioash sade till dem som ansatte honom:
Den som för"Skall ni försvara Baal Skall ni hjälpa honom
Är han en
kommer.
skall
dödas
honom
innan
morgonen
svarar
gud, låt honom då försvara sig själv mot den som river hans altare." 32Den dagen fick Gideon namnet Ierubbaal,
man sade:

stod bredvid."

"Må Baal försvara

Guds tecken till

33Midjaniterna,

sig mot den som river hans altare."
Gideon
amalekiterna

och folk från Östlandet

slöt sig

samman. De gick över Jordan och slog läger på Iisreelslätten.
Herrens
Gideon. Han stötte i horn, och aviande uppfyllde
esriterna slöt upp kring honom. 35Han sände bud till hela Madär slöt man upp. Också till Asher, Sebulon
nasse, och även
och Naftali sände han bud, och de anslöt sig till de andra.
36Gideon sade till Gud: "Vill du verkligen rädda Israel ge37Iag lägger nu en ulltapp på
nom mig, som du har lovat
Om daggen faller på ullen, medan marken runtär torr, då vet jag att du vill rädda Israel genom mig,

tröskplatsen.
omkring
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som du har lovat." 33Och det var vad som hände. När Gideon
tidigt nästa morgon kramade
ur ullen, pressade han ut så
hel
skål
fylldes
med vatten. 39Gideon sade
mycket dagg att en
till Gud: "Bli inte vred om jag tar till orda en gång till. Jag vill
göra ännu ett prov med ullen. Låt ullen få vara torr, medan det
4°Och under natten gjorfaller dagg på marken runtomkring."
de Gud just så: ullen var torr, medan
marken runtomkring.

Gideons

det hade fallit

dagg på

seger över midjaniterna

1På morgonen bröt Ierubbaal, dvs. Gideon, och hela hans här
Han hade då midjaniterupp och slog läger nära Harodkällan.
2Herren sade till
nas läger i norr, på slätten vid Morehöjden.
Gideon:
janiterna

"Du har för mycket

folk med dig. Iag vill inte ge midisraeliterna
ta äran åt sig och

i deras våld, då kunde

tro att de segrat av egen kraft. 3Kungör nu för ditt folk att den
och skynda
som är rädd och ängslig skall lämna Gilboaberget
tillbaka

hem."

Av hären återvände

stannade kvar.
4Herren sade till Gideon:

"Du

22 000 man, medan
har fortfarande

10 000

för mycket

folk. Låt dem

ner till källan, där skall jag gallra dem åt dig.
Den jag säger att du skall ta med, han skall följa med dig, och
den jag säger att du inte skall ta med, han skall inte följa med."
5Gideon lät sitt folk
ner till källan, och Herren sade till honom: "Den som lapar i sig vattnet som hundarna gör skall du
ställa för sig, och den som lägger sig på knä för att dricka skall
du ställa för sig" ÖDe som förde händerna till munnen och lapade var trehundra
man, resten lade sig på knä och drack.
7Herren sade till Gideon: "Med de trehundra man som lapade
i ditt våld. Alla
vattnet skall jag rädda er. Jag ger midjaniterna
hem, var och en till sitt." 3När man tagit hand
de andra kan
om folkets proviant och deras horn skickade Gideon hem de
andra israeliterna

och behöll bara de trehundra.

Nedanför

ho-

läger.
nom på slätten låg midjaniternas
9Den natten sade Herren till Gideon: "Gå till anfall mot lägret, jag ger det i ditt våld. 1OOch om du inte vågar anfalla, ta då
med dig din tjänare Pura ner till lägret och
hör vad de säger
där. Det kommer

att ge dig mod att anfalla lägret."

7:24
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Gideon

och hans tjänare Pura gick ner till lägrets förposter.
och alla från Östlandet hade slaamalekiterna

lzMidjaniterna,

och deras kagit sig ner på slätten som en svärm gräshoppor,
13När
havsstranden.
meler var oräkneliga som sandkornen på
Gideon kom fram höll en man just på att berätta en dröm för
kom rullande in
att en kornbrödskaka
läger och fram till ett tält. Den stötte emot tältet, så att det välte och hamnade upp och ner. Och där blev det
14Kamraten svarade: "Det måste syfta på Gideons
liggande."
och hesvärd, israeliten, Ioashs son. Gud har gett midjaniterna
"Jag drömde

sin kamrat:

i midjanitemas

la lägret i hans våld."
15När Gideon hörde

drömmen

berättas

och tydas föll han

läger
ner och tillbad. Därefter
läger i
och ropade: "Gör er redo Herren har gett midjanitemas
ert våld." 16Han delade in sina trehundra man i tre avdelninggick han tillbaka

till israeliternas

ar och gav varje man ett horn, en tom kruka och en fackla att
ha i krukan. 17Och han sade till dem: "Se på mig och gör som
jag När jag är framme vid utkanten av lägret skall ni göra precis som jag gör. 18När jag och de som följer mig stöter i hornen
skall ni andra också stöta i era horn runt hela lägret och ropa:
För Herren och Gideon"
Gideon
och hans hundra man nådde utkanten av lägret i
De stötbörjan av mellersta nattväkten, efter vaktavlösningen.
de
hade
med
sig. 20Alla
te i hornen och slog sönder krukorna
stötte i sina horn och krossade sina krukor. I
tre avdelningarna
hand höll de facklorna och i höger hornen de stötte
Zllsraeliterna
och de ropade: "Svärd för Herren och Gideon"

vänster

stod kvar runt lägret, var och en på sin plats, men alla i lägret
de stötte i de trehundrusade upp och flydde skrikande. När
ra hornen lät Herren alla i lägret vända sina svärd mot varandmot Serera, ända
ra. Hären flydde till Bet Hashitta, i riktning
till trakten av Avel Mechola nära Tabbat. 23Alla i Israel bådades upp, från Naftali, Asher och hela Manasse, och de förföljde
midjaniterna.

Gideon
24Gideon
"Dra

och

efraimiterna

sände bud till hela Efraims

ut mot midjaniterna

och spärra

bergsbygd

och lät säga:

flodövergångarna

fram
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Och folket

i Efraim bådades upp och
fram till Bet Bara vid Jordan. 25De

flodövergångarna

hövdingar
till fånga, Orev och Seev. Orev
tog två midjanitiska
dödade de vid Orevklippan
och Seev vid Seevs vinpress. De
fortsatte

och tog med sig Orevs och
att förfölja midjaniterna
Seevs huvuden till Gideon på andra sidan Jordan.
lEfrairniterna
sade till Gideon: "Varför gjorde du så här mot
varför
kallade
du inte på oss när du drog ut i strid mot
oss,
midjaniterna"
På deras häftiga anklagelser zsvarade Gideon:
"Vad

har jag uträttat

rikare än Aviesers
midjanitiska
jämfört

jämfört

med er Efraims efterskörd är
3Det var i ert våld Gud gav de
Orev och Seev. Vad har jag uträttat

vinbärgning.

hövdingarna

med er"

När han talade så, lade sig deras vrede mot

honom.

Gideons fälttåg
4Gideon

andra

och hans trehundra

gick över floden.

männen

de är alldeles

itiska kungarna
rade: "Du
eftersom

tycks

man nådde fram till Jordan och
hade gjort dem utmattade, 5och

Förföljandet

Gideon bad därför
kakor,

sidan Jordan

i Suckot: "Ge mitt folk några bröd-

utmattade.

Jag är på jakt efter de midjanSevach och Salmunna." ÖLedarna i Suckot svaredan

ha Sevach och Salmunna i ditt våld,
7Då sade Gideon:

vi skall hålla din här med bröd."

"När Herren har gett Sevach och Salmunna i mitt våld skall jag
sannerligen tröska er tillsammans med ökentörnen och tistlar."
sDärifrån begav han sig till Penuel och bad om samma sak,
men i Penuel svarade man likadant som i Suckot. 9Då sade Gideon till folket i Penuel: "När jag kommer
skall jag riva tornet här."
Sevach
och Salmunna

tillbaka

befann sig i Karkor

som segrare

med sina härar,

omkring

15 000 man. Det var allt som återstod av östfolkens
styrkor;
120 000 väpnade
gick
män hade stupat. Gideon
längs karavanvägen
öster om Novach och Iogbeha och överföll
hären, som trodde sig vara i säkerhet. Sevach
och Salmunna
flydde,

men Gideon förföljde dem. Han tog de båda midjanitiska kungarna till fånga och satte skräck i hela hären.
13Gideon, Ioashs son, vände tillbaka från striden genom Herespasset. 14Han tillfångatog
en ung man från Suckot och för-
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honom,

redan

åt Gideon,

kom till männen

och Salmunna.

ner namnen på de ledande
77 namn allt som allt. 15När
i Suckot sade han: "Här har ni Sevach

och han fick skriva

och äldste i Suckot
Gideon

8:27

Ni hånade

mig för dem och sade: Du tycks

ha Sevach och Salmunna

i ditt våld eftersom vi skall
hålla dina trötta mannar med bröd." Han
grep stadens äldste
och tog ökentörnen
och tistlar och tröskade männen i Suckot
bland dem. Tornet
i Penuel rev han, och han dödade männen
i staden.
18Gideon frågade
männen

m dödade

Sevach och Salmunna:

"Hur var det med
De svarade: "De liknade dig,
19Han sade: "Det var
allesammans."

vid Tabor"

de såg ut som kungasöner
mina bröder, min mors söner. Så sant Herren lever, om ni hade
låtit dem leva skulle jag inte ha dödat er." ZOSedan sade han till
sin förstfödde

son Ieter: "Gå fram och döda dem" Men sonen
drog inte sitt svärd, han vågade inte, han var ännu bara en pojke. 21Sevach och Salmunna sade: "Kom själv och hugg ner oss
Sådan man, sådan styrka"
Då gick Gideon fram och dödade
och Salmunna.
Han tog också
hängde om halsen på deras kameler.

Sevach

månsmyckena

som

Efoden i Ofra
Zzlsraeliterna

sade till Gideon: "Härska över oss, du och din
våld."
son och din sonson, du har räddat oss ur midjaniternas
23Men Gideon svarade: "Varken jag eller min son skall härska
över er. Herren skall vara er härskare."
24Gideon sade till dem: "Jag ber er att ni, var och en, ger mig
ni tagit som byte." Fienderna bar nämligen örringar
av guld, eftersom de var ismaeliter. 25De svarade att han skulle
få dem, och så bredde de ut en mantel, där alla kastade ringar-

ringarna

na de tagit som byte. 26Guldringarna
1 700 siklar. Därtill kom månsmycken

som han bett att få vägde
och droppsmycken,
purpurdräkterna
kungarna
burit och halssom de midjanitiska
27Av allt detta gjorde
smyckena som hängt på kamelerna.
Gideon
ägnade

en efod och ställde upp den i sin stad Ofra. Hela Israel
den sin trolösa avgudadyrkan,
och den fick Gideon

och hans hus på fall.
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23Midjaniterna
rig sin styrka.

av israeliterna, och de återvann aldhade nu lugn och ro i fyrtio år, så länge

kuvades

Landet

Gideon levde.
29erubbaal,

Ioashs son, begav sig hem och stannade sedan
där. 3°Gideon var far till sjuttio söner; han hade många hustrur. 31En bihustru i Shekem födde honom också en son. Ho32Gideon, Ioashs son, dog i
nom gav han namnet Avimelek.
hög ålder och begravdes i sin far Ioashs grav i aviesriternas
Ofra.
33När

åter otrogna med
var död var israeliterna
och de gjorde Baal Berit till sin gud. 34IsraeliterHerren, sin Gud, som hade räddat dem från alla

Gideon

baalsgudarna,

na glömde
fiender som omgav dem. 35De visade heller ingen trohet mot
Ierubbaals, dvs. Gideons, släkt, som tack för allt det goda han
gjort för Israel.
blir kung i Shekem

Avimelek

lAvimelek,
Ierubbaals son, begav sig till sin mors bröder i Shekem. Han bad dem och hela sin släkt på morssidan Zatt fråga
Shekems borgare: "Vilket föredrar ni, att sjuttio män, Ieruböver er eller att en enda man gör det
att jag är ert eget kött och blod." 3Hans mors bröder
och de vanns för Avimehans sak till shekemiterna,
menade
de. 4De gav honom
våra
egna",
är
en av
silver från Baal Berits tempel, och för dem lejde Avihop råa sållar som följde honom. 5Sedan begav han

baals alla söner, härskar
Tänk på
framförde
lek. "Han
70 siklar

melek en
sig till sin släkt i Ofra och dödade där sina bröder, Ierubbaals
sjuttio söner, alla på en och samma sten. Endast Iotam, Ierubbaals yngste son, klarade sig, eftersom han hade gömt sig.
ÖShekems borgare och Bet Millos
sig till Stenstodsterebinten

invånare

samlades och begav

i Shekem, där de utropade

Avime-

lek till kung.

Fabeln

om trädens

konung

7När Iotam

fick veta detta gick han upp
topp och ropade med hög röst:
"Shekems borgare, hör på mig,
så att Gud må höra på er.

på Gerisimbergets
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3En gång beslutade

träden

att smörja en konung
De bad olivträdet:
Bli vår konung
9Men olivträdet
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åt sig.

svarade dem:

Skall jag sluta att ge av min feta saft,
varmed gudar och människor äras,
för att i stället stå och vaja
högt över de andra träden
1°Då bad de fikonträdet:
Kom och bli vår konung
Men
fikonträdet
svarade dem:
Skall jag sluta att ge av min sötma,
av min härliga frukt,
för att i stället stå och vaja
högt över de andra träden
12Då bad de vinstocken:
Kom och bli vår konung
13Men vinstocken svarade dem:
Skall jag sluta att ge av min saft,
som gör gudar och människor glada,
för att i stället stå och vaja
högt över de andra träden
14Då bad alla träden törnbusken:
Kom och bli Vår konung
15Törnbusken sade till träden:
Är det er ärliga mening
att smörja mig till er konung,
sök då skydd i min skugga.
Om inte, skall eld slå ut från törnbusken
alla cedrar på Libanon.

och förtära

16Hör nu på Handlade
ni ärligt och hederligt
när ni gjorde
Avimelek
till kung
Handlade ni rätt mot Ierubbaal och hans
17Min far
hus, gav ni honom den lön hans gärningar förtjänat
kämpade

för er och Vågade livet för att rädda er ur midjaniter18Ni
våld.
däremot har i dag rest er mot min fars familj. Ni
nas
har dödat hans söner, sjuttio män på en och samma sten. Ni
har gjort Avimelek, hans son med en slavinna, till kung över er
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bara för att han är en av era egna. 190m m handlade ärligt och hederligt mot Ierubbaal och hans hus i dag, gläd
och låt honom glädjas över er. 200m inte,
er då över Avimelek
skall eld slå ut från Avimelek och förtära Shekems borgare och
shekemiter,

invånare. Och eld skall slå ut från Shekems borgare
och Bet Millos invånare och förtära Avimelek."
21Sedan flydde Iotam därifrån. Han begav sig till Beer och
slog sig ner där för att vara utom räckhåll för sin bror AviBet Millos

melek.
Avimeleks
När

krig mot Shekem

Avimelek

över israeliterna i tre år 23sådde
och Shekems borgare, och de avföll

hade härskat

Gud split mellan Avimelek
24Det skedde

för att våldsdådet
mot Ierubbaals
Avimelek,
bror
deras
hämnat;
sjuttio söner
som
honom till
dräpte dem, och shekemiterna,
som uppmuntrade
det, skulle nu få plikta för deras död. 25För att skada Avimelek
och man
bakhåll på bergshöjderna,
shekemiterna
ordnade
alla som färdades på vägarna. Detta rapporterades
plundrade

från honom.

skulle

bli

till Avimelek.
26Gaal, Eveds son, och hans bröder kom förbi Shekem, och
Shekems borgare fick förtroende för honom. 27En gång när de
och trampat druvorvarit ute och skördat vinet i Vingårdarna
De höll till i sin guds tempel
na, firade de en tacksägelsefest.
Avimelek:
och åt och drack och började sedan förbanna
23"Vem är Avimelek",
sade Gaal, Eveds son, "och vilka är sheIerubbaals son och
eftersom vi skall tjäna honom
kemiterna,
stått i tjänst hos ättlingar
har
Sevul, hans uppsyningsman,
till Hamor, Shekems anfader. Varför skulle vi tjäna honom
Tänk
om jag hade makt över folket här Då skulle jag göra
Avimelek. jag skulle säga: Skaffa dig en större här
med
mig av
och kom an"
3°När Sevul, stadsfogden,

fick höra vad Gaal, Eveds son, hade sagt blev han rasande, 31men han var slug och sände bud
"Gaal, Eveds son, och hans bröder har kommit
till Avimelek:

staden mot dig. 32Bryt upp i natt
med ditt folk och lägg dig i bakhåll ute på fälten. 331 morgon
till attack mot staden. Då
bitti när solen går upp skall du
till Shekem

och uppviglar
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Gaal att rycka ut mot dig med sitt folk, och sedan kan
du göra med honom som du själv finner bäst."
34Avimelek och allt hans folk bröt upp under natten och lade sig i bakhåll utanför Shekem, delade på fyra grupper. 35När

kommer

Gaal, Eveds son, kom ut och ställde sig i öppningen till stadsoch hans män bakhållet. 36Gaal fick
porten, lämnade Avimelek
Sevul:
på
dem
och
sade
till
"Titta, det kommer folk från
syn
Sevul sade: "Det är bara skuggor på bergen som du
37Men Gaal fortsatte: "Io, det kommer folk
tar för mämuskor."
från Världens navel och en annan skara bortifrån Teckentydarterebinten." 38Då sade Sevul: "Vad säger du nu, du som var så
bergen."

stor i orden och sade: Vem är Avimelek, eftersom vi skall tjäna
kommer det folk som du föraktade. Dra nu ut
honom
- Här
och kämpa med dem" 39Och Gaal drog ut i spetsen för She4°Avimelek
drev
kems borgare och kämpade med Avimelek.
honom

tillbaka,

det låg stupade
de i Aruma,

och han måste ta till flykten. Många
ända fram till stadsporten. Avimelek

föll, och

stannamedan Sevul drev bort Gaal och hans bröder. De

fick inte vara kvar i Shekem.
Dagen
fick
därpå gick folket ut på fälten, och Avimelek
43Han
och
delade
ladetta.
sina
i
män
tre
rapport om
grupper
de sig i bakhåll ute på fälten. När han såg folket komma ut ur
och
staden, gick han till angrepp och dödade dem. 44Avimelel
medan
hans grupp rusade fram och blockerade stadsporten,
gick till attack mot dem som befann
de två andra grupperna
anföll staden
sig ute på fälten och dödade dem. 45Avimelek
under hela dagen. Han intog den och dödade dem därinne.
dan lät han riva ner staden till grunden
med salt.
45När borgarna

i Shekemtornet

till Valvet under El Berits tempel.

och beströdde

Se-

platsen

hörde om detta begav de sig
Avimelek
fick rapport om
samlade
på
ett ställe 43och
var

att alla borgarna i Shekemtornet
gick med allt sitt folk upp på Salmonberget.
Han tog en yxa
och högg av en trädgren och lade den på axeln. "Ni såg vad jag
gjorde", sade han till sina män, "skynda på och gör likadant"
49Och alla högg sina grenar och följde efter Avimelek.
De lade
på,
så
Valvet
brann
och folValvet
och
tände
att
grenarna runt
omkring
ket brändes inne. Så dog alla i Shekemtornet,
tusen
män och kvinnor.

408

Domarboken

9:50

begav sig till Teves, som han belägrade och intog. 511 staden fanns ett befäst torn, dit alla män och kvinnor
De stängde in
och alla stadens borgare hade tagit sin tillflykt.
52När
kom
dit angrep
Avimelek
på
taket.
och
gick
där
sig
upp
5°Avimelek

han tornet. Men när han kom intill tomporten för att sticka den
i brand 53kastade en kvinna en kvarnsten rakt ner i huvudet på
honom, så att skallen krossades. 54Han ropade genast på sin
ditt svärd och ge mig dödsstöten. Ingen skall
det
kunna säga att
var en kvinna som dödade mig." Och väpnaren stack ihjäl honom.
55När israeliterna
såg att Avimelek
var död återvände de
"Drag

väpnare:

hem, var och en till sitt.
55/57Det onda som Avimelek

hade gjort mot sin far när han
onda som männen i Shekem
och
det
bröder
sina sjuttio
på dem själva. De drabtillbaka
hade gjort lät Gud alltså falla
bades av den förbannelse som Iotam, Jerubbaals son, hade utdödade

talat.
Tola och air
10

trädde Tola fram som Israels räddare. Han var
Dodos
till
Pua,
son, och tillhörde Isaskars stam. Han bodde
son
i Shamir i Efraims bergsbygd, Zoch han var domare i Israel i
tjugotre år. Sedan dog han och begravdes i Shamir. 3Efter ho1Efter Avimelek

nom trädde Iair från Gilead fram. Han var domare i Israel i tjugotvå år. 4Han hade trettio söner, som red på trettio åsnehingstar och ägde trettio städer. Dessa kallas än i dag för Iairs byar
och ligger i Gilead. 5air dog och begravdes
Ammoniterna
Ölsraeliterna

anfaller Israel
åter det som var ont i Herrens ögon: de
och astartegudinnorna,
arameernas, sioch filisteernas gudar.
moabiternas,
ammoniternas

gjorde

baalsgudarna

dyrkade
doniernas,

De övergav
Herren

i Kamon.

Herren

och dyrkade

vred på dem och utlämnade

moniter.
3Detta år hade ammoniterna

honom.

7Då blev

dem åt filisteer

och am-

inte längre

i arton år plågat och förtryckt
sidan Jordan i amoreernas
andra
på
bodde
som
9Nu
gick ammoniterna
över Jordan och anföll
land i Gilead.
de israeliter
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nöd var stor.
folket i Juda, Benjamin och Efraim. Israeliternas
1°Då ropade de till Herren: "Vi syndade mot dig när vi överHerren
svarade
gav vår Gud och dyrkade baalsgudarna."
dem: "När ni förtrycktes av egypterna, amoreerna, ammoniterdå
och midjaniterna,
amalekiterna
na, filisteerna, lzsidonierna,
13Men
våld.
ni
deras
räddade
ropade ni till mig och jag
er ur
övergav

mig och dyrkade

andra gudar.

Därför

vill jag inte räd-

da er igen. 14Ropa nu till de gudar ni har valt, så får de rädda
er när ni är i nöd." 15Israeliterna sade till Herren: "Vi har syndat. Gör vad du vill med oss, bara du räddar oss den här gånggudar de hade hos
en." 16De gjorde sig av med de främmande
sig och dyrkade

Herren

i stället.

Då stod han inte längre

ut

med att se dem lida.
17Amm0niterna
bådades

upp och slog läger i Gilead. Då
och de slog läger i Mispa. 13F0lket, dvs.
"Den som först går ut i
ledarna i Gilead, sade sinsemellan:
skall vara hövding för alla som bor i
strid mot ammoniterna
Gilead."
samlades

israeliterna,

efta
Iefta var en tapper krigare. Han var en oäkting,
och Gilead var hans far. Men Gilead hade söner också med
sin hustru, och när de hade växt upp drev de bort Iefta. "Du
har ingen del i vår fars hus", sade de, "du är
en främmande
och
slog sig ner i
bröder
undan
flydde
sina
3Iefta
kvinnas son."
lGileaditen

landet Tov.

Löst folk slöt sig till honom

där och drog omkring

tillsammans med honom.
Israel. 5När ammon4En tid därefter angrep ammoniterna
iterna gick till anfall gav sig Gileads äldste i väg för att hämta
och bli vår anförare", Abadde, "så
Jefta från landet Tov. Kom

7Iefta svarade Gileads
att vi kan kämpa mot ammoniterna."
äldste: "Ni hatade mig och drev bort mig från min fars hus.
8De svarade:
Varför kommer ni till mig nu när ni är i nöd"
Följ
med
till
dig.
vänder
därför
vi
"Det är just
oss och kämoss
så skall du bli hövding för alla som bor i
pa mot ammoniterna,
Gilead." 9Då sade Jefta till Gileads äldste: "Om ni hämtar hem
och Herren låter
mig för att jag skall kämpa mot ammoniterna
1°De äldste svarade:
mig besegra dem, då blir jag er hövding."
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är vårt vittne: vi lovar att göra som du har sagt." Jefta följde då med Gileads äldste, och folket gjorde honom till sin
hövding och anförare. I Mispa bekräftade Iefta inför Herren
"Herren

vad han hade sagt.

Förhandlingar

med ammoniterna

12efta skickade

sändebud

till ammoniternas

kung och frågade:

har vi för otalt med varandra eftersom du angriper mitt
13Ammoniternas
kung svarade sändebuden: "När israland"
eliterna drog ut ur Egypten tog de mitt land mellan Amon och
"Vad

tillbaka
Lämna nu godvilligt
Jefta på nytt sändebud till ammoniternas
kung 15och sade: "Så säger Iefta: Israeliterna tog inte moabiterland. 15De drog ut ur Egypten och
nas och ammoniternas
vandrade
genom öknen fram till Sävhavet och kom till Ka-

Jabbok, ända fram
allt." 14Då skickade

till Jordan.

desh. 17Där sände de bud till kungen av Edom och bad att få ta
vägen genom hans land, men han ville inte höra på dem. De
sände även bud till kungen av Moab, men inte heller han ville
tillåta det. Då stannade de kvar i Kadesh. 13När de sedan
vandrade genom öknen tog de vägen runt Edom och Moab
och kom fram öster om Moab. De slog läger på andra sidan Arnon, men de gick inte in på Moabs område - Arnon år nämlibud till
gen gräns mot Moab. 19Sedan skickade israeliterna
amoreernas kung Sichon, kungen i Heshbon, och bad att få ta
vägen genom hans land för att komma dit de skulle. ZOMen Sichon förbjöd israeliterna
att ta vägen över hans område. Han
samlade allt sitt folk, de slog läger i Iahas och gick till anfall
mot israeliterna. 21Då gav Herren, Israels Gud, Sichon och hela
hans här i israeliternas våld. De besegrade dem och intog hela
det land som tillhörde amoreerna som bodde där. 22De erövrade allt amoreiskt land från Arnon till Iabbok och från öknen till
23Herren, Israels Gud, drev undan amoreerna för sitt
folk Israel, och nu vill du inta deras land 24När Kemosh, din

Iordan.

du deras land,
bort ett folk för dig, så intar
och var gång Herren, vår Gud, har drivit undan ett folk för oss,
så intar vi deras land. 25Är du verkligen förmer än Balak, Sipgud, har drivit

pors son, kungen av Moab Han tvistade inte med israeliterna
bott i
år har israeliterna
och angrep dem inte. 261 trehundra
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med lydstäder,

i Aroer
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med lydstäder

och i städerna

om Arnon. Varför har ni inte tagit dem under
hela den tiden Jag för min del har aldrig gjort dig något ont.

på båda sidor

Det är du som vill skada mig genom att angripa mig. Nu får
Herren, domaren, skipa rätt mellan israeliter och ammoniter."
28Men ammoniternas
kung ville inte lyssna till det budskap
Iefta sänt honom.

Iefta

och hans dotter

Herrens

ande kom över Iefta. Han tågade genom Gilead och
passerade Mispa i Gilead och drog vidare mot ammoniterna. 3°efta avgav ett löfte till Herren: "Om du ger ammoniterna i mitt våld, 31så lovar jag att den som först kommer

Manasse,

ut genom dörren till mitt hus och möter mig, när jag återvänskall tillhöra Herren och
der efter att ha besegrat ammoniterna,
offras som brännoffer."
32efta gick till anfall

och Herren gav
mot ammoniterna,
dem i hans våld. 33Han tillfogade dem ett förödande nederlag
och intog landet från Aroer till trakten av Minnit, tjugo städer,
ända fram till Avel Keramim. Så underkuvades
ammoniterna
av israeliterna.
34Når Jefta kom hem till sitt hus i Mispa gick hans dotter

ut
och mötte honom med tamburin och dans. Hon var hans enda
barn, han hade inga andra, varken söner eller döttrar. 35När
Jefta fick se henne rev han sönder sina kläder och ropade: "Ve
mig, min dotter, du krossar mig, du drar olycka över mig jag
36Hon
har gett Herren ett löfte som jag inte kan ta tillbaka."
"Far, om du har gett Herren ett löfte, gör då
du
har lovat, nu när Herren har skaffat dig
som
37Och hon fortsatte:
dina fiender, på ammoniterna."

svarade honom:
med mig
hämnd

"Jag ber bara om detta: Ge mig en frist på två månader, så att
i bergen med mina väninnor och gråta över att
33"Gå", sade han, och han tillät
jag måste dö som jungfru."
borta
två
månader.
Hon begav sig då upp i
henne att vara
i
bergen tillsammans
med sina väninnor, och där begrät hon sin
39Efter två månader kom hon tillbaka till sin far,
jungfrudom.

jag kan ströva

och han gjorde

då med henne i enlighet

hade inte haft någon man.

med sitt löfte.

Hon

412

Domarboken

11:40

varje år går ut för att
Det blev sed i Israel 40att kvinnorna
dotter.
Ieftas
gileaditen
besjunga
fyra
dagar
under

efta
12

och

efraimiterna

bådades upp och gick över Jordan i riktning mot
utan
Safon. De sade till Iefta: "Varför angrep du ammoniterna
på
ditt
eld
att kalla på oss så att vi fick följa dig Nu sätter vi
lEfraimiterna

dig inne." ZIefta svarade dem: "När jag och
kallade jag på er,
folk var i bitter fejd med ammoniterna
3När jag såg att ni inte ville
dem.
hjälpte
mig
inte
ni
mot
men
hjälpa mig tog jag mitt öde i egna händer och drog ut mot amoch Herren gav dem i mitt våld. Så varför kommer
monitema,

hus och bränner
mitt

ni nu och vill angripa mig"
4Iefta samlade alla män i Gilead och gick till anfall mot efraMännen från Gilead besegrade efraimiterna,
imiterna.
som
från Efraim, m gileaditer,
brukade säga: "Ni är bara flyktingar
hälften
ställena

Efraim,

hälften

Manasse."

5Gileaditerna

spärrade

vad-

och när någon av de flyöver Jordan för efraimiterna,
ville gå över floden frågade gileaditerna:
Om han svarade nej Ösade de: "Säg shibbo-

ende efraimiterna
"Är du efraimit"

därför att han inte kunde utOm han då sade "sibbolet",
och
högg ner honom vid vadtala ordet rätt, grep de honom
stället. Vid detta tillfälle stupade 42 000 efraimiter.
let"

Iefta

och hans efterträdare

var domare i Israel i sex år. Sedan dog gileaditen Iefta
och begravdes i sin hemstad i Gilead.
8Efter honom blev Ivsan från Betlehem domare i Israel.
7efta

9Han hade trettio söner. Trettio döttrar gifte han bort, och trettio nya förde han hem som hustrur åt sina söner. Ivsan var
dog han och begravdes i Betledomare i Israel i sju år. Sedan
blev Elon från Sebulon domare i Israel.
i
dog han och begravdes
Han var domare i tio år. Sedan
Ajalon på Sebulons område. 13Efter honom blev Avdon från

hem. Efter

honom

hade fyrtio söner
son, domare i Israel. Avdon
Han
åsnehingstar.
och trettio sonsöner, och de red på sjuttio
15Sedan
dog Avdon från Piraton,
var domare i Israel i åtta år.
Piraton,

Hillels

son. Han begravdes
berg.
amalekiternas

Hillels

Simsons

13:15
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på Efraims

i Piraton

område,

vid

födelse

gjorde åter det som var ont i Herrens Ögon, och
dem
i filisteernas våld i fyrtio år.
gav
fanns en man i Sora som var av danitisk släkt och hette
och hade inga barn.
Manoach.
Hans hustru var ofruktsam
1Israeliterna

Herren
Det

sig för henne och sade: "Du är ofruktsam och har inga barn, men du kommer att bli havande och föda en son. 4Var noga med att inte dricka vin eller starka dryck3Herrens

ängel visade

5Du skall bli havande och
er och att inte äta någonting orent.
föda en son. Ingen rakkniv får någonsin vidröra hans huvud.
Med
Pojken skall vara en Guds nasir redan från moderlivet.
honom inleds Israels befrielse från filisteema."
ÖKVinnan gick till sin man och berättade: "Det kom en gudsman till mig, han såg ut som Guds ängel och fyllde mig med
bävan. Jag frågade inte varifrån han kom, och han talade inte
om vad han hette. 7Han sade: Du kommer att bli havande och
föda en son. Du får inte dricka vin eller starka drycker och inte
äta någonting orent. Pojken skall vara en Guds nasir från moderlivet ända till sin död."
3Då bad Manoach till Herren: "Herre, låt gudsmannen
du
med
skall
hur
och
lära
vi
göra
till
sände komma
oss
oss igen
som skall födas." 9Gud hörde Manoachs bön, och Guds
ängel kom till hans hustru igen. Hon befann sig då ute på
åkern, men hennes man Manoach var inte där. 1°Hon sprang
genast hem och berättade för honom: "Mannen som kom till

pojken

mig häromdagen

har visat sig för mig"

Manoach

följde med

han:
och när han kom fram
mannen
"Ia", svarade
"Var det du som talade med min hustru"
12"När
hur skall då
uppfyllelse,
gått
ord
har
i
dina
mannen.
till

sin hustru,

frågade

frågade
tas om hand, hur skall vi göra med honom"
Herrens
måste
hustru
sade:
"Din
ängel
Manoach.
vara noga
med allt det jag sagt henne. 14Hon får inte äta någonting som
inte dricka vin eller starka drycker
kommer från vinstocken,

pojken

och inte äta någonting
jag har befallt

henne."

orent. Hon måste rätta sig efter allt som
15Manoach sade till Herrens ängel: "Vi
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vill gärna be dig stanna, så att vi kan laga till en killing åt dig."
15Men Herrens ängel svarade: "Även om du ber mig stanna,
kommer jag inte att äta av maten. Men om du frambär ett
skall du offra det åt Herren." Manoach visste inte
att det var Herrens ängel 17och frågade: "Vad heter du Vi vill
Herrens
ängel sahedra dig när dina ord går i uppfyllelse."
de: "Varför frågar du vad jag heter Mitt namn är ofattbart."
Manoach
tog killingen och matoffret och offrade det på en
brännoffer,

klippa som ett brännoffer till Herren, han som gör det ofattbara. 2°Då lågorna steg från altaret upp mot himlen, steg Herrens
Manoach och hans hustru såg det,
ängel upp i altarlågorna.
ängel visaoch de föll ner med ansiktet mot marken. Herrens
de sig sedan inte mer för Manoach och hans hustru. Manoach
förstod nu att det varit Herrens ängel, 22och han sade till sin
hustru: "Nu måste vi dö, vi har sett Gud." 23Men hans hustru
sade: "Om Herren velat döda oss, hade han inte tagit emot vårt
och matoffer, och inte heller hade han låtit oss se
och
höra något sådant."
allt detta
24Kvinnan
födde en son och gav honom namnet Simson.

brännoffer

Pojken

växte

ande började

honom. 25Herrens
upp, och Herren välsignade
ansätta honom vid Dans läger, mellan Sora och

Eshtaol.

Simsons
14

bröllop

1En gång gick Simson ner till Timna. Där såg han en filisteisk
När han kom hem berättade han det för sin far och

kvinna.

sin mor: "Jag såg en filisteisk kvinna i Timna", sade han. "Ordsade: "Finns det
na så att hon blir min hustru." 3Föräldrarna
ingen kvinna i din egen släkt eller i hela vårt folk, eftersom du
filisteerna
för att få en hustru"
måste gå till de oomskurna
Simson sade till sin far: "Ordna så att hon blir min. Det är henne jag vill ha." 4Hans far och mor förstod inte att Herren låg
Vid
bakom alltsammans,
att han sökte strid med filisteerna.
den tiden härskade filisteerna över Israel.
5Simson gick ner till Timna med sina föräldrar.

Just när de

utanför Timna kom ett rytande lenådde fram till vingårdarna
6Då
föll
Herrens ande över honom, och han
jon emot honom.
slet lejonet i stycken med blotta händerna,

som om det varit en
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Men han berättade inte för sina föräldrar vad han hade
gjort 7utan gick vidare. Han talade med kvinnan, och hon var
den han ville ha.
8När han efter en tid återvände för att gifta sig med kvinnan
killing.

vek han av från vägen för att se på det döda lejonet. Då fick
han se att det fanns en bisvärm och honung i kadavret. 9Han
skrapade ut honungen i händerna och gick sedan och åt av den
delade han
under vägen. När han kom tillbaka till föräldrarna
talade inte
han
och
de
åt
den.
Men
med sig av honungen,
av
om att han skrapat ut honungen ur lejonkadavret.
1°Simsons far gick hem till kvinnan, och Simson ställde till
folmed en fest, så som de unga männen brukade göra. När
ket såg honom valde de ut trettio unga män till bröllopsföljet.
Simson
sade till dem: "Jag skall ge er en gåta. Om ni gissar
rätt på den under de sju dagar festen varar skall jag ge er tret13Men om ni inte
och trettio högtidsdräkter.
tio linnerockar
och trettio högtidskan lösa den skall ni ge trettio linnerockar
dräkter åt mig."
"Ge oss din gåta", sade de. "Låt höra"
Och
Simson sade:
"Från storätaren

kom ätbart,

från den starke kom sött."
Efter tre dagar hade de ännu inte kunnat lösa gåtan. 15Den fjärde dagen sade de till Simsons hustru: "Locka din man att avslöja gåtans lösning för oss, annars bränner vi inne både dig
och din familj. Bjöd ni kanske hit oss för att ruinera oss"
16Och Simsons hustru låg nu över honom med gråt och tårar:
"Du måste hata mig", sade hon. "Du älskar mig inte. Du gav
mina landsmän en gåta, men du vill inte avslöja lösningen för
"Jag-har inte avslöjat den för min far och
17Hon låg över Simson
då
avslöja
den för dig"
mor. Skulle jag
med sin gråt de sju dagar festen varade. Och den sjunde dagen

mig."

Han svarade:

avslöjade

han lösningen,

fred, och hon förde

eftersom

den vidare

len gick ner den sjunde

dagen sade männen

son:
"Vad

är sötare än honung,
än ett lejon"

vad är starkare

hon aldrig lämnade honom i
Innan
so-

till sina landsmän.

i staden till Sim-
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Och han svarade dem:
"Hade

m inte plöjt med min kviga,

skulle ni aldrig ha gissat min gåta."
19Då föll

ande över honom.

Herrens

Han gick till Ashkelon

män. Han tog deras dräkter och gav klävände han
till dem som hade löst gåtan. I vredesmod
hem. 2°Simsons hustru giftes bort med den som varit ledare
och slog ihjäl trettio
derna

för bröllopsföljet.

hämnd

Simsons
15

lEn

påfilisteerna

därefter, under Veteskörden,
sökte Simson upp sin
och hade med sig en killing. "Låt mig få komma in till
min hustru i hennes rum", bad han. Men hennes far släppte inte in honom utan sade: "Jag var övertygad
om att du hade
tid

hustru

henne, så jag gav henne till ledaren för bröllopsföljet.
vackrare än hon, ta henne istälMen hennes yngre syster är
let." 3Simson sade: "Den här gången är jag utan skuld om jag
skadar filisteerna."
4Simson gick därifrån och fångade trehundra rävar. Han tog
förskjutit

facklor, band ihop svansarna två och två och fäste en fackla i
varje svanspar. 5Sedan tände han facklorna och släppte ut rävarna på filisteernas sädesfält, så att både kärvar och omejad
5"Vem
säd stacks i brand, liksom vingårdar
och olivlundar.
undrade filisteerna, och svaret blev: "Simson, svärsonen till timniten
som gav hans hustru till ledaren
för bröllopsföljet."
Då gav sig filisteerna i Väg och brände inne
både kvinnan och hennes far. 7Simson sade: "Eftersom ni bär
har gjort det här"

er åt så här skall jag inte unna mig någon ro förrän jag har tagit
hämnd på er" 8Han gick lös på dem och slog dem sönder och
samman. Sedan gick han därifrån
vid Etam.

Simson

och höll till i bergsklyftan

och åsnekäken

9Filisteerna

drog ut, de slog läger i Juda och spred sig mot Lejudeerna frågade varför de dragit ut mot dem fick
de svaret: "För att fängsla Simson. Vi skall behandla honom libegav sig 3 000 man
kadant som han behandlade
oss." Då
chi. När

från Juda ner till bergsklyftan

vid Etam och sade till Simson:
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att filisteerna har makten här. Hur kan du då göra
vet
så här mot oss" Han svarade: "Jag har behandlat dem likasade då: "Vi har
mig." Iudeerna
dant som de behandlade
"Du

hit för att fängsla dig och överlämna dig till filisteerna."
"Svär på att ni inte tänker hugga ner mig", sade Sim130ch
de svarade: "Vi skall fängsla dig och överlämna dig
son,
till filisteerna, men döda dig skall vi inte." Så band de honom
kommit

med två nya rep och förde bort honom från klyftan.
När
han kom fram till Lechi, där filisteerna kom emot honom under höga rop, föll Herrens ande över honom. Repen
gled
om hans armar blev nu som svedda lintrådar, och bojorna
och med
av hans händer. 15Han fick fatt på en färsk åsnekäke,
sade:
den i handen slog han ihjäl tusen man. Simson
två,
slog jag en hop,
slog jag tusen man."
17När han sagt detta slängde han kåken ifrån sig. Platsen kallades sedan för Käkhöjden.
Simson
hade blivit mycket törstig, och han ropade till Herdu lät din tjänare vinna denna stora seger. Skall
"Herre,
ren:
dö av törst och falla i händerna på de oomskurbehöva
jag nu
19Då
klöv Gud kratern i Lechi, och vatten strömmade
na"
fram. Simson drack och hans livsandar återvände. Källan heter
"Med åsnekäken

med åsnekäken

än i dag Roparkällan i Lechi.
ZOUnder den filisteiska
tiden

var Simson

domare

i Israel

i

tjugo år.

Simson

16

i Gaza

1En gång gick Simson till Gaza. Där fick han se en hora och
gick in till henne. 2När folket i Gaza fick reda på att Simson var
där omringade de platsen och låg natten lång på lur vid stadsde tänkte: "Vi
natten gjorde de ingenting,
3Simson
låg kvar
då dödar vi honom."
väntar till gryningen,
dörrar
till midnatt. Då steg han upp, grep tag i stadsportens

porten.

Men under

och slet loss både dem och bommen. Alltihop
tog han på ryggen och bar det upp till toppen av berget nära
Hebron.

och dörrposter
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och Delila

4En tid därefter
Sorekdalen.

sig Simson i en kvinna som bodde i
kom till
Hon hette Delila. 5Filisteernas hövdingar
förälskade

honom att tala om var han får sin välifrån och hur vi skall få makt över honom, så att vi
siklar silver av
och kuva honom. Du får elvahundra

henne och sade: "Locka
diga styrka
kan binda

var och en av oss."
5Delila sade till Simson: "Tala

om för mig var du får din väldiga styrka ifrån och hur man gör för att binda och kuva dig."
7Simson svarade: "Om man binder mig med sju färska senor
som inte har hunnit torka, så blir jag lika svag som vem som
helst." 3Filisteernas hövdingar
kom då till henne med sju färska senor som inte hunnit torka, och hon band honom med
dem. 9Samtidigt hade hon folk som låg på lur i rummet innanför. Men när hon ropade: "Filisteerna tar dig, Simson" slet han
sönder senorna som om de varit blånor som svetts av eld. Och
ingen visste var hans styrka kom ifrån.
1°Delila sade till Simson: "Du har lurat mig och ljugit för
mig Tala om hur man gör för att binda dig." Simson
svarade: "Om man binder mig med nya rep som inte varit i bruk, så
blir jag lika svag som vem som helst." Delila
tog nya rep,
hon
band
Simson
med,
och
ropade
sedan:
"Filisteerna
tar
som
dig, Simson"
Samtidigt låg folk på lur i rummet innanför. Men
Simson slet bort repen från armarna som om de varit trådar.
13Delila sade till Simson: "Du bara lurar mig och ljuger för
mig. Tala om hur man gör för att binda dig."
"Om du väver in mina sju flätor i vävstolens
fast dem i väggen, så blir jag lika svag som
14Hon vaggade honom till sömns och vävde

Simson svarade:
varp och pluggar
vem som helst."
sedan in hans sju

flätor

i varpen och pluggade fast dem i väggen. Men när hon
ropade: "Filisteerna
for han upp ur sömnen
tar dig, Simson"
och ryckte loss både plugg och varp.
15Då sade hon: "Hur kan du säga att du älskar mig,- när du
inte berättar

allt för mig. Tre gånger har du lurat mig, och du

har inte talat om för mig var du får din väldiga styrka ifrån."
Dagarna
i ända pinade hon honom med sitt tjat. Till sist blev
han så trött på henne att han kunde dö, 17och han berättade sin
hemlighet:

"Ingen

rakkniv

har någonsin

vidrört

mitt huvud,
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Men om man rakar
jag är en Guds nasir ända från moderlivet.
och
blir lika svag som
styrka
av mig håret, förlorar jag min
vem som helst."
13Delila, som förstod att han hade berättat hela hemligheten,
hövdingar och sade: "Kom hit Nu
kom, och
Hövdingarna
hemlighet."
har Simson
sin
19Delila
till sömns
vaggade
Simson
pengarna hade de med sig.
i sitt knä, sedan kallade hon in en man som skar av hans sju
sände bud efter filisteernas
berättat

Han hade förlorat sin
Så började Simsons förnedring.
for
ZONär Delila ropade: "Filisteerna
tar dig, Simson"
fri
mig
lyckas
göra
och
tänkte:
"Jag
han upp ur sömnen
nog
hade
överden här gången också." Han visste inte att Herren

flätor.

styrka.

gett honom.
21Filisteerna
förde honom

grep honom och stack ut ögonen på honom och
sedan till Gaza. Han slogs i bojor och blev satt att

mala på kvarnen i fängelset.
22Men hans hår som rakats av började växa ut igen.
Simsons

hämnd

och hans död

samlades för att fira en stor glädjefest
och offra åt sin gud Dagon. Och de sjöng:
"Vår gud har överlämnat

23Filisteernas

hövdingar

vår fiende Simson i vår hand."
24Och när folket fick se honom lovsjöng
"Vår gud har överlämnat

de sin gud:

vår fiende i vår hand,
han som förhärjade landet
och dräpte en mängd av de våra."
25De blev alltmer upprymda
och sade: "Hämta
Han hämtades
med
honom"
kan
att vi
roa oss

hit Simson,

så

från fängelset,

sig lustiga över honom. De hade ställt honom
bland pelarna, 25och Simson bad pojken som ledde honom:
"Ställ mig så att jag kan hålla i pelarna som bär upp huset och
stödja mig mot dem." 27Huset var fullt av män och kvinnor,
och de gjorde

alla filisteernas

hövdingar

3 OOOmän och kvinnor
Simson.

var där, och på taket stod omkring
som såg på när man roade sig med

16:28

Domarboken

23Då ropade Simson till Herren:

420

"Herre,

min Gud

Tänk på

mig, 0 Gud, och ge mig styrkan tillbaka denna enda gång, så
att jag i ett slag kan hämnas på filisteema för mina båda ögon"
29Han sökte stöd mot de båda mittpelarna
som bar upp huset
och tog spjärn med höger hand mot den ena och med vänster
hand mot den andra 3°och sade: "Må jag dö på samma gång
Sedan tryckte han till med sådan kraft att husom filisteerna"
set störtade samman över hövdingarna och allt folket där inne.
De han dödade vid sin egen död var fler än de han hade dödat
medan han levde.
31Hans bröder och hela hans familj
honom.

De förde honom

kom dit och hämtade

till hans far Manoachs

Sora och Eshtaol. Där begravde

de honom.

grav mellan
Han hade varit do-

mare i Israel i tjugo år.
Mikas
17

gudabild och danitema

Efraims bergsbygd bodde en man vid namn Mika. 2Han sade till sin mor: "De elvahundra
siklarna silver som stals från
dig -jag
hörde själv när du uttalade förbannelsen
de penghar
dem,
lämnar
jag. Det var jag som tog
jag dllarna
men nu
baka dem." Hans mor svarade: "Må Herren välsigna dig, min
siklarna till sin
son" 3Han lämnade tillbaka de elvahundra
min sons räkning helgar jag dessa
åt
och
låter
Herren
göra en snidad och gjuten gudapengar
bild." 4Sedan han lämnat tillbaka silvret till sin mor tog hon
200 siklar och gav till en silversmed, som gjorde en snidad och
gjuten gudabild.
Den ställdes upp i Mikas hus. 5Denne Mika
mor,

och hon sade: "För

hade en helgedom. Han gjorde också en efod och husgudar
och vigde en av sina söner till präst hos sig.
5På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde
vad han själv fann för gott.
Betlehem i Juda bodde en ung man som var levit och hade vistats där en tid. 8Han gav sig i väg från staden Betlehem i
Juda för att hitta en plats där han kunde slå sig ner. Under sin
kom han till Mikas hus i Efraims bergsbygd. 9Mika

vandring

frågade

var han kom ifrån, och han svarade: "Jag är en levit
från Betlehem i Juda och är på vandring för att hitta en plats
där jag kan slå mig ner." 1°Mika sade: "Stanna här och var fa-

18
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der och präst hos mig. Du får üo siklar silver om året, och jag
bestämde sig för att
håller dig med kläder och mat." Leviten
den unge mannen som en
stanna hos Mika, som behandlade
Mika
till präst hos sig, och den
leviten
vigde
sina
söner.
av
13Mika sade: "Nu vet jag
hus.
hans
kvar
blev
i
unge mannen
fått
har
att Herren är god mot mig. Jag
en levit som präst."
Israel.
Det var på den tid
1På den tiden fanns ingen kung i
då Dans stam letade efter ett område där de kunde bo. Än så
dem bland Israels stammar.
länge hade inget område tillfallit
Daniterna
sände ut fem män ur sin släkt, män ur de egna leden, tappra krigare från Sora och Eshtaol med uppgift att spioutforska landet"
nera i landet och utforska det. "Gå dit och
Efraims bergsvar den order de fått. De kom till Mikas hus i
där. 3När de var vid Mikas hus kände
bygd och övernattade
de igen den unge leviten på rösten. De gick fram till honom
och frågade: "Vem har tagit dig hit Varför är du här, vad gör
4Han berättade att detta och detta hade Mika gjort för
du"
och att han hade anställt honom som sin präst. 5"Fråga
Gud", bad de honom då, "så att vi får veta om vi kommer att
5Prästen svarade dem: "Ni kan
lyckas med vårt uppdrag."
stöd."
har
Herrens
lugnt gå, ert uppdrag
och kom till Lajish. De
färd
7De fem männen fortsatte sin

honom

såg att folket där levde i trygghet, som sidonierna. De hade det
lugnt och tryggt och led inte brist på något av livets goda. De
och hade inget med andra männibodde långt från sidoniema
skor att skaffa. 8När männen kom tillbaka till Sora och Eshtaol
9och de
frågade deras landsmän vad de hade att rapportera,
sade: "Låt

oss
Vad väntar

Vi har sett landet, det är mycket
Tveka inte att dra ut och erövra det.

till anfall

rikt.
ni på
1°När ni kommer dit skall ni finna ett folk som lever i trygghet
och ett land där det är gott om plats. Gud har gett det i ert
våld.

Det är en bygd

goda."
Sexhundra

som inte lider

brist

på något

av livets

män av danitisk släkt bröt upp från
vägen slog de läger vid Kirjat-Iearim
kallas denna plats än i dag för Dans läger. Den
13Därifrån fortsatte de mot EfraKirjat-Iearim.

beväpnade

Sora och Eshtaol. Under
i Juda. Därför
ligger

bortom

och kom fram till Mikas hus. 14De fem som varit och spionerat i landet sade till sina landsmänz "Vet ni, i de

ims bergsbygd
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efod och husgudar

Då förstår

och en snidad och gjuten
15De gick dit och
ni vad ni skall göra"

kom fram till den unge levitens hus, Mikas hus, och hälsade på
16De sexhundra beväpnade daniterna ställde sig vid
ingången, 17medan de fem män som varit och spionerat i landet gick in och tog den snidade gudabilden,
efoden, husgudarhonom.

na och den gjutna gudabilden.
och de sexhundra beväpnade

Prästen stod vid ingången, han
13De fem gick in i Mi-

männen.

kas hus och tog den snidade gudabilden,
efoden, husgudarna
och den gjutna gudabilden.
"Vad tar ni er till"
sade prästen.
19De svarade: "Tyst, inga invändningar
Följ med oss och bli
vår fader och präst. Är det bättre att vara präst hos en enda
Prästen
man än att vara det åt en stam och släkt i Israel"
blev förtjust och tog efod, husgudar
och gudabild
och följde
med folket. 21De fortsatte sin väg med kvinnor och barn, boskap och dyrbarheter längst fram.
ZZDaniterna hade redan hunnit

ett gott stycke från Mikas
hus när ett uppbåd av grannar till Mika kom ifatt dem. 23De
ropade till daniterna,
som vände sig om och sade till Mika:
"Vad är det fråga om Varför kommer du med ett sådant upp24Han svarade: "Ni tar gudarna jag låtit göra och präsbåd"
har jag kvar, och ni
ten dessutom och ger er i väg. Ingenting
25Daniterna sade: "Inte ett ord
här kan ta illa upp och ge sig på er, och då mister
både du och de dina livet." Sedan
gick de sin väg. Mika insåg att de var starkare än han och vände tillbaka hem. 27Så tog
undrar
till

vad det är fråga om"

Männen

daniterna

de föremål som Mika hade gjort och prästen dessutom.
De kom fram till Lajish, till ett folk som hade det lugnt och
tryggt. De högg ner folket och brände staden, 23och ingen kom
till undsättning

eftersom

staden låg långt från Sidon och de in-

te hade något med andra människor att skaffa. Staden låg i dalen vid Bet-Rechov, och daniterna byggde upp den och slog sig
ner där. 29De kallade staden för Dan efter sin anfader Dan,
som var son till Israel; tidigare hette staden Lajish. 3°Daniterna
och Jonatan, ättling till Moses son Gersatte upp gudabilden,
shom, och Ionatans efterkommande
var präster i Dans stam
ända tills folket blev förvisat. 31De ställde alltså upp den guda-

som Mika hade gjort,
Guds tempel fanns i Shilo.

bild

i Giva

Våldtäkter:
19
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och den stod kvar

lika länge

som

i Benjamin

1På den tid då ingen kung fanns i Israel hade en levit slagit sig
bergsbygd.
Han tog sig en kvinna
ner långt uppe i Efraims
från Betlehem i Juda som bihustru. Hon blev arg på honom,
hem till sin far i Betlehem i Juda.
3Då gav sig mannen i väg
månader.
fyra
i
efter flickan för att övertala henne att komma tillbaka. Han hade en tjänare med sig och ett par åsnor. Flickan släppte in hohonom gav han honom
nom i sin fars hus, och när fadern såg
far, fick honom
4Svärfadern,
flickans
mottagande.
hjärtligt
ett
åt
och drack och
dagar.
De
kvar
i
han
blev
och
tre
att stanna,
gjorde
sig manfjärde
dagen
5På
den
morgonen
sov över där.
"Skall
du innen resklar, men flickans far sade till sin svärson:
ÖSå
te ha en bit mat att styrka dig med, innan ni ger er i väg"
"Varför inte
de båda slog sig ner och åt och drack tillsammans.
flickans
föreslog
trevligt"
lite
och
ha
stanna här över natten
bön
svärfars
enträgna
på
sin
7Mannen
far.
var resklar, men
dagen
8På
femte
den
stannade han en natt till.
var
morgonen
han klar att gå, men flickans far sade: "Styrk dig först med nålämnade

honom

och flyttade

Där blev hon kvar

Och de båda satte sig och åt.
got och vänta till i eftermiddag."
och tjänare, då
9Mannen var resklar, liksom hans bihustru
kväll,
sade:
"Det
stanna här
far,
är
snart
flickans
hans svärfar,
över natten. Dagen lider mot sitt slut, stanna här över natten
och ha lite trevligt. I morgon bitti kan ni ge er i väg, och sedan
är du snart hemma." IOMen mannen ville inte stanna över natten utan bröt upp. Han kom till en plats i höjd med Ievus, dvs.
Han hade ett par sadlade
var med honom.

Jerusalem.
bihustru

åsnor med sig, och hans

befann sig nära Jevus, och det började bli sent. Då sade
tjänaren till sin husbonde: "Låt oss stanna i jevuseerstaden här
12Men husbonden svarade: "Nej, vi skall inte
och övernatta."
De

Vi
stad, där folket inte är israeliter.
stanna i en främmande
fram
hinner
fortsätter till Giva." 13Han sade till sin tjänare: "Vi
till någon annan plats, vi kan stanna över natten i Giva eller
Rama." 14De fortsatte, och i solnedgången var de i närheten av
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15och de stannade

där för att övernatta i Giva.
När mannen kommit in i staden slog han sig ner på torget,
men ingen erbjöd dem husrum för natten.
En
gammal man var på väg hem om kvällen från arbetet
ute på fälten. Han var från Efraims bergsbygd men hade slagit
17Den gamle fick se
sig ner i Giva; folket där var benjamjniter.
den resande där på torget och frågade: "Vart skall du, och var
Mannen
du ifrån"
svarade: "Vi är på väg från Betlehem i Juda och skall långt upp i Efraims bergsbygd. Jag bor
kommer

där men har varit på resa ända till Betlehem i Juda. Nu är jag
på hemväg, men ingen vill ge mig husrum. Jag har halm och
foder till åsnorna, herre, och bröd och vin åt mig och min kvinna och min tjänare. Vi har själva allt vi behöver." - 2°"Du är
välkommen",
sade den gamle, "låt mig stå för allt du behöver.
Här på torget får du i alla fall inte stanna över natten." 21Han
tog honom med sig hem och fodrade åsnorna. Och de tvättade
fötterna, och de åt och drack.
Bäst
de satt där i godan ro omringades huset av männen i
staden, en samling skurkar. De bultade på dörren och ropade
till den gamle som ägde huset: "Skicka ut mannen du har i ditt
hus, vi skall ligga med honom." 23Värden gick ut till dem och
sade: "Bröder, jag ber er, gör inte något så ont. Den här mannen är gäst i mitt hus. Ni får inte begå ett sådant nidingsdåd.
24Men här finns min dotter,
som är orörd, och hans bihustru.
Låt mig skicka ut dem, så kan m utsätta dem för vad ni vill.
Men mot den här mannen får ni inte begå ett sådant nidingsdåd." 25Månnen vägrade att lyssna på honom. Hans gäst tog
då sin bihustru

och skickade

ut henne till dem. Och de låg alla
henne hela natten ända till morgolät de henne gå. 26Fram på morgonen
Hon föll ihop vid dörren till den gamles

med henne, och de våldtog
nen. Först i gryningen
kom kvinnan tillbaka.

hus, där hennes man befann sig. Där blev hon liggande tills det
var ljust.
27På morgonen steg hennes
man upp, öppnade dörren och
gick ut för att fortsätta resan. Då fick han se sin bihustru ligga
vid dörren med händerna på tröskeln. 23"Res dig upp, vi skall
ge oss i väg", sade han. Men han fick inget svar. Han lyfte upp
henne på åsnan och begav sig hemåt.
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29När mannen kom hem hämtade han en kniv och tog sin
bihustrus kropp och styckade den i tolv delar, som han sände
till alla
ut till hela Israel. 3°Männen han sände i väg skulle säga
drog
Israel
alltsedan
ut ur
skett
liknande
i Israel: "Har något
Egypten och fram till i dag
säg er mening"

Begrunda

detta, håll rådslag

och

Kriget mot Benjamin
20

från Dan till Beer Sheva och från Gilead, drog
samlades mangrant inför Herren i Mispa.
ut, och menigheten
ZHÖVdingarna för folket, alla Israels stammar, infann sig när
lAlla

israeliter,

Guds folk kom samman, 400 000 väpnade män till fots. 3Benjarniniterna fick höra att israeliterna dragit upp till Mispa.
Israeliterna sade: "Berätta hur detta illdåd gick till" 4Levitsade: "Jag kom till Giva i
en, mannen till den dödade kvinnan,
5På
Benjamin med min bihustru för att stanna där över natten.
natten angrep Givas invånare mig och omringade huset. Mig
tänkte de döda, och min bihustru våldtog de, så att- hon dog.
6Då tog jag min bihustru och styckade henne och sände ut denilarna till hela Israels område, eftersom ett så avskyvärt
hade begåtts i Israel. 7Israeliter, nu är ni alla samlade
rådslag
Håll
här.
om saken."
3Folket reste sig som en man och sade: "Ingen av oss går tillbaka Ingen vänder hem igen 9Med Giva skall vi göra så här:
Vi går till anfall, men först drar vi lott. 101 alla Israels stammar
tar vi ut tio man av hundra, hundra av tusen, tusen av tio tuden kommer för att
sen. De skall skaffa proviant åt hären när
för
det nidingsdåd de
vedergällning
Benjamin
ge folket i Giva i
israeliter samalla
slöt
sig
Och
begått i Israel."
som en man
varandra.
man och gick mot staden, i förbund med
Israels
stammar sände ut folk till hela Benjamins stam för
13Lämatt säga: "Det är en ogärning, det som har skett hos er.
det
och
dem
döda
får
utrota
så
vi
att
na ut skurkarna i Giva,
till
sina
islyssna
vägrade
onda ur Israel." Men benjaminiterna
för
samlades i Giva från övriga städer
raelitiska bröder. De

dingsdåd

15Den dagen kunde Benjaatt dra ut i strid mot israeliterna.
väpnade
män. Därtill kom de som
000
26
mins städer mönstra

20:16

bodde

Domarboken

426

i Giva, 15700 vänsterhänta

elitsoldater,
som alla kunde
träffa ett hårstrå med stenen från sin slunga.
17Hos israeliterna mönstrades, benjaminiterna
undantagna,
400 000 väpnade män, alla erfarna krigare. 13De bröt nu upp
och begav sig till Betel, där de frågade Gud: "Vem av oss skall
först dra ut mot benjaminiterna
och kämpa mot dem"
Herren
svarade: "Juda skall göra det."
19På morgonen bröt israeliterna
upp och slog läger vid Giva.
ZODe drog ut för att kämpa mot benjaminiterna
och ställde upp
sig till strid mot dem utanför Giva. Från
staden ryckte benjaut och nedgjorde den dagen 22 000 israeliter. 23Israeliterna begav sig till Betel, där de klagade inför Herren ända
till kvällen. De frågade Herren: "Skall vi ännu en gång inlåta
miniterna

Och Herren svarade:
oss i strid med vår broder Benjamin"
22Då repade den israelitiska hären mod
"Dra ut mot honom"
och ställde upp sig till strid på samma ställe som första dagen.
24När israeliterna
25ryckte
nästa dag mötte benjaminiterna
benjaminiterna
ytterligare

även denna gång ut från Giva och nedgjorde
alla väpnade män. 26Al1a israeliter,

18 000 israeliter,

hela hären, begav sig till Betel, där de satt inför Herren och klagade. Den dagen fastade de ända till kvällen, och de offrade
brännoffer
och gemenskapsoffer
åt Herren, 27och de rådfrågade Herren. På den tiden stod Guds förbundsark
där, 23och Pinechas, som var son till Elasar, Arons son, gjorde tjänst inför
Herren. De frågade: "Skall vi ännu en gång anfalla vår broder
Benjamin,

eller skall vi låta bli"

Herren

svarade:

"Dra

ut

I

morgon ger jag honom i ert våld."
29Israeliterna lade folk i bakhåll

runt Giva, 3°och den tredje
de ut mot benjaminiterna.
Liksom
de tidigare
gångerna
ställde de upp sig utanför Giva. 31Benjaminiterna
ryckte ut mot hären men lockades att dra sig bort från staden.
Liksom tidigare högg de till en början ner en del av hären på
dagen

drog

vägarna
till Givon.

som löpte över fälten, den ena till Betel och den andra
Ett trettiotal israeliter stupade.

32Benjaminiterna

sade: "Vi har slagit

också." Men israeliterna

dem den här gången

sade: "Låt oss fly, så att vi lockar dem
bort från staden och ut på vägarna." 33Och israeliterna
drog
sig tillbaka och ställde upp sig i Baal Tamar, medan de som låg
i bakhåll strömmade fram ur sina gömställen väster om Giva.
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34Det var 10 000 elitsoldater
från hela Israel som ryckte fram
förstod inte
mot Giva, och striden blev hård. Benjaminiterna
att olyckan var över dem. 35Herren lät Benjamin lida nederlag
mot Israel, och denna dag nedgjorde israeliterna 25 100 benjaalla väpnade män. 35Då insåg benjaminiterna
att de
rniniter,
var slagna.
Israeliterna

vek undan för Benjamin, eftersom de litade på
sitt bakhåll vid Giva. 37De som legat i bakhåll gjorde en snabb
attack mot Giva, de föll in i staden och högg ner folket. 33Israatt den
eliterna hade kommit
överens med bakhållsstyrkan
39När
signal.
israfrån
staden
skulle låta rök stiga upp
som en
till en
eliterna gjorde helt om i striden högg benjaminiterna
början ner ett trettiotal
av dem. "Vi har slagit dem nu som i
den förra striden", sade de. 4°Men signalen, en rökpelare, börvände sig om
jade höja sig över staden, och när benjaminiterna
stå
lågor.
såg de hela staden
i
41Nu gjorde israeliterna
helt om igen, och benjaminiterna
förstod
olyckan kommit över dem. 42De
skräck,
de
att
greps av
i riktning
mot öknen. Men de
tog till flykten för israeliterna
för nu var männen som varit i staDe
dem. 43De krossade benjaminiterna.
punkt
vid
dem
förföljde dem utan uppehåll och hann upp
en
stupade 18 000 man, alla
öster om Giva. 44Av benjaminiterna
tappra krigare. 45De hade vänt om och flytt ut i öknen mot
Rimmonklippan.
På vägarna fick israeliterna en efterskörd på
undkom

ändå inte striden,

den där och nedgjorde

5 000 man. De förföljde dem ända till Gidom, där de slog 2 000
stupade denna dag 25 000 väpman till. 46Av benjaminiterna
nade män, alla tappra krigare. 47Men 600 man som flytt ut i
blev kvar där i fyra månader.
öknen till Rimmonklippan
43Israeliterna
vände sig nu mot folket i Benjamin. De högg
ner allt som kom i deras väg, folket i städerna och boskapen.
Och de brände alla städer de kom till.

Benjamins stam återupprättas
21

denna ed: "Ingen av oss skall
2Nu korn folket till
ge sin dotter som hustru åt en benjaminit."
Betel och satt där inför Gud ända till kvällen, under högljudd
gråt och klagan. 3"Herre, Israels Gud", ropade de. "Varför har
Mispa

hade israeliterna

svurit

21:4
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saknar Israel i dag en stam" 4Tidigt
ett altare och offrade brännoffer

nästa morgon byggde folket
och gemenskapsoffer.
5Israeliterna
frågade: "Är

det några från Israels alla staminfunnit
inte
sig,
vi nu har församlats inför Hernär
mar som
ren"
De hade nämligen
svurit en dyr ed att den som inte
infann sig inför Herren i Mispa skulle straffas med döden.
5Israeliterna
kände medlidande
med sin broder Benjamin,
och de sade: "I dag har en stam huggits bort från Israel. 7Hur
skall vi göra för att skaffa hustrur åt dem som är kvar Vi har
med ed lovat Herren att inte ge någon av våra döttrar som
hustru åt dem." 3De frågade: "Är det några från Israels stamDet visamar som inte har infunnit sig inför Herren i Mispa"
de sig då att ingen från Iavesh i Gilead hade kommit till lägret
9Man höll mönstring bland folket,
för att delta i församlingen.
men ingen av invånarna i Javesh i Gilead var där.
loMenigheten sände då ut 12 000 krigare med denna order:
"Gå till Iavesh i Gilead och hugg ner invånarna där, även kvinär vad ni skall göra: alla män och alla de
nor och barn. Detta
kvinnor

som har haft samlag med en man skall ni viga åt förintelse." Bland
invånarna i Iavesh i Gilead fann de 400 orörda

unga flickor, som ännu inte haft samlag med någon man. Dem
förde de till lägret i Shilo i Kanaan.
Därefter
skickade menigheten
förhandlare
till benjaminioch erbjöd dem fred. 14Benjaminiterna vid Rimmonklippan
terna återvände då, och man gav dem de kvinnor från Iavesh i
Gilead som man låtit leva. Men det fanns inte tillräckligt
många.
15Folket kände medlidande
med benjaminiterna
för den
hade skapat bland Israels stammar. Menighetens äldste sade: "Hur skall vi kunna skaffa hustrur åt dem
17De
Alla kvinnor
i Benjamin är
utrotade."
som är kvar
fortsatte: "En rest av Benjamin måste räddas, en hel stam får
inte utplånas ur Israel. 13Men vi israeliter kan inte själva ge
lucka Herren

dem några av våra döttrar som hustrur, eftersom vi svurit en
ed: Förbannad
den som ger en kvinna till någon från Benjamins stam." 19Och de sade: "Varje år firas
Herrens högtid i
Shilo." Shilo ligger norr om Betel, öster om vägen från Betel till
Shekem och söder om Levona.

20Och de sade åt benjamjniter-
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Passa
na hur de skulle göra: "Lägg er på lur i vingårdarna.
skall ni
Då
dansa.
för
att
på när flickorna från Shilo kommer ut
bland flickorna från
rusa fram och röva till er var sin hustru
Shilo och sedan återvända hem till Benjamin. 220m deras fäder
och ställer oss till svars, säger vi: Ha medkunde inte få tag på en hustru i kriget.
Alla
lidande med dem.
Och ni kunde inte själva ge era döttrar till dem, då hade ni
eller bröder kommer

dragit skuld över er."
gjorde så. De tog var sin av de dansande
och rövade med sig dem. Sedan återvände de hem till
sitt eget område, och där byggde de upp städerna och slog sig
släkt för
ner i dem. 24Israeliterna bröt upp, stam för stam och
släkt, och begav sig därifrån, var och en till sitt område.

23Benjaminiterna

flickorna

25På den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde
vad han själv fann för gott.
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Rut

Noomi

och hennes svärdotter

Rut

1På den tid då Israel styrdes av domare blev det en gång hungdå
i landet. En man från Betlehem i Juda utvandrade
bo
där
Moab
för
två
till
med sin hustru och sina
söner
att
en

ersnöd

tid. ZI-Ian hette Elimelek, hans hustru hette Noomi och hans
båda söner Machlon och Kiljon; de var efratiter från Betlehemi
Iuda. De kom nu till Moab och stannade där. 3Men Elimelek,
Noomis make, dog, och hon blev lämnad ensam med sina två
söner. 4Dessa tog sig moabitiska hustrur; den ena hette Orpa,
den andra Rut. När de hade levt där i ett tiotal år 5dog också
Machlon och Kiljon, så att Noomi stod helt ensam, utan söner
och utan man.
för att
6Då bröt hon upp tillsammanslmed
sina svärdöttrar
fått
höra
nämligen
hade
hon
från
Moab.
Där
att
vända hem
Herren hade tagit sig an sitt folk och gett det bröd. 7Hon lämnade den plats där hon hade bott, och hennes två svärdöttrar
följde henne. Men medan de var på väg mot Juda gsade Noomi
"Vänd nu hem till era mödrar, båda två.
till sina sonhustrur:
Må Herren Visa trofasthet mot er, liksom ni har gjort mot våra
döda och mot mig. 9Må han ge er båda ett liv i trygghet med
hem och make." Sedan kysste hon dem till avsked, men de
började gråta högljutt woch sade: "Nej, vi följer med dig tillbaMen
ka till ditt folk"
Noomi svarade: "Vänd tillbaka, mina
döttrar
Varför skulle ni följa mig Jag föder aldrig mer söner
Jag är för gammal för att
som kan bli män åt er. 12Gå tillbaka
gifta om mig. Om jag trodde att jag ännu kunde hoppas och redan i natt gav mig åt en man och rent av födde söner, 13skulle
Skulle ni för deras skull
ni då vänta på dem tills de var vuxna
stänga er inne, utan någon man Nej, mina döttrar Min lott är
mycket bittrare än er: Herrens hand har slagit mig." 14Då började de gråta igen, och Orpa kysste sin svärmor till avsked,
15Noomi sade: "Du ser
men Rut kunde inte skiljas från henne.
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att din svägerska Vänder tillbaka till sitt folk och till sin gud.
Följ med henne tillbaka." 15Men Rut svarade:
"Tvinga

mig inte att överge dig
och vända tillbaka.
Dit du går, går också jag,
och där du stannar, stannar jag.
Ditt folk är mitt folk,
och din Gud är min Gud.
17Där du dör, vill jag dö,
och där vill jag bli begraven.
må göra mig vad som helst
endast döden skall skilja oss åt."
13Då Noomi såg att Rut var fast besluten att följa henne talade hon inte mer om saken. 19Så gick de båda tillsammans
ända
Herren

till Betlehem.
är

När de kom fram blev det stor uppståndelse Lstaden. "Det
2°"Kal1a mig inte Noomi, den
Noomi", ropade kvinnorna.

ljuva",

sade hon, "kalla

den Väldige
mig Mara, den bittra,
Rik
drog jag bort, men tomhänt
låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig No-

har gjort livet bittert
har Herren

för mig

omi, då Herren har vittnat mot mig, då den Väldige har dömt
mig så hårt"
22Så gick det till när Noomi återvände tillsammans
med sin
moabitiska
svärdotter Rut, som hade lämnat sitt land. Och de
kom till Betlehem just då kornskörden
Rut

började.

Boas åker

1Noomi

hade en anförvant på sin makes sida, en förmögen och
betydande man av samma släkt som Elirnelek. Han hette Boas.
En dag sade Rut, moabitiskan,
till sin svärmor: "Jag skulle vil-

gå bort till fälten

och fråga om jag får plocka ax."
"Gör
Noomi. 3Så gav sig Rut i väg till fälten och började samla ax efter skördemännen.
Av en händelse hade Rut hamnat på en åker som ägdes av
det, min flicka",

svarade

Boas, han som hörde till Elimeleks
Betlehem och hälsade skördefolket:

släkt. 4Nu kom Boas från

"Herren vare med er" och
de svarade: "Herren välsigne dig" 5Då frågade Boas den som
var förman för skördefolket
var den unga kvinnan hörde hem-
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svarade förmannen, "det var hon
ma. 6"Det är en moabitiska",
från Moab. 7H0n bad att få
tillbaka
med
Noomi
vände
som
har
hållit på hela tiden ända
skördefolket
och
efter
plocka ax
sedan hon kom i morse. Bara en kort stund har hon varit inne
och vilat sig."
3Då sade Boas till Rut: "Hör på, min dotter Gå inte bort och
plocka ax på någon annan åker, utan stanna kvar och håll dig
här. 9Du ser var de skördar, följ efter dem Jag
har sagt till karlarna att inte röra dig, och blir du törstig, så gå
bara till krukorna
och drick av vad de har öst upp." 1°Då föll
hon ner med ansiktet mot marken och sade: "Hur kan du vara
till kvinnorna

så god mot mig och bry dig om mig, fast jag är en främling"
Boas
svarade: "Jag har hört talas om allt vad du har gjort för
din svärmor sedan din make dog, och hur du har lämnat dina
föräldrar

och ditt hemland och begett dig till ett folk som du
12Må Herren löna dig för vad du har gjort, ja,

inte kände förut.

Israels Gud, ge dig allt vad du förtjänar, när du nu
har kommit för att söka skydd under hans vingar." - 13"Du är
mycket god mot mig, herre", svarade Rut, "du har tröstat och
fast jag är ringare än alla i din
din tjänarinna,
uppmuntrat
må Herren,

tjänst."
När

det blev matdags sade Boas till henne: "Kom hit och
Då satte hon sig bredvid
brödet
och doppa i ättikvinet."
ta av
och han räckte henne rostad säd, och hon åt
skördemännen,
sig mätt och fick ändå över. 15När hon steg upp för att börja
plocka igen gav Boas sitt folk order att låta henne plocka ostört
16"Och.ni kan gärna dra ut några ax ur
även bland kärvarna.
knippena
och låta dem ligga så att hon får plocka upp dem,
utan att ni grälar på henne."
17Så samlade Rut ax på åkern ända till aftonen, och sedan
klappade hon ut vad hon hade plockat. Det blev ungefär en efa
korn, 18och det bar hon med sig in till staden. Hon visade sin
och hon lämnade henne
också vad som hade blivit över efter hennes måltid. 19"Var har
Gud
du plockat i dag", frågade Noomi, "var har du arbetat
välsigne honom som har tagit sig an dig" Då berättade Rut
svärmor

vad hon hade samlat

ihop,

var hon hade varit: "Den man jag har arbetat hos i dag heter
2°"Må Herren välsigna honom", sade Noomi, "HerBoas."
ren, som i sin trofasthet inte har övergett vare sig de levande
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eller de döda." Och hon tillade: "Den mannen står oss nära,
zlRub-moabitiskan,
han är en av våra skyldemän."
fortsatte:
sade
också
hålla
"Boas
mig i närheten av hans
att jag skulle
22"Det är bra att
folk tills de är färdiga med hela skörden."
du går bland kvinnorna på Boas åker", svarade Noomi, "för på
en annan åker kunde du bli antastad." 23Al1tså höll hon sig till
dem och plockade
avslutad.

ax ända tills skörden av korn och vete var
Och hon bodde hos sin svärmor.

Rut och Boas

tröskplatsen

1En dag sade Noomi

till sin svärdotter:
"Mitt barn, jag vill att
2Boas,
du skall få det tryggt och bra.
du var
vars tjänsteflickor
tillsammans med, är
vår släkting. I kväll är han på tröskplatsen och kastar korn. 3Du skall bada, smörja in dig med välluktande olja, sätta på dig dina finkläder
och gå ner till tröskplatlaga
så
han
dig
förrän
Men
han har slutat äta
inte
att
sen.
ser
och dricka. 4Ge akt på var han lägger sig och gå sedan fram
och lyft på täcket vid fotändan och lägg dig där. Då säger han
5Rut svarade: "Jag skall göra precis

dig vad du skall göra."

som du säger."
5Hon gick alltså ner till tröskplatsen
och gjorde till punkt
och pricka som hennes svärmor hade sagt åt henne. 7När Boas
hade ätit och druckit gick han glad och nöjd och lade sig intill
sädeshögen.

Då smög hon sig dit och lyfte på täcket vid fotändan och lade sig. 3Men mitt i natten for Boas upp och trevade
omkring
sig och märkte att det låg en kvinna hos honom.
9"Vem är du" frågade han. "Jag är Rut, din tjänarinna",
svarade hon, "bred ut din mantel över mig, du är min skyldeman"
1°Han sade: "Herren välsigne dig, min dotter. Nu visar du din
trofasthet
ännu tydligare
än förut: du söker inte efter unga

fattiga eller rika. Var
nu inte orolig, min dotter.
vad du säger skall jag göra
du är respekterad
av alla
Det
här i staden.
år sant att jag är din skyldeman,
men det
finns en annan som är närmare än jag. 13Stanna här i natt. Om
han i morgon tar på sig rätten och plikten som skyldeman,
nåmän, varken

Allt

väl, då må det ske, men om han inte vill, då skall jag göra det,
14Så
så sant Herren lever Ligg kvar här tills det blir morgon"
låg hon där hos Boas ända till morgonen,

men hon steg upp in-
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nan människor ännu kunde känna igen varandra; han ville inte
att det skulle bli känt att hon hade varit vid tröskplatsen. 15Boas bad henne ta sin sjal och hålla upp den. Hon gjorde som han
sade, och han mätte upp sex mått korn och lade bördan till rätta på henne. Därefter gick han in till staden.
När
Rut kom hem frågade hennes svärmor:

"Hur

har det

gått, min dotter"
Då berättade hon allt vad mannen hade gjort
för henne och
tillade: "Dessa sex mått korn gav han mig, för
han ville inte att jag skulle komma hem tomhänt till min svärmor." 13Då svarade Noomi: "Vänta nu lugnt, min flicka, tills
du får veta hur saken avlöper. Den mannen kommer inte att ge
sig någon ro förrän han har ordnat det hela, och det i dag."
Rut blir

Boas hustru

1Boas hade gått upp till stadsporten och satt sig där. Då kom
skyldemannen
förbi, den som han hade talat om. "Kom och
sätt dig här, min vän" sade Boas, och den andre slog sig ner.
Sedan tog Boas dit tio av de äldste i staden och bad dem ta
plats. När de hade satt sig 3sade han till skyldemannen:
"N0överlåta
från
vill
den
har
kommit
tillbaka
Moab,
hon
omi,
som
jord som har tillhört vår anförvant Elimelek. 4ag tänkte meddela dig detta och erbjuda dig att förvärva
den i närvaro av
dem som sitter här och av folkets äldste. Vill du lösa in jorden,
så gör det, men vill du inte, så låt mig veta det. Du är först till
inlösningsrätten,
men efter dig kommer jag." Då svarade den
andre: "Jag löser in jorden." 5Boas fortsatte: "Samtidigt som du
av Noomi övertar jorden, övertar du också Rut, den moabitiska änkan, så att den dödes namn bevaras på hans egendom."
il-Ian svarade: "I så fall är det omöjligt för mig att lösa in jorden, eftersom

det skulle bli till skada för min egendom.

Hävda

jag kan inte göra det."

du rätten och plikten som skyldeman,
7Nu var det förr i tiden så vid inlösen

och ägobyte i Israel att

tog av sig skon och gav
man för att stadfästa en uppgörelse
den åt sin motpart.
Därmed bekräftades
ett avtal israeliter
emellan. 3När skyldemannen
sade till Boas: "Köp du" drog
han därför av sig skon.
9Då sade Boas till de äldste och till alla de andra:
dag vittnen

till att jag av Noomi

förvärvar

"Ni

är i

allt som har tillhört
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och allt som har tillhört Kiljon och Machlon. 1ODärRut,
jag även Machlons hustru, moabitiskan
med förvärvar
egendom
på
hans
bevaras
dödes
den
så
hustru,
att
namn
som
och inte utplånas ur hans släkt och ur vår stad. Ni är i dag vittElimelek

de äldste och alla andra vid porten sade:
nen till detta." Och
till ditt
"Vi är vittnen. Må Herren göra henne som kommer
hem lik Rakel och Lea, dessa båda som byggt Israels hus. Visa
12Mâ din släkt
din kraft i Efrata, sprid ditt namn i Betlehem
med denna unga
genom de barn som Herren skall skänka dig
kvinna bli som Peres släkt - den Peres som Tamar födde åt
Juda."

Rut

blir Davids

stammoder

13Så tog Boas Rut till hustru. När han låg med henne lät Herren henne bli havande, och hon födde en son. 14Då sade kvindag har låtit dig
norna till Noomi: "Lovad vare Herren, som i
Han skall bli ryktbar i Israel. 15Han skall ge
få en skyldeman.
Det är
dig nytt livsmod och sörja för dig på din ålderdom.
och är
älskar
dig
hon
din sonhustru som har fött honom,
som
och
16No0mi
famn,
tog pojken i sin
mer för dig än sju söner."
det blev hon som vårdade honom. 17Grannkvinnorna
gav hokallade
hofått
son"
De
har
"Noomi
och
sade:
en
nom namn
far.
Davids
Iishaj,
till
far
han
blev
Oved,
och
nom
Detta
är Peres släkttavla: Peres var far till Hesron, 19HesZOAmminaAmminadav,
ron var far till Ram, Ram var far till
dav var far till Nachshon, Nachshon var far till Salma, Salma
22Oved var far till Iishaj,
var far till Boas, Boas var far till Oved,
och Iishaj var far till David.

Första

Samuels

Samuelsboken

födelse

Ramatajim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var från Sufs land och var son till Ierocham, son till
Elihu, son till Tochu, son till Suf av Efraims stam. Elkana hade
två hustrur; den ena hette Hanna, den andra Peninna. Peninna
hade barn, men Hanna var barnlös.
3Varje år gick Elkana från sin hemstad
tillbe

och offra till Herren

ni och Pinechas

präster

upp till Shilo för att
Sebaot. Där var Elis båda söner Hofi Herrens tjänst. 4När Elkana offrade

gav han sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar
5medan Hanna bara fick en enda.
flera andelar av offerköttet,
Men Hanna var den som han hade kärast, fastän Herren hade
gjort henne ofruktsam. 5Hennes rival retade och förödmjukade
7Elkana gjorde sin
henne ständigt för att hon var ofruktsam.
färd år efter år, och var gång Hanna följde med upp till Herrens hus blev hon hånad av den andra. När Hanna då grät och
inte ville äta 3sade hennes man Elkana till henne: "Varför gråter du, Hanna, och varför äter du ingenting
Är jag inte mer för dig än tio söner"
9Efter en offermåltid
i Shilo trädde Hanna

Varför

är du så

sorgsen

fram inför

Her-

till Herrens tempel satt prästen Eli på en
ren. Vid dörrposten
stol. 101sin sorg bad Hanna till Herren, och gråtande gav hon
honom detta löfte: "Herre Sebaot, om du ser till din tjänarinnas
nöd och vill ta dig an mig, om du inte glömmer bort mig utan
skänker

mig en son, då skall jag ge honom åt Herren för hela
och ingen rakkniv skall någonsin vidröra hans huvud."

livet,
12Hon bad länge inför Herren, och Eli satt och iakttog hennes
läppar. 13Hon bad nämligen tyst för sig själv och rörde läpparna utan att orden hördes. Eli trodde att hon var berusad.
14"Hur länge skall du bära dig åt så där", sade han, "se till att
15Men Hanna svarade: "Nej, herre, jag är en
Vin eller öl har jag inte druckit, men jag har
fram mina sorger för Herren. 16Tr0 inte att jag är en dålig

bli av med ruset"
ordentlig kvinna.
burit
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Hela tiden var det min sorg och förtvivlan
som fick
17Då
Israels
Gud
skall
sade
Eli:
"Gå
frid
tala."
mig att
i
ge dig
18Hanna
tackade vördnadsfullt
vad du har bett honom om."
människa.

och gick sin väg. Sedan åt hon och såg inte längre sorgsen ut.
19Nästa morgon steg de tidigt upp och tillbad
Herren i
templet och vände sedan åter till Rama. När nu Elkana låg
med sin hustru Hanna kom Herren ihåg henne, 2°0ch när året
var till ända hade hon blivit havande och fött en son. Hon gav
honom namnet Samuel, "ty", sade hon, "jag bad Herren om
honom".

Samuel

kommer

till

templet i Shilo

21När Elkana och hela hans familj
rätta det årliga

offret

till Herren

gick upp till Shilo för att föroch frambära sitt löftesoffer,

följde

Hanna inte med. "Jag väntar tills pojken har blivit avsade
hon till sin man, "då skall jag ta med honom och
vand",
han skall få träda fram inför Herren och stanna där för all
23Elkana svarade: "Gör som du finner bäst och vänta
framtid."
Må Herren låta det bli som du har sagt."
stannade hemma och ammade sin son till dess han
var avvand. 24Då följde hon med Elkana, och de hade med sig
en treårig tjur, en säck mjöl-och en lägel vin. Så fördes pojken
tills han är avvand.
Hanna

till Herrens
inför

Herren.

hus i Shilo, han var med dem när de trädde fram
25Fadern offrade det slaktoffer som han varje år

frambära åt Herren. Sedan förde han fram pojken och
offrade tjuren. Hanna, pojkens mor, tog honom med sig till Eli
25och sade: "Hör på mig, herre. Så sant du lever, herre, jag är
den kvinna som stod här hos dig och bad till Herren. 27Det var

brukade

om detta barn jag bad, och Herren har gett mig vad jag bad honom om. 23Nu vill jag i min tur ge honom tillbaka åt Herren.
Så länge han lever skall han tillhöra honom."
Därefter

Hannas

tillbad

de Herren

i Shilo.

lovsång

1Så bad Hanna:
"Mitt

hjärta jublar över Herren,
högt.

jag kan bära huvudet
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Jag kan skratta åt mina fiender
i glädje över att du räddat mig.

Ingen

är helig som Herren,
finns
det
ingen utom du,
ingen klippa är fast som Vår Gud.

3Sluta upp med ert stolta skryt,
spara de fräcka orden,
är en Gud som vet allt,
han väger varje gärning.
Herren

4Hjältarnas båge är bruten,
men de svaga rustas med ny kraft.
5De som var mätta måste slava för brödet,
de som hungrade vilar från mödan.
Sju söner får den ofruktsamma,
medan den barnrika Vissnar bort.
éHerren dödar och ger liv,
leder ner i dödsriket och räddar därifrån.
7Herren gör fattig och han gör rik,
han förnedrar och han upphöjer.
3Den hjälplöse

reser han ur gruset,
den fattige lyfter han ur dyn.
Han ger dem rum bland furstar
och låter dem trona på hedersplats.
fästen tillhör Herren,

Ty jordens

på dem har han lagt jordens rund.
9Herren skyddar sina trognas steg,
men de onda går under i mörkret,
av egen kraft lyckas ingen.
Herrens
fiender krossas
i himlen.

när den Högste dundrar
Herren

dömer jordens

alla länder,

ger han styrka,
lyfter högt sin smordes spira."
åt sin konung

Domen
Elkana
kvar

över Eli och hans söner
återvände

och tjänade

var ondsinta

hem till

Herren

människor

Rama, medan

pojken

stannade

Eli. 12Men Elis söner
och frågade inte efter Herren. 13Så här
under

prästen
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till väga mot folket: när någon bar fram
prästerna
och höll på att koka köttet, kom en prästtjänare
ett slaktoffer
körde ner den i kitteln, pannan,
med sin treuddiga gaffel och
brukade

allt som fastnade på gaffeln tog prästen
som sin del. Så gjorde de mot alla israeliter som kom till Shilo.
15Ibland hann man inte ens bränna fettet förrän prästtjänaren
grytan

eller krukan;

och sade till den som offrade: "Lämna kött att steka åt
han vill inte ha det kokt utan rått." 16När då den andinvände:
"Först måste fettet brännas, sedan får du ta så
re
mycket du vill", svarade prästtjänaren
att han ville ha köttet
genast, annars skulle han ta det med våld. 17De unga männen
kom

prästen,

syndade

svårt inför Herren

själv, när de på detta sätt vanhed-

rade hans offergåvor.
13Men Samuel gjorde sin tjänst hos Herren,

redan som gosse

19Varje år sydde hans mor en liten

bar han en efod av linne.
åt honom och tog den med sig, när hon och hennes
för det årliga offret. ZODå välsignade Eli Elkana och
kom
man

mantel

och sade: "Må Herren ge dig barn med denna
i stället för den son som hon har lämnat åt Herren."
Herren glömde inte Hanna:
Sedan gick de hem igen. Och
hon födde ytterligare tre söner och två döttrar. Men gossen Sahans hustru

kvinna

muel växte upp hos Herren.
22Eli var nu mycket gammal. När han hörde hur hans söner
behandlade
israeliterna
och hur de låg med kvinnorna
som
23sade han
gjorde tjänst vid ingången till uppenbarelsetältet,
till dem: "Varför gör ni så Överallt får jag höra om era ogärningar. 24Mina söner, nu är det nog Ni har dåligt rykte bland
Herrens folk. 250m en människa syndar mot en annan, kan
Men om någon syndar mot Herren, vem kan då
Herren ville deras
medla"
De lyssnade dock inte på sin far,
25Men
död.
gossen Samuel växte upp och vann både Guds och
människors gunst.
27Det kom en gudsman till Eli och sade: "Så säger Herren:
Gud medla.

jag mig redan när de levde i Egyp23och
bland Israels alla stammar utten som slavar hos farao,
valde jag din släkt till att vara mina präster, stiga upp till mitt
För din släkt uppenbarade

altare, tända offereld och bära fram efoden inför mig. Och åt
missunnar
din släkt gav jag alla israeliternas eldoffer. Varför
du mig då de offer och de gåvor som tillkommer
mig, och var-
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för ärar du dina söner mer än mig Varför göder ni er med de
bästa bitarna av allt som mitt folk Israel offrar
3ODärför säger Herren, Israels Gud: Jag har en gång lovat
din och din fars släkt att alltid få göra tjänst inför mig, men nu
skall bli så. Iag skall ära dem
förklarar
jag att det ingalunda
som ärar mig, men de som föraktar mig skall bli förnedrade.
31Det skall komma en dag då jag bryter din och din släkts livskraft, så att ingen i ditt hus når hög ålder. 32Du skall se med
avund på var och en som får vara till gagn för Israel, och aldrig
skall någon bli gammal i din släkt. 33jag skall inte rycka bort
alla de dina från tjänsten vid mitt altare, så att din blick slockvissnar. Men alla dina efterkommande
nar och ditt livsmod
skall dö i sina bästa år. 34Det Öde som drabbar dina söner Hofni och Pinechas skall bli tecknet för dig: på en och samma dag
skall båda dö. 35Jag skall utse en trogen präst, en som handlar
efter min håg och vilja, och hans släkt skall i obruten följd tjäna
36Alla som är kvar av
som präster inför kungen, min smorde.
din släkt skall då komma till honom och tigga om en slant och
en brödkaka och be att få hjälpa till bland prästerna för att få
något att äta."
Herren

uppenbarar sig för Samuel

1Den unge Samuel tjänade nu Herren under Elis uppsikt. På
och
den tiden var det ovanligt att Herren talade till människor,
profetsyner förekom sällan. 2Då hände en gång följande. Eli,
vars ögon nu blivit så svaga att han inte kunde se, låg och
på sin vanliga plats. 3Tempellampan var ännu inte släckt,
Samuel låg och sov i Herrens tempel, där Guds ark stod.
ropade Herren på Samuel. "Här är jag", svarade han, 5och

sov
och
4Då
han

sprang bort till Eli och sade: "Här är jag, du ropade på mig."
Men Eli svarade: "Jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen." Då
gjorde han det. 5Än en gång ropade Herren på honom. Han
steg upp och gick bort till Eli: "Här är jag, du ropade på mig."
Men Eli svarade: "Nej, min son, jag har inte ropat. Gå och lägg
dig igen." 7Samuel hade ännu inte lärt känna Herren och ännu
inte fått ta emot hans ord. 3För tredje gången ropade Herren på
Samuel, som åter steg upp och gick bort till Eli: "Här är jag, du
ropade på mig." Nu förstod Eli att det var Herren som ropade
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9och han sade till Samuel

att lägga sig igen. "Och
om någon ropar på dig skall du säga: Tala, Herre, din tjänare
hör." Och Samuel gick tillbaka och lade sig.
1°Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut:
"Samuel, Samuel"
och han svarade: "Tala, din tjänare hör."
Då
sade Herren till Samuel: "Jag skall göra något i Israel som
på pojken,

daatt skrälla i öronen på alla som får höra det. Den
har
hotat
skall
Eli
hans
släkt
drabbas
det
och
jag
av
som
gen
med. Allt skall uppfyllas,
från början till slut. 13Iag skall låta
kommer

veta att min dom över hans släkt står fast för all framtid, eftersom han har syndat och inte ingripit mot sina söner har jag svurit
han visste
att de visade mig förakt. Därför
honom

att inga offer eller gåvor någonsin skall kunna sona den skuld
som tynger Elis släk
15Samuel låg kvar tills det blev morgon, då han öppnade
dörrarna till Herrens hus. Men han vågade inte berätta om sin
uppenbarelse
för Eli. 15Men Eli ropade på honom: "Samuel,
"Här är jag", svarade Samuel. 17Och Eli frågade:
för mig.
sade han till dig Du får inte dölja någonting

min son"
"Vad

Gud skall straffa dig, nu och framgent, om du förtiger ett enda
ord av det som han talade till dig." 18Då berättade Samuel alltsammans för honom och dolde inte något, och Eli sade: "Han
är Herren, han gör vad han vill."
Samuel
växte upp, och Herren var med honom och lät allt
2°Det blev klart för hela Israel,
vad han sagt
i uppfyllelse.
från Dan till Beer Sheva, att Herren hade betrott Samuel med
fortsatte att visa sig i Shilo. Geatt vara hans profet. Herren
uppenbarade
han
ord
sig där för Samuel, 1och vad Sasitt
nom
muel sade nådde ut till hela Israel.
Filisteerna

tar Herrens

ark

Israels folk drog ut för att strida
Even Haeser, och filisteerna

vid

ställde

filisteerna

upp till strid,
besegrades, och omkring

iterna
tet. 3När folket

kom tillbaka

"Varför

har Herren

teerna

Låt oss hämta

De slog läger
mot filisteerna.
slog läger vid Afek. Sedan
och kampen

blev hård. Israel-

4 000 man stupade på slagfälsade de äldste i Israel:

till lägret

i dag tillfogat
Herrens

oss detta nederlag mot filisförbundsark
från Shilo, så att
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den finns ibland oss och räddar oss ur våra fienders våld."
4Man sände bud till Shilo och lät hämta Herren Sebaots förbundsark, hans som tronar på keruberna. Och Elis båda söner
Hofni och Pinechas följde Guds ark.
5N är Herrens förbundsark
kom in i lägret höjde alla israeliterna ett jubelrop så att marken skalv. éFilisteerna hörde det
och sade: "Vad är det hebreerna jublar åt" Då de fick veta att
ark hade kommit till lägret 7blev de förskräckta: "Dekommit till lägret Ve oss", ropade de, "något sågud
har
ras
dant har aldrig förut hänt. 3Ve oss, vem skall rädda oss undan
denne väldige gud, han som slog egypterna med alla slags plåså
gor i öknen 9Men fatta mod, filisteer, och Visa er som män,
att ni inte blir slavar under hebreerna, liksom de har varit un-

Herrens

der er. Kämpa nu som män" 1°Så gick filisteerna till angrepp,
och israelitema blev slagna och flydde var och en hem till sig.
Det var ett svårt nederlag; Israel förlorade 30 000 man i stupaark togs som byte, och Elis båda söner Hofni och
de. Guds
Pinechas blev dödade.
En
man ur Benjamins

stam sprang från Slagfältet till Shilo
dag.
Han hade rivit sönder sina kläder
fram
och kom
samma
13Eli,
och strött jord på huvudet.
som var full av oro för Guds
ark, satt på en stol vid porten vänd mot vägen. När mannen
kom in i staden och berättade vad som hänt brast alla ut i klagan. 14Eli hörde ropen och undrade vad det var för oväsen.
Mannen skyndade fram till honom och berättade. 15Eli var nu
nittioåtta år gammal och kunde inte längre se för starr. 15Mannen sade: "Det är jag som har kommit från Slagfältet, jag flydde därifrån i dag." - "Hur
17och budbäraren
svarade:

har det gått, min son", frågade Eli,
har drivits på flykten

"Israeliterna

av filisteerna, och många har stupat. Också dina båda söner är
döda, Hofni och Pinechas, och Guds ark är tagen." 18När han
nämnde Guds ark föll Eli baklänges från sin stol vid porten,
och tung som han var bröt han nacken och dog. I
fyrtio år hade han då varit domare över Israel.
19Elis svärdotter,
Pinechas hustru, väntade barn och skulle
snart föda. Då hon fick höra att Guds ark var tagen och hennes
över henne och hon
svärfar och make döda, kom värkarna
och gammal

kröp ihop och födde sitt barn. ZOHOII var döende, och kvinnorna som hjälpte henne sade: "Var lugn, du har fött en son." Men
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hon svarade inte, hon hörde inte på. 21Hon gav pojken namnet
har vikit från Israel".
"ty", sade hon, "härligheten

I-Kavod,

Hon tänkte på Guds ark som var borta och på sin svärfar och
har vikit från Israel,
sin make Zzoch sade: "Härligheten
Guds ark är borta."
Arken

hos

filisteerna

1Filisteerna

tog med sig Guds ark från Even Haeser till Ashdod Zoch ställde den i guden Dagons tempel, bredvid Dagon.

3Tidigt följande
framstupa

morgon fann folket i Ashdod Dagon liggande
på marken framför Herrens ark. Då tog de Dagon

och ställde

tillbaka

honom

på plats. 4Morg0nen

därpå fick de

återigen

se Dagon ligga framstupa på marken framför Herrens
ark. Huvudet
och händerna hade slagits av mot tröskeln, endast bålen var kvar av honom. 5Därför är det än i dag så att
Dagons präster eller de som besöker hans tempel i Ashdod trampar på tröskeln.
5Herrens hand vilade tungt över folket i Ashdod, både i själ-

varken

han höll dem i skräck och anva staden och på landsbygden:
7När
dem
såg vad som hände sade de:
med
bölder.
de
satte
kan
ha
kvar
Israels
Guds
ark hos oss, hans hand slår
"Vi
inte
hårt mot oss och mot vår gud Dagon." 3Därför tillkallade
de filisteernas

alla hövdingar

och frågade:

"Vad

skall vi göra med

Israels Guds ark"
Så förde

De svarade: "Guds ark skall flyttas till Gat."
de arken till Gat, 9men då den kom dit fick staden

känna

spred sig,
av Herrens hand. Skräck och förvirring
Herren hemsökte alla, både stora och små, och det slog ut bölder på dem. 1°Då förde de Guds ark till Ekron, men när den

kom dit ropade

männen där i sin förfäran: "De har skickat på
Israels
Guds
ark för att döda oss och alla de våra." Filisoss
alla
tillkallades, och folket krävde att Israels
hövdingar
teernas
Guds ark skulle skickas tillbaka dit där den hörde hemma, så
att den inte dödade dem alla. Hela staden hade nämligen gripits av våldsam skräck, så tungt var trycket av Herrens hand.
12De som inte dog drabbades av bölder, och klagoropet
från
staden steg mot himlen.

Arken
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åter till Israel

1Då filisteerna
hade haft Herrens ark hos
vände de sig till sina präster och spåmän.
frågade de. "På vilket
med Herrens ark"
tillbaka den" 3De fick till svar: "Om ni vill

sig i sju månader,
"Vad

skall vi göra

sätt skall vi skicka
bli av med Israels

Guds ark skall ni inte skicka i väg den utan gåvor; ni måste ge
Då blir ni botade, och ni får veta varför han
inte släpper sitt grepp om er." - 4"Vad skall vi ge för gottgörelse" frågade de, och prästerna och spåmännen svarade: "Fem

honom gottgörelse.

hövav guld och fem råttor av guld, lika många som
drabbat alla, ockdingarna i landet. Samma hemsökelse har
5Ni skall göra avbildningar
så era hövdingar.
av era bölder och
därmed
land,
och
ära Israels Gud.
av råttorna som härjar ert
Då kanske han släpper sitt grepp om er och era gudar och ert

bölder

förhärdar m er, så som egypterna och farao gjorSedan de hade fått känna av Herrens makt måste de släp7Nu skall ni ta en ny vagn
pa israeliterna fria och låta dem gå.
och aldrig har gått under
kalvat
och två kor som nyligen har

land. 6Varför
de

ett ok. Spänn dem för vagnen. Kalvarna skall ni ta ifrån dem
och föra hem. 3Ställ sedan Herrens ark på vagnen. Guldfigurerna som ni lämnar honom som gottgörelse skall ni lägga i ett
skrin bredvid arken. Skicka så i väg den. 9Men se noga efter:
om arken tar vägen upp mot Bet-Shemesh, då är det Herren
som har tillfogat oss allt detta elände. I annat fall vet vi att det
inte år hans hand som har slagit oss. Allt har då hänt av en
slump."
wFilisteerna

gjorde så. De tog två kor som nyligen hade kalför vagnen men höll kvar deras kalvar hemma.
och
spände
vat
Sedan
ställde de Herrens ark på vagnen och likaså skrinet
17-Korna
och avbildningarna
med guldråttorna
av bölderna.
gick raka vägen mot Bet-Shemesh utan att vika av åt vare sig
höger eller vänster, och hela vägen råmade de. Filisteernas
hövdingar följde efter dem ända till Bet-Shemeshs område.
13Folket i staden höll just på att skörda vete nere i dalen. De
tittade upp och fick se arken, och den synen gjorde dem glada.
vid en stor sten på den åker som tillhörde
invånarna
i Bet-Shemesh. De högg upp träet från
Iosua, en av
15Levitervagnen och offrade korna som brännoffer åt Herren.

Vagnen

stannade
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na hade lyft ner Herrens ark och skrinet med guldfigurerna
och ställt alltsammans
på den stora stenen. Invånarna
i BetShemesh frambar denna dag brännoffer
och slaktoffer till Herbevittnade allt detta och
ren. 15De fem filisteiska hövdingarna
återvände till Ekron samma dag.
17Av de guldbölder
som filisteerna

lämnade som gottgörelåt
Herren
för
Ashdod,
för
Gaza, en för Ashkelon,
se
var en
en
13Råttorna
en för Gat och en för Ekron.
av guld var lika många
härskade, båsom de filisteiska städer där de fem hövdingama
de befästa städer och byar på landet.
ställde

Herrens

Den stora stenen som de
ark på står ännu i denna dag på Iosuas åker i

Bet-Shemesh.
19Men Jekonjas släkt hade inte deltagit
jen i Bet-Shemesh

i den allmänna

gläd-

vid åsynen

av Herrens ark. Därför dräpte
Herren sjuttio av dem, och folket höll dödsklagan på grund av
den manspillan
som han hade vållat. 2°"Vem kan bestå inför

denne helige Gud", frågade man i Bet-Shemesh, "och
7-1De
skall
ta emot arken, så att den kommer härifrån"
vem
sände då bud till Kirjat-Iearim:
"Filisteema
har lämnat tillbaka
Herren,

Herrens ark. Kom nu och hämta upp den till er."
1Då kom de från Kirjat-Iearim
och förde Herrens ark till
Avinadavs
hus uppe på höjden, och de invigde hans son Elasar till att ha vård om Herrens ark.
Samuel

domare

över Israel

2Det hade nu gått en lång tid, tjugo år, sedan arken fått sin
plats i Kirjat-Iearim.
Då sökte sig hela Israels folk till Herren,
3och Samuel sade till dem: "Om ni på allvar vill vända
om till
Herren måste ni göra er av med de främmande
gudarna och
astartegudinnorna.

Håll er av hela ert hjärta till Herren och
ingen annan. Då skall han rädda er ur filisteeroch
nas våld." 4Israeliterna gjorde sig då av med baalsgudarna
astartegudinnorna
och tillbad endast Herren.
5Samuel uppmanade
att komma samman i
nu israeliterna
Mispa, för att han skulle be till Herren för dem. ÖNär de hade
dyrka

honom,

samlats där öste de upp vatten och göt ut det inför Herren. De
fastade den dagen och bekände sin synd för Herren. Och i Mispa skipade Samuel rätt mellan israeliterna.

Första Samuelsboken

447

8:8

hade samlats i
fick reda på att israeliterna
Vid budet
dem.
ut till strid mot
Mispa drog deras hövdingar
rädda 3och sade till Samuel: "Svik
om detta blev israeliterna
till
Herren, vår Gud, så att han räddar
fortsätt
inte,
att
ropa
oss
9Då
filisteerna."
tog Samuel ett dilamm och offrade
oss undan
det som brännoffer,
ett heloffer åt Herren, och ropade till hoMedan
Samuel
nom för Israel, och Herren svarade honom.
ryckt fram för att anfalla. Just då lät
offrade hade filisteerna
7När filisteerna

bland
åskan dåna över filisteerna och spred förvirring
som
från
Mispa
drog
israeliterna,
ut
dem. De blev slagna av
och förföljde filisteerna ända till trakten av Bet Kar och tillinSamuel lät resa en sten mellan Mispa och
tetgjorde dem. Och
Shen och kallade den Even Haeser. Han sade: "Ända hit hjälp-

Herren

te oss Herren."
13Nu var filisteerna

inte mer in på Israfilisteerna netid
höll
Herren
els område. Under hela Samuels
fick tillbaka de städer som filisteerna hade erövrat,
re. Israel
från Ekron till Gat, och de områden som hörde till dessa städer
kuvade

och trängde

befriades. Det rådde också fred mellan israeliter och amoreer.
15Så länge Samuel levde var han domare över Israel. Varje
år for han runt till Betel, Gilgal och Mispa och skipade rätt på
17Sedan vände han tillbaka till Ravar och en av dessa platser.
Israel. Där byggde
ma; där bodde han och därifrån styrde han
han också ett altare åt Herren.
Folket

begär en kung

1Då Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över
Israel. 2Den förstfödde hette Ioel och den andre Avia, och de
hade sitt domarsäte i Beer Sheva. 3Men sönerna följde inte sin
far i spåren utan såg till egen fördel: de tog mutor och vrängde
lagen. 4Då samlades Israels äldste och sökte upp Samuel i Ra"och dina söner fölma. 5"Du är gammal", sade de till honom,
kan
kung
styra och döma
spår.
Ge
dina
i
jer inte
som
oss en
6Samuel
ogillade
folk."
att de ville få
andra
alla
oss. Det har
7och
svarade:
Herren
en kung över sig. Han bad till Herren,
"Låt folket få sin vilja fram. Det är inte dig de förkastar utan
mig: de vill inte att jag skall vara deras kung. 8Ända sedan den
dag då jag förde dem ut ur Egypten

har de ständigt

vänt sig

8:9

Första Samuelsboken

448

bort från mig och tjänat andra gudar. Nu handlar de på
samma
sätt mot dig. 9Gör dem till viljes, men varna dem först, låt dem
veta vilka rättigheter deras kung kommer att få."
Samuel
framförde
Herrens ord till dem som begärde en
kung. 11"Dessa rättigheter",
sade han, "tillkommer
den kung
som skall härska över er. Era söner tar han ut till sina stridsVagnar och hästar eller till att springa före hans vagn. 12Han
kommenderar
somliga att föra befäl över tusen man eller femtio. Några måste plöja hans jordar och bärga hans skördar,
andra blir hans vapensmeder
13Era döttrar
och vagnmakare.
sätter han att blanda salvor åt honom, laga hans mat eller baka
hans bröd. 14Han lägger beslag på era bästa åkrar, vingårdar
och olivlundar
och ger dem åt sina ämbetsmän. 15Han kräver
tionde

för att ge till sina hovav er gröda och era vinskördar
och
män
ämbetsmän. Han
tar ut ert tjänstefolk och era bästa
oxar och åsnor till att arbeta åt honom, 17och han kräver tionde
av era fårhjordar. Själva blir ni hans slavar. 13N är detta händer
kommer ni att ropa till Herren och be att få slippa den kung m
har valt åt er, men då skall han inte svara er." 19Folket vägrade
dock att lyssna till Samuel. "Nej", ropade de, "vi vill ha
en
kung, 2°så att vi blir som alla andra folk, en kung
skipar
som
rätt åt oss, som går i spetsen för oss och utkämpar
våra strider." 21När Samuel hörde vad folket hade att säga framförde
han det till Herren, 220ch Herren svarade: "Gör dem till viljes
och låt dem få en kung." Då sade Samuel åt israeliterna att gå
hem, var och en till sin stad.
Samuel

möter

Saul

stam fanns en rik och mäktig man som hette Kish.
Han var son till Aviel, som var son till Seror, son till Bekorat,
son till Afiach av Benjamins stam. Kish hade en son som hette
Saul, en ståtlig ung man. Det fanns ingen ståtligare
i hela
Benjamins

Israel, han var huvudet högre än alla andra.
3En gång hade några åsnor kommit bort för Kish, Sauls far.
Kish sade till sin son Saul: "Ta med dig en av tjänarna och
och leta rätt på åsnorna." 4De gick genom Efraims bergsbygd
och Shalishalandet
men fann dem inte. De sökte också i Shaalirnlandet,

men förgäves.

Så fortsatte

de genom

Benjamins

9:20

Första Samuelsboken

449

land men hittade inga åsnor där heller. 5När de hade kommit
till Sufs land sade Saul till tjänaren som han hade med sig: "Vi
går hem igen, annars börjar min far oroa sig mer för oss än för
åsnorna." 6Men tjänaren sade: "I staden där framme finns en
med stort anseende: allt vad han förutsäger slår in.
dit, han kanske kan ge oss besked." - 7"Men om vi
Låt oss
undrade Saul.
går dit, vad skall vi då ha med oss till honom"
"Brödet är slut i våra ränslar och någonting annat har vi inte
gudsman

3Men tjänaren hade
att ge honom. Eller vad skulle det vara"
sade han, "den kan
silversikel",
ett svar: "Här har jag en kvarts
jag lämna honom, så ger han oss besked." 9När israeliterna
förr i tiden skulle söka råd hos Gud sade de: "Kom, så går vi
Det som numera heter profet kallades då siare.
till siaren"
dit." Så gick de till
1O"Bra", sade Saul till tjänaren, "låt oss
fanns.
staden där gudsmannen
I backen upp mot stadsporten mötte de några flickor som
skulle hämta vatten, och de frågade dem om siaren var där.
svarade de, "men skynda er. Han
12"a, han är där framme",
har just kommit hit, eftersom folket har en offerfest på kullen.
130m ni går in i staden kan ni få tag i honom innan han har
hunnit i väg till måltiden uppe på offerplatsen. Den börjar inte
för han måste välsigna offret innan
han har kommit,
gästerna kan börja äta. Gå genast, det är nu ni kan träffa honom." 14Då fortsatte de, och just som de gick in genom stadsporten kom Samuel emot dem på väg till offerplatsen.

förrän

15Dagen innan Saul kom hade Herren

varskott

Samuel och

sagt: 15"I morgon sänder jag till dig en man från Benjamins
land, och honom skall du smörja till furste över mitt folk Israel.
våld,
jag har sett mitt
Han skall rädda det ur filisteernas
folks nöd och lyssnat till dess klagan."
"När Samuel fick se Saul, sade Herren till honom: "Där är
skall styra mitt folk."
mannen som jag talade om, han som
18Saul gick fram till Samuel i stadsporten och frågade: "Kan du
Samuel
svarade: "Det är jag som är
säga mig var siaren bor"
offerplatsen.
I dag skall m äta tillsiaren. Gå före mig upp på
du fortsätta din färd,
sammans med mig. I morgon bitti kan
och då skall jag också ge dig svar på det som du undrar över.
behöver du inte
som försvann för tre dagar sedan
för
övrigt: skall inte
Och
till
kommit
rätta.
oroa dig för, de har

2°Åsnorna
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21Men Saul sadig och din släkt"
stam, den minsta av Israels stammar,
och min släkt är den obetydligaste
i hela Benjamins stam. Varför talar du då till mig på det sättet"
v
Samuel
tog med sig Saul och hans tjänare och förde dem
i Israel tillfalla

de: "Iag tillhör

Benjamins

in i offerhallen

och gav dem plats främst bland gästerna, som
Sedan
omkring
trettio.
sade han till kocken: "Ta nu fram
var
köttet som jag lämnade dig och bad dig förvara." 24Kocken tog
då fram ett lår och en fettsvans och lade för Saul. "Se här vad
jag har låtit lägga undan", sade Samuel. "Ta för dig Det har
sparats åt dig för det här tillfället."
Så åt Saul tillsammans med Samuel den dagen. 25Sedan gick
de ner från offerplatsen och in i staden. Man ordnade en bädd
åt Saul på taket, Zéoch han lade sig att sova.
Saul blir smord
I gryningen

till

furste

över Israel

ropade

Samuel till Saul uppe på taket: "Stig upp,
så skall jag följa dig ett stycke på väg" Saul steg upp, och de
27När de kom ner till utkanten av staden
gick ut tillsammans.
sade Samuel: "Skicka tjänaren i förväg, men stanna själv kvar

1D

en stund, så skall jag tala om vad Gud har sagt."
1Samuel tog nu en flaska med olja och hällde den över Sauls
huvud. Han kysste honom och sade: "Herren smörjer dig till
furste över sitt folk Israel. Du skall styra Herrens folk och rädda det från alla fiender som omger det. Och detta är tecknet på
att det är Herren som har smort dig till furste över sitt eget
folk: När du har skilts från mig i dag kommer du att träffa på
två män vid Rakels grav, i Selsach på Benjamins område. De
talar om för dig att åsnorna som du har letat efter har kommit
till rätta och att din far inte längre bekymrar sig för dem. Nu
oroar han sig bara för er och undrar vad han kan göra. 3Du
fortsätter, men när du kommer fram till terebinten i Tabor möter du tre män som är på väg upp till Gud i Betel. Den ene har
med sig tre killingar,
den andre tre brödkakor
och den tredje
en lägel vin. 4De hälsar och ger dig två offerbröd, som du skall
ta emot. 5Därnäst kommer du till Givat Haelohim, där filisteernas fogde bor. När du går in i staden stöter du på en skara profeter på väg ner från offerplatsen,
med harpa och tamburin,
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och lyra i spetsen. De är gripna av profetisk extas. 6Då
skall Herrens ande falla över dig, du skall råka i extas liksom
de och bli en annan människa. 7När du ser alla dessa tecken inGud är med dig. 35eträffa, gör då vad stunden inger dig,

flöjt

dan skall du före mig
där och offrar

brännoffer

ner till Gilgal, så kommer jag till dig
Vänta i sju
och gemenskapsoffer.

dagar, tills jag kommer och säger vad du skall göra."
9När Saul vände sig om för att lämna Samuel förvandlade
redan
Gud hans hjärta och sinne, och alla tecken inträffade
honom, Guds
samma dag. 101Giva kom en skara profeter emot
de
ande föll över Saul, och han greps av extas liksom de. Då
betedde
sig
han
såg
länge
att
som en
som kände Saul sedan
profet bland profeter, sade de till varandra: "Vad har tagit åt
Och
Kishs son Hör Saul också till profeterna"
en man från
På det viset uppkom
sade: "Vem är då deras fader"
talesättet: "Hör Saul också till profeterna"
13När den profetiska extasen var över återvände Saul hem.
Hans
farbror frågade var han och tjänaren hade varit. "Vi har
varit ute och letat efter åsnorna", svarade Saul, "men när viin15"Vad sade
te såg till dem någonstans gick vi till Samuel." 15"Han talade om för oss att åsnorhan" frågade farbrodern.
trakten

vad Samuel hana hade kommit till rätta", svarade Saul. Men
Saul
berättade
inte för sin
det
de sagt om kungavärdigheten,
farbror.
Saul väljs till kung
inför Herren i Mispa,
17Samuel kallade samman israeliterna
13och där talade han till dem: "Så säger Herren, Israels Gud:
Det var jag som förde Israel ut ur Egypten och räddade er undan egypterna och alla de Välden som förtryckte er. 19Men nu
har ni förkastat denne er Gud, som har hjälpt er i alla olyckor
och trångmål, och i stället begärt att få en kung till herre över
för stam och släkt för
er. Träd nu fram inför Herren, stam
släkt."
Samuel
lät alla Israels stammar stiga fram, och lotten föll
stam. 21När han sedan lät Benjamins stam stiga
fram, släkt för släkt, föll lotten på Matris släkt. Då fick Matris
släkt stiga fram, man för man, och lotten föll på Saul, Kishs

på Benjamins
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son. De sökte efter honom, och när de inte kunde finna honom
vände
de sig på nytt till Herren och frågade om Saul verklihade
kommit.
Och Herren svarade: "Han har gömt sig
gen
borta i lägret." 23Dâ sprang de dit och hämtade honom, och
där han nu stod bland folket var han huvudet högre än alla
andra. 24Samuel sade: "Här ser ni den som Herren har utvalt.
Hans like finns inte i hela folket." Då jublade alla och ropade:
"Leve konungen"
25Samuel tillkännagav

de kungliga

rättigheterna

för folket

och upptecknade

dem i en bokrulle som han lade i förvar inför
Herren. Därefter lät han alla gå hem var och en till sitt. 26Också
Saul vände hem till Giva, följd av en skara krigare som Gud
hade kallat. 27Men några ondsinta män visade sitt förakt för
Saul. "Skulle

den där kunna rädda oss"

hyllningsgåvor

frågade de, och några

gav de honom inte.

Seger över ammoniterna
11

1Någon månad senare gick Nachash i Ammon

till angrepp mot
där sade då till
honom: "Slut fördrag med oss, så ger vi oss under dig." 2Nachash svarade: "På ett villkor vill jag sluta fördrag med er, att
får sticka ut höger öga på var och en av er och på det sättet
jag
förödmjuka
hela Israel." 3De äldste i Iavesh bad honom då om
Iavesh

i Gilead

och belägrade

staden.

Folket

sju dagars frist. "Vi skall skicka bud runt hela Israel, men om
ingen undsätter
oss går vi dig till mötes." 4När budbärarna
nådde Sauls Giva och berättade vad som hänt började alla klaga och gråta högljutt. 5ust då kom Saul hem från åkern med
sina oxar. "Vad händer här, varför gråter alla"
När man berättade för honom vad männen från
sagt Öföll Guds ande över honom, och han blev
vrede. 7Han tog ett par oxar och styckade dem
styckena

med budbärarna
runt
följer
Saul
inte
och
Samuel
som
här." Då greps folket av fruktan
man. 3När Saul mönstrade dem

frågade

han.

Iavesh

hade

utom sig av
och skickade

hela Israel och lät hälsa: "Den
i fält, med hans oxar går det så
för Herren och drog ut som en
i Besek räknade Israel 300 000

man och Juda 30 000. 9Till dem som hade kommit med bud sade han: "Hälsa folket i Javesh i Gilead att i morgon, när solen
bränner som hetast, skall de vara räddade."
Då sändebuden
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stor. 1°Men till am"I
moniterna
morgon går vi er till mötes. Då får ni göra med oss vad ni vill."
och
Dagen därpå delade Saul upp folket i tre avdelningar,
bröt de in i lägret. När dagen blev som hetast
i morgonväkten
återvände

och berättade

detta blev glädjen

sade männen

i Iavesh:

skingrades så fullslagna. De överlevande
var ammoniterna
tillsammans.
två
undan
kom
ständigt att inte
Folket
sade då till Samuel: "Vilka var det som inte ville att
Saul skulle bli kung över oss Kom hit med dem, så skall vi slå
skall dödas en dag som
Samuel
sade nu
åt
Israel."
seger
kungadömet."
förnya
och
där
Gilgal
till folket: "Låt oss gå till
15Så gick alla till Gilgal, och inför Herren utropade de Saul till
inför Herren i Gilgal,
kung. De offrade också gemenskapsoffer

ihjäl dem."

13Men då sade Saul: "Ingen

denna, då Herren

har vunnit

och Saul och alla israeliterna

Samuels
12

firade en stor glädjefest.

avskedstal

lSedan talade Samuel till de församlade israeliterna:
"Jag har
gjort allt vad ni begärt av mig och satt en kung att härska över
är det han som skall leda er. Själv är jag gamer. Hädanefter
grå,
och
mal och
mina söner har ni ibland er. Jag har varit er ledare från rnin ungdom ända till denna dag. 3Här står jag nu,
kom med era anklagelser
de. Har jag tagit någons

mot mig inför Herren och hans smorHar jag tagit någons åsna Har
någon Har jag tagit mutor eller panoxe

eller förtryckt
någon
Kom med era krav, så skall jag ersätta er." 4De
ter av
svarade: "Nej, du har inte kränkt eller förtryckt oss, du har inte
tagit från någon."
5Samuel sade: "Herren och hans smorde är i dag vittnen till

jag kränkt

att ni inte funnit mig skyldig till något." De bekräftade detta,
5och Samuel fortsatte: "Herren är vittne, han som gav er Mose
och Aron och som förde era fäder ut ur Egypten. 7Träd nu
till rätta med er inför Herren och påminna
alltid har handlat mot er och era fätrofast
hur
Herren
er om
der. 3När Jakob hade kommit till Egypten och folket levde under förtryck, ropade era fäder till Herren. Han sände Mose och

fram, så skall jag

som förde dem ut ur Egypten och lät dem bosätta sig
här. 9Men de glömde Herren, sin Gud, och då utlämnade han

Aron,
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dem åt Sisera, Hasors befälhavare, åt filisteerna och åt kungen
av Moab; alla dessa förde krig mot Israel. 1°Då ropade de till
Herren: Vi har syndat, vi har övergett Herren och dyrkat baalsgudarna och astartegudinnorna.
Rädda oss från våra fiender,
sände då Ierubbaal och Bedan
så skall vi dyrka dig. Herren
och Iefta och Samuel och räddade er från fienderna runt omkring, så att ni kunde leva i fred. 12Men när ni såg att Nachash,
kungen av Ammon, angrep er kom ni till mig och begärde att
få en kung
och det fastän Herren, er Gud, är er kung. 13Här
den
kung ni ville ha, och honom har Herren satt över er.
är nu
14Frukta Herren, tjäna honom och lyd honom Sätt
er inte upp
mot Herrens befallningar
över er måste följa Herren,

Både ni och den kung

som regerar
er Gud. 15Lyder ni inte Herren utan
då skall han vända sin vrede mot er

sätter er upp mot honom,
och er kung.
16Nu skall ni med egna ögon få se det stora under
som Herren utför. 17Iag skall ropa till Herren, och fastän det är mitt i
veteskörden skall han låta det åska och regna. Då måste ni inse
att det i Herrens ögon var en stor synd som ni begick när ni
begärde en kung."
Samuel
ropade till Herren, och Herren lät det åska och
regna den dagen, så att alla överväldigades
av fruktan för Her19och
och
för
Samuel
sade:
för
"Be
ren
oss, dina tjänare, till
Herren,

din Gud, att vi slipper dö, fastän vi har rågat våra synders mått med att begära en kung." ZODå lugnade Samuel folket. "Det ni har gjort är en svår synd, men vänd er inte för den
skull bort från Herren utan tjäna honom av hela ert hjärta.
Vänd
er inte bort från honom för att följa tomma avgudar,
som varken kan gagna eller rädda, -eftersom de inte är något
annat än tomhet. 22För sitt höga namns skull vill Herren inte
förskjuta sitt folk; han har
valt att göra er till sitt folk. 23Och
själv skulle jag synda svårt mot Herren om jag upphörde att be
för er; i stället vill jag lära er vad som är gott och rätt. 24Frukta
Herren och tjäna honom uppriktigt
och av hela ert hjärta
kom ihåg allt det stora han har gjort för er. 250m ni däremot
fortsätter

med era onda gärningar,

och er kung."

då är det ute både med er
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Sauls
13
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egenmäktiga offer

år då han blev kung, och han regerade två år över
valde ut 3 000 man ur Israels folk och förde själv
befälet över 2 000 i Mikmas och i Betels bergsbygd, medan Ionatan hade 1 000 man i Giva i Benjamins område. Resten av
folket hade Saul skickat hem.
3onatan dödade den filisteiske fogden i Geva, och det fick
lSaul var
Israel. Han

veta. Saul lät stöta i horn över hela landet för att
till hebreerna. 4He1a Israel fick på detta sätt
sprida
höra att Saul hade dödat den filisteiske fogden och att Israel
hat. Folket slöt upp
därmed hade dragit över sig filisteernas
kring Saul i Gilgal, 5medan filisteerna samlade sina styrkor till
strid mot Israel. De hade 3 000 vagnar med 6 000 mans besätt-

filisteerna

budskapet

ning och fotfolk som sanden på havets strand. De marscherade
Bet Aven. 6När israupp och slog läger vid Mikmas, öster om
de sig i grottor och
gömde
eliterna märkte att de var illa ute
7eller
gick över vadkällare och cisterner
hålor, i klippskrevor,
ställena vid Jordan in i Gads och Gileads land.
Saul var kvar i Gilgal, och alla som var med honom darrade
sju dagar väntade han, så länge som Samuel hade
av rädsla.
bestämt. Men Samuel kom inte till Gilgal, och nu började folket
överge Saul och skingras. 9Han befallde då att man skulle föra
till honom, och han
och gemenskapsoffret
1°ust då han var färdig med detta kom
offrade brännoffret.
Samuel, och Saul gick honom till mötes för att hälsa honom.
ropade Samuel. Saul svarade:
11"Vad har du tagit dig till"

fram

brännoffret

"När jag såg att hären lämnade mig och skingrades och du inte
kom på utsatt tid, och när jag hörde att filisteerna hade dragit
tänkte jag: Nu kommer filisteihop sitt folk vid Mikmas, då
har ännu inte hunnit beveka
och
Gilgal,
jag
mig
i
erna ner mot
och bar fram brännoffret."
till
mod
mig
Herren. Då tog jag
Samuel
sade: "Du har handlat som en dåre och överträtt den
skulle
befallning
som Herren, din Gud, har gett dig. Herren
över Israel för all framtid,
annars ha befäst ditt kungavälde
förlorat.
Herren har sökt sig en
gå
men
det
att
nu kommer
furste över sitt folk,
till
man efter sitt sinne och utsett honom
eftersom du inte har hållit vad Herren befallt dig."
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15Så bröt Samuel upp från Gilgal och gick sin väg. Resten
av
följde med Saul för att möta hären och kom från Gilgal

folket

till Giva i Benjamins område. Saul mönstrade den styrka han
hade med sig, det var omkring 600 man. 16Han och hans son
Jonatan låg nu med sitt folk i Geva i Benjamins område, medan
filisteema hade slagit läger i Mikmas. 17Tre härjningståg utgick
från filisteernas

läger, ett i riktning mot Ofra i Shual, 13ett mot
och ett mot trakten ovanför Sevoimdalen,
åt öknen

Bet-Horon
till.

19På den tiden fanns inga smeder i Israel, eftersom filisteerna ville hindra hebreerna att tillverka svärd eller spjut. ZODärför måste israeliterna alltid ge sig ner till filisteerna, när de ville låta smida en plogbill eller hacka, en yxa eller oxpik. Två
tredjedels

sikel var priset för plogbillar
och hackor, en tredjedels sikel för yxor och oxpikar. När
kriget kom hade därför
ingen av dem som stod under Sauls och Jonatans befäl vare sig
svärd eller spjut. Bara Saul och Jonatan hade vapen.

Jonatan

besegrar filisteerna

23Filisteerna

14

hade skickat fram en förpost till passet i Mikmas,
loch en dag sade Jonatan, Sauls
son, till sin väpnare: "Kom så
tar vi oss över till filisteernas postering på andra sidan" Men
till sin far sade han ingenting. Saul hade slagit sig ner i utkanten av Giva under granatäppelträdet
på tröskplatsen.
Hans
truppstyrka
uppgick till omkring
600 man. 3Efoden bars av
Achia, som var son till Achituv, bror till I-Kavod, son till Pinechas, son till Eli, Herrens präst i Shilo.
Ingen lade märke till att Jonatan var borta. 4På ömse sidor
om det pass som han måste ta sig igenom för att nå fram till
den filisteiska
posteringen
låg två branta klippor,
som hette
Boses och Sene. 5Den ena reste sig på nordsidan, närmast Mikmas, den andra på sydsidan, närmast Geva. 5Jonatan sade till
väpnaren: "Låt oss
över till de där oomskurna hedningarna
Kanske hjälper oss Herren
han kan ge seger lika lätt genom
få som genom många." 7Väpnaren svarade: "Gör som du vill.
3"Då går vi över till dem", sade Jonatan,
Jag gör som du."
"och ser till att Vi blir upptäckta. 90m de då säger att vi inte
skall röra oss förrän

de hunnit

ner till oss, så stannar

vi där vi
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inte upp till dem. 1°Men om de säger åt oss att
så
komma upp,
gör vi det, för det är tecknet på att Herren har
lämnat dem i vår hand."
sade filisteNär
nu de båda blev synliga från posteringen
hål"
erna: "Ser man på, nu kryper hebreerna fram ur sina
12Och de ropade ner till Jonatan och hans väpnare: "Kom upp
hit, så skall vi Visa er" Då sade Jonatan till väpnaren: "Följ
är och klättrar

har gett dem i Israels hand." 13J0natan klättrade
hugg, och
upp, följd av väpnaren. Filisteerna föll för Jonatans
141 detta första
väpnaren kom efter och gav dem dödsstöten.
sträcka
på
de
omkring
tjugo
fällde
av en halv
en
man
angrepp
spred
folket
151
bland
och
på
fältet
lägret nere
plogfåras längd.
plundringsstyrkan
greps av
sig förfäran; också posteringen och
mig

Herren

panik. Marken skalv. Gud slog dem med skräck.
Från
Giva i Benjamins område såg Sauls spanare att fienoch att alla sprang om varandra.
delägret var i upplösning
17Saul lät då räkna sitt folk för att se vilka som var frånvarande, och det visade sig att Jonatan och hans väpnare saknades.
13Saul uppmanade nu Achia att ta fram efoden - det var alltså han som den gången bar efoden inför Israel. 19Men medan
Saul talade med prästen tilltog larmet i filisteernas läger alltZooch i samlad trupp
mer. "Låt det vara", sade Saul till prästen,
till stridsplatsen.
med
honom
skyndade han och alla som var
Där vände filisteerna vapnen mot varandra, och det rådde fullständigt kaos. 21Även de hebreer som sedan gammalt lydde
filisteerna
och hade dragit i fält på deras sida gick nu
när de israisraeliterna
under Saul och Jonatan. Och
till
över
fick
höra att fibergstrakter
som
hade
Efraims
eliter
gömt sig i
och gav sig in i
listeerna flydde, tog också de upp förföljelsen
striden. 23Så skänkte Herren seger åt Israel den dagen.

under

Sauls förbannelse drabbar
Striderna

fortsatte

Jonatan

ända bortom

Bet Aven,

var hårt ansatta. Då band Saul folket med
nad den som äter före kvällen, innan jag
mina fiender." Och ingen smakade något.
fanns det honung, 26men när folket kom
var det inte någon som vågade

24och israeliterna
denna ed: "Förban-

har tagit hämnd på
25--- Ute på fälten
fram

till bikakorna

ta för sig, fastän det dröp

av
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Så rädda var de för Sauls förbannelse. 27Men
Jonatan hade inte hört att hans far hotade folket med förbanhonung

överallt.

fram sin stav och doppade spetsen i hoför
och
sig av den, och hans ögon fick ny glans.
tog
nungen
23Då sade en man i hären: "Din far har svurit en ed och förbannat var och en som äter något under dagen, och därför är alla
29"Min far drar olycka över landet", svarade Joutmattade."
vilken
glans mina ögon fick när jag smakade lite av
"Se
natan.
honungen. 3°Tänk då om folket i dag hade fått äta av det byte
nelse. Han sträckte

de tagit från fienden Som det nu är har vi inte kunnat fullfölja
segern över filisteerna."
.
31Efter att den dagen ha fördrivit
från Mikmas
filisteerna
ända till Ajalon var israeliterna
svårt medtagna. 32De kastade
och tog får, oxar och kalvar och slaktade direkt
33Saul underrättades
och åt köttet med blodet
om

sig över bytet
på marken

syndar mot Herren och äter kött med blodet i."
Då sade han: "Ni har handlat orätt. Vältra nu fram en stor sten
till mig 34och gå sedan runt bland folket och säg till att var och
detta: "Folket

en leder hit sin oxe och sitt får. Här skall ni slakta och äta dem
och inte synda mot Herren genom att äta kött med blodet i."
När det blev natt kom alla dit med de djur som de hade fått tag
i och slaktade dem där. 35Så byggde Saul ett altare åt Herren;
detta var det första altare han byggde.
35Därefter tog Saul till orda: "Låt oss fortsätta att förfölja och
plundra filisteerna i natt, ända tills det ljusnar. Vi skall inte låta
en enda av dem slippa undan." Folket sade: "Gör vad du finner bäst." Då sade prästen: "Låt oss först träda fram inför
Gud." 37Och Saul frågade Gud: "Skall jag förfölja filisteerna
Lämnar
dagen.

du dem i Israels hand"
Men han fick inget svar den
33Saul lät då församla folkets hövdingar
och sade till

dem: "Undersök
noga vad det är för en synd som har begåtts i
dag. 39Så sant Herren lever, han som ger seger åt Israel: den
skyldige skall straffas med döden, om det så är min son Jonatan." Men ingen sade något. 4°Då sade Saul till israeliterna:
"Ni skall stå på ena sidan, jag och min son Jonatan på den andsade Saul
"Gör vad du finner bäst", sade de. Därefter
till Herren, Israels Gud: "Varför har du inte svarat din tjänare i

ra"

dag

Om skulden

ligger

Israels Gud, låt då urim

hos mig eller min son Jonatan, Herre,
komma upp, och om den ligger hos
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ditt folk Israel, låt då tummim

komma

upp." Då föll lotten på
42Saul sade: "Kasta

gick fritt.

och Saul, medan folket
lott mellan mig och min son Jonatan." Och lotten föll på Jonatan. 43"Tala om vad du har gjort", sade Saul, och Jonatan svarade: "Jag smakade en droppe honung från spetsen av min
stav. Jag är beredd att dö." 44Saul svarade: "Gud må straffa
mig, nu och framgent, om jag bryter min ed: Jonatan, du måste
dö" 45Men folket ropade till Saul: "Skulle Jonatan dö, han som

Jonatan

Så sant Herren
denna stora seger åt Israel Aldrig
Han har haft
inte ett hår skall krökas på hans huvud
folket
friköpte
Så
dag."
har
i
han
gjort
Gud med sig i det som
46Saul
tillbaka
drog sig
utan att
Jonatan, och han slapp att dö.
förfölja filisteerna, och dessa återvände till sitt eget område.

har vunnit
lever,

Krig med grannfolken
47Sedan Saul hade kommit till makten i Israel förde han krig
och
mot Moab, Ammon
mot sina fiender i alla väderstreck,
Edom, mot kungen av Sova och mot filisteerna, och vart han
vände sig hade han framgång. 43En stor bedrift utförde han då
och räddade Israel från deras plundhan slog amalekiterna

ringståg.
49Sauls söner hette Jonatan, Jishjo och Malki-Shua. Den älds.
ta av hans båda döttrar hette Merav och den yngsta Mikal.
5°Sauls hustru hette Achinoam
och var dotter till Achimaas.
för hans krigsmakt hette Avner och var son till
Befälhavaren
hans farbror

Ner. 51Kish, Sauls far, och Ner, Avners

da söner till Aviel.
52Så länge Saul levde pågick häftiga

15

strider

far, var bå-

med filisteerna,

och varje tapper och krigsduglig
man som han träffade på tog
han i sin tjänst.
lSamuel sade till Saul: "Det var mig Herren sände för att
smörja dig till kung över sitt folk Israel. Lyssna nu till hans
0rd Så säger Herren Sebaot: Jag har inte glömt vad arnalekfolk, då de angrep dem på deras
3Dra
från Egypten.
vandring
nu ut och krossa amalekiterna
och vig dem åt förintelse med allt som tillhör dem. Skona ingbarn och spädbarn,
en utan döda alla, både män och kvinnor,
4Då bådade Saul upp folket,
åsnor."
kameler
och
och
får,
oxar

iterna

gjorde

mot

Israels
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och i Telam mönstrade han 200 000 soldater jämte 10 000 man
från Juda.
5När han hade nått fram till amalekiternas
stad lade han sig
i bakhåll i bäckravinen. ÖHan uppmanade
keniterna att dra sig
bort

och lämna

amalekiterna:
"Jag vill inte utrota er tillsamisraeliterna som vänner, då
mans med dem. Ni behandlade
de var på Väg från Egypten." Keniterna drog sig då bort, 7och
Saul slog amalekiterna
och förföljde
dem från Havila ända
fram till Shur, öster om Egypten. 8Deras kung Agag greps levande, men alla andra vigdes åt förintelse och höggs ner med
svärd. 9Saul och hans män skonade Agag och vidare det bästa
av boskapen, de feta oxarna och lammen och över huvud taget
allt som hade något värde: det kunde de inte förmå sig att viga
åt förintelse, som de gjorde med allt det odugliga och värdelösa.
1°Herrens ord kom till Samuel: 11"ag ångrar att jag gjorde
Saul till kung.
befaller

Han har vänt sig från mig och gör inte vad jag
Detta upprörde
Samuel, och han ropade till

honom."

hela natten. Tidigt
nästa morgon gick han ut för att
söka upp Saul. Då fick han höra att Saul hade kommit till Karmel. Där hade han rest en segerstod åt sig, och sedan hade han
vänt och fortsatt ner till Gilgal.
13När Samuel kom hälsade Saul honom: "Herren välsigne
dig Jag har fullgjort
Samuel
Herrens uppdrag."
frågade:
Herren

"Vad

15"Det
är det då för bräkande och råmande jag hör"
djur
är
svarade Saul, "folsom har förts hit från amalekiterna",
ket sparade det bästa av boskapen för att offra åt Herren, din
Samuel
Gud. Resten vigde vi åt förintelse."
avbröt honom:
"Jag skall tala om för dig vad Herren sade till mig i natt."
"Låt höra" sade Saul. Samuel
sade: "Även om du är obetydlig i dina egna ögon står du dock i spetsen för Israels stammar,
och Herren har smort dig till kung över Israel. Herren
har
sänt dig och sagt: Dra ut och vig amalekiterna
åt förintelse, be19Varför lyssnade
dessa syndare tills de är utplånade.

kämpa

du inte till Herren

utan kastade dig över bytet och gjorde det
20Saul svarade: "Jag lyssnade till
som är ont i Herrens ögon"
Herren. Jag drog ut dit Herren skickade mig. Agag, amalekiternas
intelse.

kung, förde jag hit, men dem själva vigde jag åt för21Av bytet tog folket får och kor, det bästa
av det som
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skulle vigas åt förintelse,
Gilgal."
22Då sade Samuel:
"Älskar Herren
lika mycket
Nej, lydnad

för att offra det åt Herren,

din Gud, i

offergåvor

som lydnad
är bättre än offer,

hörsamhet bättre än baggars fett.
23Trots är synd liksom svartkonst är synd,
övermod

synd liksom

Du har förkastat

avgudadyrkan.

Herrens

och han har förkastat

ord,

dig:

längre vara konung."
du skall
24Då sade Saul till Samuel: "jag har syndat och överträtt
och dina 0rd. jag var rädd för folket och
Herrens befallning
gjorde

25Förlåt mig min synd och följ mig tillfalla ner inför Herren." 25Men Samuel svarainte; du har förkastat Herrens befallning, och
dig som kung över Israel." 27När Samuel
högg Saul tag i hans mantel, och en flik
att

dem till viljes.

baka, så skall jag
de: "Iag följer dig
han har förkastat

vände sig om för
tycktes av. 23Samuel sade: "I dag har Herren

ryckt ifrån dig Is-

och gett den åt en annan, som är bättre än du.
raels kungamakt
han
29Och han som är Israels ära ljuger icke och ångrar intet,
3°Saul
upprepade:
är inte en människa, en som kan ångra sig."
"Ja, jag har syndat. Men Visa mig ändå den hedern inför mitt
med mig, så vill jag falla ner
folks äldste och inför Israel att
31Samuel
följde då med Saul, och Saul
inför Herren, din Gud."
föll ner och tillbad Herren.
32Samuel befallde nu att man skulle föra fram amalekiternas
kung Agag inför honom, och Agag kom med vacklande steg
33Men Samuel sade:
och klagade: "Hur bitter är inte döden"
nu skall din mor bli
barnlös som de." Och han högg ner Agag inför Herren i Gilgal.
Därefter
gick Samuel till Rama, medan Saul vände hem till
Sauls Giva. 35Samuel grät över Saul och ville inte se honom
han hade
mer, så länge han levde. Och Herren ångrade att
gjort Saul till kung över Israel.
"Ditt

svärd

har gjort

kvinnor

barnlösa,
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blir smord

1Herren
Saul

till kung

sade till

Samuel:
förkastat

Jag har
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länge

"Hur
honom;

tänker

du gråta

över

han skall inte längre

vara
med olja och ta det med
dig. jag sänder dig till Iishaj i Betlehem,
jag har utsett en av
hans söner till kung." Samuel svarade: "Nej, dit kan jag inte
kung över Israel. Fyll ditt smörjhorn

gå. Fick Saul reda på det skulle

han döda mig."

Men Herren

sade: "Ta med dig en kviga och säg att du kommer för att offra
3Bjud så in Iishaj till offerfesten. Sedan låter jag dig

till Herren.

veta vad du skall göra; den som jag utpekar skall du smörja åt
mig."
4Samuel gjorde som Herren hade sagt. När han kom till Betlehem skyndade

stadens äldste emot honom och frågade oroÄr allt väl"
5"a", svarade han. "Jag
är här för att offra till Herren. Rena er, och kom sedan med
mig till offerfesten."
Han renade Iishaj och hans söner och inbjöd dem till offret. 6När de kom dit och Samuel såg Eliav,
ligt: "Vad

tänkte
Herren

för dig hit

han: "Här

inför

7Men
står nu hans smorde."
"Fäst dig inte vid hans utseende och

Herren

sade till Samuel:

hans resliga gestalt

honom har jag förkastat. Herren ser med
människor
ögon än människor:
ser till det yttre, men
Herren ser till hjärtat." 3Då kallade Iishaj på Avinadav
och lät
andra

honom
honom

stiga fram inför Samuel. Men Samuel sade: "Inte heller
har Herren utvalt." 9Därefter lät Iishaj Shamma stiga

fram,

men Samuel sade: "Inte heller honom har Herren ut1°På detta sätt lät Iishaj sina sju söner stiga fram, men Samuel sade: "Herren har inte utvalt någon av dessa." Sedan
frågade han: "Är detta alla dina söner"
svarade Ii- "Nej",
shaj, "den yngste är kvar, men han är ute och vallar fåren." Då
valt."

sade Samuel:

"Skicka

han har kommit."

efter honom,

vi går inte vår väg förrän

lzlishaj lät hämta honom,

och han var ljus
sade: "Han är
Och
Herren
ögon.
13Samuel
det, honom skall du smörja."
tog då oljehornet och
smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande föll
och ståtlig

över David

och hade vackra

och var sedan alltid
till Rama.

Samuel tillbaka

med honom.

Därefter

vände
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z tjänst hos Saul

ande hade övergett Saul, och han plågades av
15I-Ians närmaste män sade då:
en ond ande som Herren sänt.
"Vi ser att en ond ande från Gud plågar dig, herre. 15Befall dinågon som
na tjänare - vi står här beredda - att leta upp
spela för
han
kan
dig
spelar lyra. När den onda anden ansätter
sade då till sina män: "Leta
dig och lindra din plåga." Saul
Men

Herrens

till mig."
upp någon som är skicklig att spela och -för honom
Iishaj i
till
träffat
En
hade
han
berättade
dem
att
en son
av
och
karl
duktig
spela.
"Det
är en
Betlehem som kunde
en god
Och
Herren
är
soldat, han vet att lägga sina ord och ser bra ut.
19Då skickade Saul bud till Iishaj och lät säga:
med honom."
"Sänd din son David till mig, han som vallar fåren." zojishaj
tog tio bröd, en lägel vin och en killing och skickade detta med
sin son David till Saul. Så kom David till Saul och trädde i
tjänst hos honom. Saul blev mycket fäst vid honom; han gjorde
skickade bud till Iishaj: "Jag tyckhonom till sin väpnare och
er bra om David. Låt honom stanna i min tjänst."
23Var gång Guds ande ansatte Saul grep David lyran och
spelade. Då kände sig Saul lättare till mods. Han blev lugn
igen, och den onda anden lämnade
David
17

honom.

och Goljat

drog samman sina trupper till strid och samlades i
mellan Soko och
Soko i Juda. De slog läger i Efes Dammim
samlade sina styrkor. De
Aseka. Också Saul och israeliterna
och ordnade sig till strid mot filisteslog läger i Terebintdalen
lFilisteerna

och israelerna. 3Filisteerna stod på den ena bergssluttningen
mellan
dalen
sig.
med
andra,
på
den
iterna
4Ur filisteernas
led steg då fram en tvekampskämpe
som
hette Goljat från Gat. Han var tre meter lång 5och bar en hjälm
vägde omkring 60
av brons och ett harnesk med bronsfjäll som
kilo. ÖHan hade benskenor av brons och en bronssabel i rem
över axeln. 7Skaftet på hans spjut var tjockt som en vävbom,
och spetsen, som var av järn, vägde över sju kilo. Framför honom gick hans sköldbärare.
3Goljat gjorde halt och ropade bort mot de israelitiska leden:
Jag är filisteernas man och ni
"Varför ställer ni upp till strid
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Sauls tjänare. Utse någon på er sida som får komma ner till
mig. 90m han är stark nog att kämpa mot mig och dödar mig,
så blir vi era slavar. Men om jag vinner och dödar honom, då
blir ni våra slavar och tjänar oss." 1°Och han fortsatte: "Jag utmanar Israels här: Skicka fram en man som kan kämpa med
mig." När
Saul och alla israeliterna hörde filisténs utmaning
blev de utom sig av skräck.
12David var son till en efratit från Betlehem i Juda
som hette
Iishaj. Han hade åtta söner och var på Sauls tid redan till åren
kommen. 13Hans tre äldsta söner hade följt Saul ut i kriget. De
den andsom dragit i fält var Eliav, den förstfödde, Avinadav,
re, och Shamma, den tredje. David
var yngst. De tre äldsta
hade följt Saul, 15men David brukade då och då lämna Saul för
att

till Betlehem och valla sin fars får.

Morgon

och kväll

i fyrtio

dagars tid steg filistén

fram och

ställde sig där.

17ishaj sade till sin son David: "Ta den här säcken rostad
säd och de här tio bröden och skynda dig till dina bröder i lägret. 18Och de här tio ostarna skall du lämna till deras befälhavare. Sök upp dina bröder och se hur de har det och få med dig
ett livstecken från dem. 19De är med Saul och den israelitiska
hären i Terebintdalen

och krigar mot filisteerna."
nästa morgon lät David någon annan ta hand om
fåren och gjorde som Iishaj hade sagt till honom; han tog med
sig vad han skulle och gav sig i väg. Just då han kom fram till

Tidigt

lägret drog hären ut för att ställa upp sig, och stridsropen
skallade. 21Israeliter och filisteer ställde upp i slagordning
mitt
lade ifrån sig packningen
emot varandra. David
hos trossvakten och sprang bort till trupperna
och hälsade på sina bröder. 23Medan han stod där och talade med dem trädde tvekampskämpen
upprepade

Goljat

från

sin utmaning,

Gat fram
och David

led och
ur filisteernas
hörde det. 24Alla israel-

när de fick se honom. 25"Se
"det är för att förödmjuka Israel som han visar sig. Den som kan besegra honom
får stora rikedomar
av kungen. Han får kungens dotter till
hustru, och alla i hans släkt skall vara fria män i Israel." 26Daiterna ryggade

förskräckta

på den där mannen",

vid frågade

tillbaka

sade de till varandra,

dem som stod närmast: "Vilken belöning får den
slår
ihjäl
den där filistén och befriar Israel från vanäran
som
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Och hur kan en oomskuren filisté få skymfa den levande Gudens här" 27Man talade då om för honom vad som hade sagts
för den som slog ihjäl filistén. 23När Davids
om belöningen
äldste bror Eliav fick höra hur han pratade med de andra blev
han arg och sade: "Vad har du här att göra Till vem har du
Jag känner dig nog, din
i öknen
lämnat din lilla fårhjord
för
att titta på striden." fräcka slyngel Du har bara kommit
bara."
29"Vad har jag nu gjort"
sade David. "Jag frågade
30Han lämnade

Eliav och frågade

andra,

och alla gav honom

samma svar.
hade sagt spred sig, och även Saul
honom till sig. 32Och David sade till

31Ryktet om vad David

det och kallade
Saul: "Låt dig inte skrämmas av honom, herre. Jag, din tjänare,
skall
ut och strida mot den där filistén." - 33"Inte duger du
bara en pojke,
till att slåss mot filistén", svarade Saul, "du är
34Men
David sade:
liv."
hela
sitt
krigare
i
och han har varit
hörde

får åt min far. När det kom ett lejon och tog ett
får ur hjorden 35sprang jag efter det, slog ner det och ryckte
bytet ur käftarna på det. När det anföll mig grep jag det i maoch det
nen och slog ihjäl det. 36Också en björn har jag fällt,
filistén som det gick
skall gå likadant för den där oomskurne
för dem, eftersom han har skymfat den levande Gudens här."
37Och han tillade: "Herren som har räddat mig från både lejon
och björn, han skall rädda mig från den där filistén." Då sade
"Jag har vallat

Saul till honom: "Gå Herren är med dig."
38Så klädde han David i sina egna kläder och satte på ho39Sedan spände David
nom en hjälm av brons och ett harnesk.
fast svärdet

utanpå

kläderna

och försökte

i rustningen

"Nej, med allt det här kan
jag inte gå", sade han till Saul, "jag har aldrig gjort det förr."
Och så lade han av sig r-ustnjngen. 40Han tog sin käpp, valde
ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdedet hade han aldrig

tidigare

prövat.

Väska, sin ränsel.
i handen gick han emot filistén. 41Filistén kom
framför sig. 42När filistén fick
allt närmare med sköldbäraren
bara
åt honom - det var
föraktfullt
David
fnös
han
syn på
43"Tror
hund,
du
jag
är
en
en ung pojke, ljushyllt och vacker.
frågade han. Så
eftersom du kommer emot mig med käppar"
Med slungan

nedkallade

filistén

sina

gudars

förbannelse

över

David.
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han, "så skall jag ge din kropp åt himlens
djur." 45David svarade: "Du kommer emot

mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herren
Sebaots namn, hans som är Israels härars Gud och som du har
smädat. 451 dag skall Herren utlämna dig åt mig, jag skall fälla
dig till marken

och hugga huvudet

ditt lik och de filisteiska

soldaternas

av dig. I dag skall jag ge
lik åt himlens fåglar och

markens vilda djur. Så skall hela världen förstå att Israel har en
47och alla här skall inse att det inte är med svärd och

Gud,

spjut som Herren ger seger. Han råder över kriget, och han har
gett er i vårt våld."
43När nu filistén
fortsatte framåt och kom allt närmare,
sprang David med snabba steg fram mot hären för att möta
honom. 49Han stack handen i väskan och tog upp en sten, sköt
iväg den med slungan och träffade filistén så att stenen trängde in i pannan och han föll framstupa på marken. 5°Så besegrade David filistén med slunga och sten. Han dräpte filistén utan
svärd.
51Nu sprang David fram och ställde sig över filistén,
grep
hans svärd och drog det ur skidan. Han gav honom dödsstöten
och högg av huvudet med svärdet. När filisteerna såg att deras
hjälte var död tog de till flykten. 52Då höjde Israels och Judas
styrkor ett härskri och förföljde filisteerna ända bort mot Gat
och fram till Ekrons portar. Ja, det låg fallna filisteer längs Shaarajimvägen
ända till Gat och Ekron. 53Efter att ha jagat filistetillbaka
och plundrade
deras läger.
erna vände israeliterna
54David tog filisténs huvud och förde det till Jerusalem,
men
hans vapen lade han i sitt tält.
55När Saul såg David dra ut för att möta filistén frågade han
sin härförare

"Sannerligen,

Avner:

"Avner,

vems son är den där pojken"
det vet jag inte", svarade Avner, 55och
honom att ta reda på vem den unge man-

konung,

då befallde kungen
nen var. 57När sedan David

kom tillbaka efter att ha dräpt filismed sig till Saul, medan han ännu bar fii handen. 53Saul frågade David: "Vems son är
du, unge man"
David svarade: "Jag är son till din tjänare Jishaj i Betlehem."
tén tog Avner
listéns huvud

honom
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David

i onåd hos Saul

lEfter

samtalet

mellan

David

och Saul blev Jonatan

18:18

innerligt

fäst vid David; han älskade honom lika högt som sitt eget liv.
2Från den dagen tog Saul David till sig och lät honom inte återvända hem. 3onatan

slöt ett förbund med David; han älskade
honom lika högt som sitt eget liv. 4Han tog av sig manteln han
bar och gav den åt David, liksom sina övriga kläder och till och
med svärdet, bågen och bältet. 5Och David lyckades så väl
med alla uppdrag
havare.

Både folket

han fick att kungen gjorde honom till befäloch Sauls närmaste män tyckte att det var

ett bra beslut.
5Då hären kom tillbaka

efter att David hade dödat filistén
i Israels alla städer ut för att titta, och dansersoch trekor mötte kung Saul med glädjerop och tamburiner
strängade lyror. 7De jublande kvinnorna sjöng:
gick kvinnorna

Saul har slagit tusen,
David tio tusen.
3Saul tog mycket illa upp, och i sin förbittring
sade han: "Åt
David ger de tio tusen och åt mig tusen. Nu fattas honom bara
9Från och med nu hade Saul ögonen på David.
kungamakten."

mFöljande dag överfölls

Saul av en ond ande från Gud och
bar sig åt som en besatt inne i sitt hus. David spelade lyra, som
han brukade göra varje dag. Saul hade ett spjut i handen och
höjde det. "Jag skall nagla fast David vid väggen", tänkte han,
men David vek undan två gånger. 12Då blev Saul rädd för honom, eftersom Herren var med David men hade vänt sig från
honom själv. 13Han ville inte längre ha David i sin närhet utan
gav honom befälet över tusen man. David ledde sina män i
Herren var med
strid och
lyckades väl i alla sina företag,
och blev skrämd,
honom. 15Saul såg hans stora framgångar
16men alla i Israel och Iuda älskade David, som ledde dem i
striden.

David

blir

Sauls

mâg

17Saul sade till David:

henne ger jag
dig till hustru, om du visar dig tapper i min tjänst och utkämskulle
par Herrens krig." Saul tänkte nämligen att filisteerna
döda David, så att han slapp göra det själv. 13David svarade:
"Min

äldsta dotter Merav,
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skulle en man som jag, med min härstamning,
kungens måg"
"Hur

kunna bli

19När nu tiden var inne för David att få Sauls dotter Merav
till hustru, blev hon i stället bortgift med Adriel från Mechola.
2°Men Sauls dotter Mikal blev kär i David, och då man berättade det för Saul tyckte han att det var bra. 21Han tänkte: "Jag
ger honom Mikal: hon skall bli ett lockbete som gör honom till
Därför erbjöd han nu för andra
ett lätt byte för filisteerna."
gången David att bli hans måg. 22Han befallde sina närmaste
män att i förtroende säga till David: "Du står högt i gunst hos
kungen, och Vi tycker alla om dig. Du skall bli hans måg"
23När Sauls män anförtrodde
David detta svarade han: "Tror
ni det är så lätt att bli kungens
tydlig man." 24De berättade

måg jag är
en fattig och obeför Saul vad David hade sagt,

25och Saul sade: "Hälsa David att den enda brudgåva kungen
från 100 filisteer som en hämnd på sina fibegär är förhudama
skulle döda David.
ender." Saul räknade med att filisteerna
26Sauls män framförde
till David. Han tyckte att
hälsningen
det var bra att få bli kungens måg på sådana villkor. Innan tiden var gången 27drog han ut med sina män. Han slog ihjäl
200 filisteer och tog med sig deras förhudar och lämnade dem
allesammans åt kungen för att få bli hans måg. Då gav Saul honom sin dotter Mikal till hustru.
23Nu insåg Saul att David hade Herren
hela Israel älskade honom.
alltmer,

och för all framtid

Kungens

på sin sida och att

fruktan

blev han Davids

för honom växte
fiende. 3°Filisteer-

gjorde nya anfall, men varje gång de drog i
nas befälhavare
strid var David mer framgångsrik
än någon annan av Sauls
män, och hans namn blev vida berömt.
David

19

räddas undan

Saul

1Saul talade med sin son Jonatan och med sina närmaste män
om sin avsikt att döda David. Men Jonatan var mycket fäst vid
David Zoch varskodde honom. "Saul vill döda dig", sade han.
på din vakt i morgon bitti, göm dig och håll dig
dold. 3Själv skall jag göra sällskap med min far ut på fälten där
du håller till och tala med honom om dig. Om jag då får reda
"Var

därför

på något skall jag låta dig veta det." 4onatan

talade

väl om
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inför sin far och sade: "Kungen får inte göra sin tjänare
aldrig gjort något orätt mot dig,
orätt - David har
haft
utan du har
stor nytta av hans tjänster. 5Han satte sitt liv
på spel då han slog ihjäl filistén, och Herren gav Israel en stor
seger. Du såg det själv och gladde dig. Varför skulle du då låta
6Saul
oskyldigt
blod flyta och döda David utan anledning"
David

något

till Jonatan och svor vid Herren: "Så sant Herren lever, David skall inte dödas." 7Då kallade Jonatan på David och
berättade om samtalet. Han tog med sig David till Saul, och så
lyssnade

åter i tjänst hos kungen

var David

som förut.

ryckte ut mot filisoch drev dem på
nederlag
tillfogade
dem
och
ett stort
teerna
flykten.
9En gång när Saul satt i sitt hus med spjutet i handen och
David spelade, föll en ond ande från Herren över honom,

SKriget blossade upp på nytt, och David

woch han försökte

nagla fast David

Men David vek undan för honom,
flydde

David
sände

och lyckades

vid väggen med sitt spjut.
och spjutet träffade väggen.

undkomma.

Redan

samma natt
hus för att bevaka honom
Men Mikal, Davids hustru,

Saul några män till Davids

på morgonen.
sin man: "Du måste sätta dig i säkerhet redan i natt,
12Hon firade ner David
annars är du en död man i morgon."
från fönstret, och han flydde och lyckades undkomma.
och döda honom

varnade

13Mikal

tog nu husguden och lade den i sängen, placerade
och lade täcket ovanpå. 14När Sauls
en getfäll vid huvudändan
utsända skulle hämta David sade hon att han låg sjuk. 15Mänin till David. "Bär honom i sängnen fick då order att själva
Saul,
"så
sade
till
mig",
att jag kan döda honom." 15När
en hit
de kom in upptäckte de husguden som låg i sängen och getfällen

vid huvudändan.

sade Saul till

Mikal.

17"Varför
"Du

att David
dig."
annars måste jag döda
undan"

Mikal

svarade

har du lurat

har hjälpt

min

mig så här"

fiende

hade sagt: "Hjälp

att komma
mig i väg,
-

Saul och profeterna i Rama
18När nu David hade flytt och klarat sig undan kom han till
Samuel i Rama och berättade för honom om allt som Saul hade
gick de sedan till Najot och stangjort honom. Tillsammans
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nade där. 19Då Saul fick veta att David
skickade
han folk för att gripa honom.

var i Najot vid Rama
De fann en skara profeter i extas, och Samuel stod där som deras anförare. Då föll
Guds ande över kungens män, så att också de råkade i extas.
När
man berättade detta för Saul sände han i väg nytt folk,
men också de råkade i extas. Saul skickade en tredje grupp,
men det gick likadant för dem. 22Han begav sig då själv till Ra- i
ma, och när han kom till Stora brunnen i Seku frågade han var
Samuel och David var. Man sade att de var i Najot vid Rama,
23och han gick vidare dit, men också han greps av Guds ande
hela vägen fram till Najot.
och fortsatte i profetisk hänryckning
24Också han kastade
andra profeterna

av sig kläderna och betedde sig som de
inför Samuel; hela dagen och hela natten låg

han där naken. Det är därför

man brukar

säga: "Hör

Saul ock-

så till profeterna"

Jonatan
20

lDavid

räddar
flydde

sade: "Vad

David
från Najot vid Rama och kom

har jag gjort för ont

till Jonatan

Vad är det för brott

och

som din

2"Nej,
far anklagar mig för, eftersom han vill döda mig"
nej", svarade Jonatan, "du skall inte dö Min far företar sig aldrig något, stort eller smått, utan att tala om det för mig. Varför
3Men Daskulle han då hemlighålla
detta Det är otänkbart."
far vet mycket väl hur fäst du är
dig utanför det här, så att du
slipper oroas. Så sant Herren lever och så sant du själv lever,
det är inte mer än ett steg mellan mig och döden." 4lonatan sade: "Allt vad du vill skall jag göra för dig." 5David svarade: "I
vid försäkrade

vid mig. Därför

med ed: "Din
vill

han hålla

och då skulle jag egentligen sitta
morgon är det nymånadsfest,
till bords med kungen. Men låt mig i stället gå och gömma mig
ute på fälten tills kvällen kommer. 50m din far saknar mig, så
säger du att jag bad dig om lov att göra ett hastigt besök hemma i Betlehem, eftersom man just firar det årliga offret där för
hela släkten. 70m kungen svarar: Bral kan jag vara lugn. Men
om han visar vrede, då förstår du att han är fast besluten att
röja mig ur vägen. 3Gör detta för mig, din tjänare - du har
slutit ett förbund med mig inför Herren. Om jag har förbrutit
mig är det du som skall döda mig; utlämna

mig bara inte till
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9"Aldrig i livet", svarade Jonatan. "Om jag märker
att min far har bestämt sig för att röja dig ur vägen, så talar jag
naturligtvis
om det för dig." 10David frågade: "Vem skall underrätta mig om Saul ger dig ett bryskt svar" - 11"Kom med
mig", sade Jonatan, och båda gick tillsammans ut på fälten.
din far."

Jonatan

Israels Gud, i morgon skall jag
med min fars avsikter. Du skall se
försöka komma underfund
att han är vänligt stämd mot dig, men om han inte är det skickar jag bud till dig och varnar dig. 13Vill han ditt fördärv, då må
sade: "Vid

Herren,

straffa mig, nu och framgent, om jag inte varnar dig, så
att du kan fly och sätta dig i säkerhet. Må Herren vara med
dig, så som han har varit med min far. 14Så länge jag lever
Herren

måste du vara barmhärtig mot mig, liksom Herren är barmhärtig, och efter min död 15får du aldrig upphöra att Visa barmmot min släkt. När Herren utplånar alla Davids fienjordens yta får
Jonatans namn inte utplånas
ur
Davids släkt. Om så sker, må Herren ta hämnd på David." 17Så
han
bekräftade Jonatan åter sin kärlek till David med en ed,
härtighet

der från

älskade honom lika högt som sitt eget liv.
13"I morgon är det nymånadsfest",
fortsatte Jonatan, "då
märks det att du är borta när din plats står tom. 19Men i övermorgon skall du
ner till det ställe där du gömde dig förra
gången och stanna vid kullen, Zooch då kommer jag och skjuter
pilar
pojke
Den

som om jag sköt till måls. 21Jag skickar en
att leta efter pilarna, och om jag då ropar till honom:
ligger längre hitåt, hämta den då kan du komma fram

åt det hållet,

och känna dig lugn, då är det ingen fara å färde, så sant Herren
lever. 22Men om jag ropar åt pojken: Pilen ligger längre bortl
då måste du ge dig av, då sänder Herren i väg dig. 23Vad vi
varandra, du och jag, det vakar Herren över för all
24Så gömde sig David där ute på fälten.
Nymånadsfesten
kom, och kungen slog sig ner för att äta.
25Han satt på sin vanliga plats vid väggen. Jonatan satte sig
har lovat
framtid."

mitt emot honom och Avner vid sidan om Saul. Men Davids
den dagen, han tänkte:
plats stod tom. 25Saul sade ingenting
"Det har nog hänt honom något så att han är oren. Ja, säkert är
han oren." 27Men då Davids plats stod tom också på andra
dagen av festen frågade Saul sin son Jonatan: "Varför har inte
Jishajs son kommit till måltiden vare sig i går eller i dag" 28Jo-
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till Betlehem,
natan svarade: "David bad mig om lov att
29han sade: Låt mig få gå, vår släkt håller offerfest i staden, och
mina bröder vill att jag skall vara med. Om du är min vän, låt
i väg, så att jag får träffa mina bröder. - Det är
han inte har kommit till kungens bord." 3°Då blev Saul
rasande och for ut mot Jonatan: "Din horunge Var det inte det
jag visste, att du hänger ihop med den där Jishajs son och drar
mig då slippa
därför

skam över både dig själv och din slinka till mor. 31Så länge Jishajs son trampar denna jord, så länge blir du aldrig kung i
landet. Skicka nu efter honom. Han måste dö." - 32"Varför
33Då
frågade Jonatan. "Vad har han gjort"
skall han dödas"
höjde Saul sitt spjut för att spetsa honom, och nu förstod Jonatan att hans far var fast besluten att döda David. 341 vredesmod rusade han upp och lämnade bordet, och denna andra
dag av festen åt han ingenting. Så upprörd var han över Sauls
skändliga behandling av David.
35Nästa morgon gick Jonatan ut på fälten, så som han hade
avtalat med David. Han hade en liten pojke med sig 35och sade
"Spring och leta rätt på pilarna som jag skjuter"
Pojken sprang, och Jonatan sköt en pil över honom. 37Men när
pojken kom fram till den plats där pilen slagit ner ropade Jonadig och
tan efter honom: "Den ligger längre bort. Skynda
till honom:

stanna inte" Pojken plockade upp pilen och kom tillbaka med den till sin herre. 39Han anade ingenting, men Jonatan
lämnade Jonatan sina
och David visste vad det gällde. Sedan

spring,

vapen till pojken och sade åt honom att ta med dem till staden.
När
han gått reste sig David från sitt gömställe vid kullen
och föll ner med ansiktet mot jorden och hälsade Jonatan tre
gånger. De kysste varandra under tårar, och till slut grät David
våldsamt.

42Då sade Jonatan till honom:

"Farväl

Vi båda har

skall vaka över

en ed i Herrens namn: Herren
mellan mig och dig och mellan våra efterkommande
43Så gick David sin väg medan Jonatan återför all framtid."

svurit

varandra

förbundet

vände till staden.

David
21

1David
oroligt

hos prästen

Achimelek

kom

till

emot

honom:

Nov,

och hos kung Akish

och där skyndade
"Varför

kommer

prästen
du ensam"

Achimelek
frågade
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Jag är här på uppdrag av
han. "Har du ingen med dig"
mig att säga
kungen", svarade David, "och han har förbjudit
ärende och vilka åtgärder det gäller. Jag har gett mina
män besked om var vi skall mötas. 3Har du fem bröd, så låt
mig få dem eller vad som annars finns till hands." 4Prästen
svarade: "Något vanligt bröd har jag inte, bara heligt bröd, om
5"a", försäkranu dina män har avhållit sig från kvinnor."
för oss, som alltid när
har varit förbjudna
de David, "kvinnor

vilket

är helgad
jag har dragit i fält. Och om manskapets utrustning
redan i vanliga fall, så är den ännu mer helgad i dag." 6Då gav
prästen honom av det heliga, eftersom det inte fanns något agnat bröd än skådebröden som hade legat inför Herren men er7Den dagen var en av Sauls tjänare
satts med färskt bröd.
herkvar i templet, Doeg från Edom, den främste bland Sauls
dar. - 8David frågade nu Achimelek om han hade något spjut
eller svärd till hands: "Det var så bråttom med kungens ärende
att jag inte fick med mig vare sig svärd eller något annat."
som Goljat hade, filistén du dräpte
ligger bakom efoden, insvept i en mantel. Det
kan du ta, om du vill; något annat finns här inte." David svarade: "Det har inte sin like. Ge mig det"
1°Samma dag flydde David vidare undan Saul och kom till
Akish, kungen i Gat. 11Akishs tjänare frågade sin herre: "Är in-

9Prästen svarade: "Svärdet
i Terebintdalen,

te det där David, landets kung Var det inte honom de hyllade,
när de dansade och sjöng: Saul har slagit tusen, David tio tufäste sig vid deras ord och började bli rädd för
sen." David
Akish, kungen i Gat. 13När folk såg på spelade han vansinnig,
och när de tog hand om honom var han som förryckt, bankade
och dreglade i skägget. 14Då sade
i stadsporten
Akish till sina tjänare: "Ni ser väl att karlen är galen. Varför

på dörrarna

15Har jag så ont om dårar att ni
måste ta hit den där för att plåga mig med sina galenskaper
En sådan får inte komma in i mitt hus."

har m skickat

mig honom

Saul dödar prästerna

22

iNov

till grottan vid AdulGat och tog sin tillflykt
lam. Då hans bröder och den övriga familjen fick reda på detta
skuldsatta
slags nödställda,
gick de dit ner till honom. Alla
1David

lämnade
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i allt omkring

och han blev deras hövding.
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400 man, samlades runt honom,
3Därifrån gick David till Mispa i

där att hans far och mor skulle få vara
tills han själv fick klarhet om vad Gud ville
göra med honom. 4Så lämnade David sina föräldrar hos kungen av Moab, och där stannade de kvar så länge David var i
bergfästet. 5Men profeten Gad sade till David: "Dröj inte kvar i
Moab och bad kungen
hos moabiterna,

fästet utan kom tillbaka till Juda." Då bröt David upp och kom
till Heretskogen.
5Saul satt i Giva, under tamarisken på höjden, med spjutet i
handen

och med alla sina män stående

omkring

sig. Då han
7sade han till

fick höra att David och hans folk varit synliga
dem som stod runt om honom: "Hur är det, benjaminiter,
tror
ni verkligen
att Iishajs son också kommer att ge er åkrar och
vingårdar
3Ni har

och sätta er till befäl över tusen man eller hundra
alla gaddat er samman mot mig, och ingen har velat

avslöja för mig att min son har slutit förbund med Iishajs son.
av er har besvärat sig med att tala om för mig att min
har
uppeggat en av mina närmaste män till att intrigera
son
9Doeg från Edom, som var förman i kungens tjänst,
mig."
mot
Ingen

tog då till orda: "Jag såg när David kom till Nov, till Achimefrågade Herren för hans räklek, Achituvs
son. mAchimelek
ning

och försåg

honom

Också filistén

med proviant.

Goljats

svärd gav han honom."
Då
kallade Saul till sig prästen

och hela hans
Achimelek
kungen:
och när de infann sig sade
jag
hör", svarade Achi"Hör på, Achituvs son" - "Ia, herre,
melek, 13och Saul fortsatte: "Varför
stämplar ni mot mig, du
och Jishajs son Du har gett honom bröd och svärd och frågat
släkt, prästerna

i Nov,

därför har han rest sig mot mig och insvarade honom:
bäst
mot mig." Achimelek
nu som
"Finns det någon bland alla dina tjänare som är lika trogen
som David, kungens måg, befälhavare för din livvakt och en
Gud för hans räkning;
trigerar

aktad man i ditt hus 15Det var
frågade Gud för hans räkning.

inte heller första gången jag

du får inte anhaft
den
klaga mig eller min släkt: jag har inte
minsta aning
kungen sade: "Du skall straffas med döom allt detta." Men
den, Achimelek, du och hela din släkt." 17Och så gav han order
åt livvakterna

som stod omkring

Min

konung,

honom:

"Gå fram

och döda
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De har gjort gemensam sak med David, och
fastän de visste att han var på flykt avslöjade de ingenting för
mig." Men kungens tjänare ville inte bära hand på Herrens
fram och
präster. 13Då befallde kungen Doeg från Edom att
Herrens

präster.

dödade den daner prästerna, och det gjorde han: han
Också
Nov, präsefoden.
gen åttiofem män som hade burit
barn och
ternas stad, härjades med svärd: män och kvinnor,
spädbarn, oxar, åsnor och får, alla höggs ner med svärd.

hugga

2°En enda son till Achimelek, Achituvs
son, lyckades komoch förenade sig
flydde
Han
hette
Evjatar.
ma undan, en som
hade dödat
Saul
och
berättade för honom att
med David
sade: "Jag förstod redan då jag såg
Herrens präster. David
Saul. Det är jag
Doeg från Edom där att han skulle underrätta
23Stanna
död.
anhörigas
alla
dina
till
orsak
nu hos mig
som är
också efter
står
ditt
liv
står
efter
Den
och känn dig trygg.
som
mitt; hos mig är du i säkerhet."
David

räddar

staden

v

Keila

1Det korn bud till David att filisteerna hade anfallit Keila och
Då frågade Danu var i färd med att plundra tröskplatserna.
dvid Herren: Skall jag dra ut och angripa de där filisteerna"
svarade: "Ia, du skall dra ut och angripa filisteerna och
3Men Davids män sade: "Har vi inte mycket nog
Juda Måste vi också dra i väg till Keila och möfrukta
här
i
att
4David frågade Herren ännu en gång
styrkor"
ta filisteernas
mot Keila, jag ger filisteerna
och fick till svar: "Bryt upp och
i ditt våld." 5Då tågade David och hans män till Keila och stred

Herren

rädda Keila."

Han förde bort deras boskap och slog dem i
mot filisteerna.
så folket i Keila. - 5Också Evjatar, Achiräddade
och
grund
flytt till David, följde med till Keila, och
hade
meleks son, som
han hade då efoden med sig.
7När Saul fick veta att David hade kommit till Keila tänkte
honom åt mig. David har gillrat en
han: "Gud har utlämnat
fälla åt sig själv genom att dra in i en stad med port och bom."
han upp folket för att tåga mot Keila och omringa
David och hans män. 9Men när David förstod att Saul smidde
onda planer mot honom sade han åt prästen Evjatar att ta fram
efoden. 1°Och David bad: "Herre, Israels Gud, jag har hört att
3Så bådade
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Saul tänker dra ut och ödelägga Keila för min skull. Kommer
de styrande i Keila att utlämna mig Kommer Saul att tåga hit,
som jag har hört Herre, Israels Gud, ge din tjänare svar" Herfortsatte:
ren svarade: "Ia, han kommer att tåga hit." David
"Kommer
Saul"

i Keila att utlämna mig och mitt följe åt
svarade: "Ja, det kommer de att göra." 13Då bröt

de styrande

Herren

upp med sitt folk, omkring 600 man; de lämnade Keila
och strövade sedan än hit, än dit. När Saul hörde att David haDavid

de sluppit

David
David

ut ur Keila gav han upp sina planer.

flykt

undan

Saul

höll till bland bergen i Sifs öken med dess otillgängli-

ga klippor. Hela tiden sökte Saul efter honom, men Gud lät honom inte falla i kungens händer. 15Medan David var i Horsha i
Sifs öken fick han veta att Saul hade dragit ut för att döda hoSauls son Jonatan sökte upp David i Horsha och
nom. Men
17"Var inte
styrkte honom med löften om Guds beskydd.
sade han, "min far kommer inte att få tag i dig. Det är
du som skall bli kung i Israel, och då står jag närmast dig i
rang. Det vet min far också." 13Så slöt de båda ett förbund inför Herren, och Jonatan gick hem, medan David stannade i
rädd",

Horsha.

19Några män från Sif kom upp till Saul i Giva och berättade
att David höll sig gömd hos dem bland bergfästena i Horsha,
på Hakilaberget
söder om Ieshimon. 2°"Kom ner när du vill,
konung", sade de, "så skall vi se till att han faller i dina händer." 21Saul svarade: "Herren skall välsigna er för att ni har
haft sådan omtanke om mig. 22Gå nu och skaffa er säkrare
uppgifter
och ta reda på vart han smiter i väg; han lär vara
mycket förslagen. 23Se efter på vilket av alla sina gömställen
och kom tillbaka hit när ni är säkra på er
sak, så skall jag följa med er. Om han bara finns i landet, skall
jag spåra upp honom i vilket hörn av Juda han än må vara."
24Så begav de sig hem till Sif före Saul.
han håller sig undan

och hans män uppehöll sig då i Maons öken, i öde25När han fick reda på att Saul
om Ieshimon.
med sin trupp kom för att leta efter honom drog han sig ner till
David

marken

söder

24

klippan
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i Maons öken. Saul fick rapport

om detta och förföljde

honom in i öknen.
26Saul och hans män gick på ena sidan berget och David och
hans män på den andra. David var ivrig att hinna undan, men
och infångade, 27då
det var nära att de hade blivit kringrända
dig tillbaka
"Skynda
ropade:
en budbärare korn till Saul och
Filisteerna har ryckt in i landet." 28Saul gav då upp jakten på
sig mot filisteerna.
Skiljeklippan.
fått namnet
David

och vände

David

skonar

Därför

har denna plats

Saul i grottan

bröt upp därifrån och höll sedan till bland bergfästena i
En-Gedi. När Saul kom tillbaka från sitt fälttåg mot filisteerna
talade man om för honom att David höll till i En-Gedis öken.
3Han tog då 3 000 utvalda soldater från hela Israel och tågade

lDavid

Stengetskliput för att leta efter David och hans män öster om
utmed vägen gick han in i
porna. 4När han kom till fårfållorna
behov.
Men längst inne i grotsina
för
att uträtta
en grotta där
5och
till honom: "Nu är
de
sade
tan satt David och hans män,
den dagen inne om vilken Herren sagt: Jag lämnar din fiende i
Då smög sig Daditt våld, gör med honom vad du behagar"
vid fram och skar av en flik av Saulslmantel. ÖMen när han haslog honom samvetet, 7och han
de skurit av Sauls mantelflik
förbjude
att jag skulle handla så
sade till sina män: "Herren
mot min härskare, Herrens smorde, att jag bär hand på honom:
han är dock Herrens smorde." 3Och med stränga ord avhöll
sina män från att överfalla Saul.
Saul lämnade grottan och fortsatte vägen fram. 9Då reste sig
David och gick ut och ropade efter honom: "Min herre och koSaul såg sig om, och David föll ner med ansiktet mot
nung"
1°Han sade: "Varför lyssnar
marken och hälsade underdånigt.

David

du till dem som säger att jag vill dig illa 11Nu kan du själv se
dig åt mig i grottan. Jag blev upphur Herren utlämnade
manad att döda dig, men jag skonade dig och sade: Jag får inte
bära hand på min härskare, han är dock Herrens smorde. 12Se här, min fader, vad jag håller i handen, en flik av din manha dödat dig, men jag skar bara av en flik av din
Då måste du förstå att jag inte är skyldig till något ont,

tel. Jag kunde
mantel.

24213
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mig mot dig.
att bringa mig om livet. Herren
ren skall hämnas på dig för vad
skall jag inte röra dig. 14Du vet

Du däremot
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lägger försåt för

skall döma mellan

oss, Hersjälv
mig,
mot
hur de gamle brukade säga:
du har brutit

Ont kommer från de onda. Min hand skall inte röra vid dig.
15Mot vem har Israels konung dragit ut,
vem är det du jagar
En död hund En ynka loppa 15Men Herren skall vara domare; han skall skipa rättvisa mellan dig och mig. Han skall ta sig
an min sak och skaffa mig rätt gentemot dig."
17När David hade sagt detta ropade Saul: "David, min
son,
du"
är det verkligen
Och han brast i gråt. 13"Det är du som
har rätt, inte jag", sade han. "Du har gjort gott mot mig, och jag
har gjort ont mot dig. 191 dag har du visat att du vill mig väl:
du dödade mig inte, trots att Herren hade lagt mitt liv i din
hand. ZOMan låter

inte
fast Herren skall löna dig
dag. 21Nu vet jag säkert
kungadöme
kommer att

sin fiende

löpa, när man fått honom
för vad du har gjort mot mig i
att du skall bli kung och att Israels
befästas under ditt styre. Svår
nu
rikligt

vid Herren

att du inte utrotar mina efterkommande
och inte
mitt namn ur min släkt." 23Detta lovade David med
ed, och sedan vände Saul tillbaka hem, medan David och hans
utplånar

män drog sig upp till sitt bergfäste.
Navals
25

hustru

Avigajil

kommer

till

David

1Samuel dog och hela Israel samlades
över honom.
David

för att hålla dödsklagan
i Rama, där han hade bott.
I Maon
vidare ner mot Paranöknen.

Han begravdes

hade dragit

bodde på den tiden en man som höll boskapshjordar
i Karmel.
Han var mycket välbärgad; han ägde 3 000 får och 1 000 getter,
och nu var han i Karmel i samband med fårklippningen.
3Mannen hette Naval och hans hustru Avigajil. Hon var en klok och
vacker kvinna, men han var styvsint och elak; han tillhörde
Kalevs ätt. 4Då David ute i öknen fick reda på att Naval höll på
med fårklippningen
i Karmel 5skickade han dit tio av sina
män: "Dra

upp till Karmel och gå hem till Naval", sade han.
honom från mig Öoch säg: Jag önskar dig all lycka och
allt gott för dig och din familj och allt du äger. 7Iag fick höra
att du är i färd med fårklippningen.
Nu är det så att dina her"Hälsa
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till hos oss, och vi har aldrig gjort dem något för
när. Inte heller har de blivit av med något under hela tiden de
har varit i Karmel. 3Fråga själv ditt folk, de kan intyga det. Jag
ber dig därför att ta väl emot mina män, när de nu har kommit
dar har hållit

på en festdag, och ge av vad du kan ha åt dem och din vän David."
de Davids hälsning
9Då männen kom till Naval framförde
och väntade så på svar. 1°Men Naval frågade: "David, vem är
det Iishajs son, vem är det Det är gott om slavar nu för tiden
Skulle
jag ta mitt bröd och mitt
som rymmer från sina herrar.
skulle jag
fårklippare,
för
mina
vin och det som jag har slaktat
Männen
ge det åt folk som kommer från jag vet inte var"
vände tvärt och gick tillbaka till David och berättade vad som
hade hänt. 13"Spänn på er svärden", sade David till sina män,
och det gjorde alla, också David själv. Sedan drog han upp mot
Karmel med omkring 400 man, medan 200 man stannade i lägret.
Avigajil att
av Navals tjänare berättade för hans hustru
hade skickat budbärare utifrån öknen: "De framförde en
hälsning till vår husbonde, men han snäste av dem. 15Och de
har ändå varit så hyggliga mot oss, aldrig har vi blivit ofredaEn

David

bort för oss under hela den tid vi
16De
har varit en skyddande mur
har hållit till i deras trakter.
omkring oss både natt och dag, så länge vi har vållat boskapen
i deras närhet. 17Nu måste du tänka ut vad du kan göra. Dode, och ingenting

har kommit

allt hans husfolk.
men är säkert redan fälld över vår herre och
människa
att man inte ens kan tala
Själv är han en så ondsint
Avigajil
gick genast och tog fram tvåhundra
med honom."
två läglar vin, fem redan tillredda får, ett par säckbrödkakor,
tvåhundra kakor fikon
ar rostad säd, hundra kakor russin och
19Hon
sade åt sina tjänare
åsnor.
alltsammans
lastade
och
efter. Men till sin
komma
i förväg, så skulle hon själv
att
2°Bäst
som hon var på väg
man Naval nämnde hon ingenting.
neråt i skydd av berget, ridande på sin åsna, mötte hon David
och hans män, som kom emot henne. 21David hade suttit och
den där
till att jag skyddade
tänkt: "Det tjänade ingenting
kom bort. Han
mannens egendom ute i öknen, så att ingenting
har lönat gott med ont. 22Gud må straffa mig, nu och framgent,
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i hans hus vara vid liv när mor-

gonen kommer."
23När Avigajil

fick se David steg hon genast av åsnan och
med ansiktet mot marken och hälsade ho24"Herre",
sade hon och föll ner för hans
fötter, "skulden är min, men låt mig få säga ett ord. Jag ber dig
lyssna på din tjänarinna. 25Bry dig inte om den eländige Naföll ner för honom
nom underdånigt.

val. Han bär sitt namn med all rätt: Vettlös heter han, och vettlös är han. Själv träffade jag aldrig männen som du skickade.
26Så sant Herren lever, han
som har hindrat dig från att spilla
blod och ta rätten i egna händer, och så sant du själv lever, herdina fiender och dem som vill dig illa på samma
re: må det
sätt som det går Naval. 27Ta emot de gåvor som din tjänarinna
medför, herre, och låt fördela dem bland männen i ditt följe.
Jag ber dig förlåta din tjänarinna vad hon har felat. Herren
skall bygga dig ett kungahus
Hersom består. Du utkämpar
rens krig, och du skall inte göra dig skyldig till något som är
orätt så länge du lever. 290m någon skulle förfölja dig och stå
dig efter livet skall Herren bevara ditt liv som en dyrbar sten,
men dina fienders liv skall han lägga i sin slunga och skjuta
bort. 30När Herren har gett dig allt det goda han har utlovat
och satt dig till furste över Israel, 31så skall du inte behöva förebrå dig eller gräma dig över att du har spillt oskyldigt blod
och tagit rätten i egna händer. Men när Herren låter det gå dig
väl, tänk då på mig, din tjänarinna."
32David svarade: "Prisad
vare Herren, Israels Gud, som har fört dig i min väg. 33Iag prisar din klokhet, och jag prisar dig själv, för att du i dag har
hindrat mig från att spilla blod och ta rätten i egna händer.
34Men så sant Herren lever, Israels Gud, han
som har avhållit
mig från att göra dig illa: om du inte så snabbt hade kommit
mig till mötes, då hade vartenda manfolk hos Naval strukit
35Så tog David emot vad hon hade fört
med före gryningen."
med sig. "Nu kan du lugnt rida hem", sade han, "jag har lyssnat till dig, och jag gör dig till Viljes."
36När Avigajil kom hem fann hon att Naval hade ställt till
med en fest som anstod en kung. Själv var han drucken och
mycket upprymd.
Därför nämnde hon inte ett ord om saken
förrän nästa dag. 37På morgonen, när han hade nyktrat till, beför sin man vad som hade hänt. Då drabbades

rättade Avigajil
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tio dagar
han av slag, och han låg där som en sten. Omkring
senare släckte Herren hans liv.
39När David fick höra att Naval var död sade han: "Prisad
Naval för den skymf som jag har
vare Herren, som har straffat
från
hindrat
mig
att begå en ogärning och låtit
har
lidit. Herren
själv."
Navals ondska
ut över honom
David skickade nu bud till Avigajil för att begära henne till
hustru. 4°Hans tjänare kom till henne i Karmel och framförde
sitt ärende: "David har sänt oss för att hämta dig till honom
41Då föll Avigajil ner och hälsade dem med
som hans hustru."
ansiktet mot marken och gav sitt svar: "ag är din tjänarinna,
låt mig vara en slavinna som tvättar fötterna på sin herres tjänare." 42Så satte hon sig genast upp på sin åsna och red i väg, i
Hon följde med Davids
sällskap med sina fem tjänsteflickor.
sändebud och blev hans hustru.
43David var också gift med Achinoam från Iisreel; båda var
44Men Saul hade gett sin dotter Mikal, Davids
nu hans hustrur.
hustru, åt Palti, Lajishs son, från Gallim.
David
26

skonar

Saul i lägret

i Sif kom till Saul i Giva och berättade att David höll
mitt emot Ieshimon. 2Då tog Saul
sig gömd på Hakilaberget
soldater och tågade ner till
med sig 3 000 utvalda israelitiska
Siföknen för att leta efter David. 3Han slog läger på Hakilaber1F0lket

get mitt emot Ieshimon, nära vägen.
David, som höll till i öknen, förstod att Saul hade följt efter
honom dit. 4Han skickade fram spejare och förvissade sig om
5och därefter gav han sig i väg
att Saul verkligen hade kommit,
Sauls
såg
Han
lägerplats.
till
var Saul och hans överbefälhavasig; Saul låg längst inne i lägret
re Avner, Ners son, hade lagt
ÖDå
vände sig David till hettiten
med soldaterna omkring sig.
och till Avishaj, son till Seruja och bror till Ioav, och
Achimelek
frågade om någon av dem ville följa honom bort till Saul i lägret. "Jag går med dig", svarade Avishaj.
7På natten gick de bort till hären. Där låg Saul och sov längst
inne i lägret, med spjutet nedborrat i marken vid huvudet, me8Då sade
dan Avner och soldaterna låg runt omkring honom.
Avishaj till David: "Gud har i dag utlämnat din fiende åt dig.
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med spjutet;
svarade:

jag kan göra
du får inte

"Nej,

dräpa honom Vem kan ostraffat bära hand på Herrens
smorOch
de"
David sade: "Så sant Herren lever, Herren skall
själv slå honom, vare sig han dör därför att hans tid är ute eller
han faller

på slagfältet.

Herren

förbjude att jag skulle lyfta
min hand mot hans smorde. Ta nu spjutet som står vid hans
huvud och vattenkrukan,
och låt oss sedan gå vår väg." 12David tog spjutet och vattenkrukan
från platsen vid Sauls huvud,
och så gick de därifrån. Ingen såg dem, ingen märkte något,
ingen vaknade.

Alla sov,

Herren

hade försänkt

dem i djup

dvala.
13Når David

hade kommit
över på andra sidan gick han
bort och ställde sig högst uppe på berget, på stort
avstånd från lägret. Så
ropade han till hären och till Avner,
Ners son: "Hör du mig, Avner"
- "Vem är du som anropar
kungen"
frågade Avner. 15David svarade: "Du som är
en man
och inte har din like i Israel, varför har du inte vakat bättre
över din herre och konung
Någon har
lyckats ta sig in för
att dräpa din herre konungen. 15Du har svikit din plikt. Så sant
långt

Herren lever, ni är döden värda som inte har vakat över
er herre, över Herrens smorde. Se efter: Var är kungens spjut Var är
vattenkrukan
17Saul kände igen
som stod vid hans huvud"
Davids röst och ropade: "David,
min
du" Och David svarade: "Ia, min herre
13Varför förföljer du din tjänare
Vad
har jag gjort mig skyldig till 19ag ber

son, är det verkligen
och konung, det är jag.
har jag gjort
Vad ont

dig, herre konung, att
lyssna på mig. Om det är Herren som har uppeggat dig mot
mig, må han då blidkas med ett offer, men är det människor,
så skall Herren låta förbannelse drabba dem. Nu har de jagat
bort mig och förmenat mig rätten att bo i Herrens land och på
så vis velat driva
mitt

blod

mig till att tjäna andra gudar. ZOMen låt inte
långt borta från Herrens ansikte. Israels
ut för att döda mig, som man jagar klipphöns i

utgjutas

kung har dragit
21Då sade Saul: "Jag har gjort orätt. Kom tillbaka, David, min son, jag skall inte göra dig något ont mera, eftersom
bergen."

du i dag har visat sådan respekt för mitt liv. Jag har varit
en
dåre och tagit gruvligt
miste." 22David svarade: "Här är ditt
spjut, konung, skicka över någon att hämta det. 23Herren skall
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och trohet. Nyss lämlöna var och en efter hans rättfärdighet
nade han dig i mitt våld, men jag vägrade att bära hand på
Herrens smorde. 24Lilsom ditt liv var dyrbart för mig, så skall
mitt liv vara dyrbart för Herren, och han skall rädda mig ur all
25Då sade Saul: "Välsignad är du, min son David Stora
ting skall du ta dig för, och allt du gör skall lyckas." Så gick
David därifrån, och Saul vände tillbaka hem.

fara."

David får Siklag av kung Akish
27

eller senare faller jag offer för Saul", tänkte David. "Det
bästa jag kan göra är att fly till filisteernas land. Då måste Saul
ge upp och sluta att leta efter mig överallt i Israel; jag kommer
att vara utom räckhåll för honom." Alltså bröt David upp tillsammans med de sexhundra man han hade med sig och gick
över till kungen i Gat, Akish, Maoks son. 3H0s honom slog sig
Förr

David
ner med sina män, var och en med sin familj,
Avigajil
från
och
från
Iisreel
med sina båda hustrur, Achinoam
flytt
Karmel, Navals änka. 4När Saul fick höra att David hade
till Gat upphörde han att leta efter honom.
David

din gunst", sade David till Akish, "låt
någon av städerna ute i landet. Inte
mig
i
då
få
bosätta
mig
6Genast förhos dig, herre"
huvudstaden
skall jag väl bo här i
länade Akish honom Siklag - det är därför denna stad än i
dag tillhör Juda kungar.
ett år och fyra månader stannade David i filisteernas land.
5"Om jag har vunnit

3Han och hans män drog ut på plundringståg
mot geshureerfolk
dessa
det
amalekiterna;
som bodde i
var
na, girseerna och
området mellan Telam och Shur, ända bort mot Egypten. 9Uni landet lämnade David varken män eller
der sina härjningar
kvinnor

vid liv. Han tog med sig får och kor, åsnor och kameoch vände så tillbaka till Akish. 1°När Akish frå-

ler och kläder

i dag", kunde David svara att de
del elhade varit i Judas del av Negev eller i jerachmeeliternas
David
skonade varken män eller kvinnor.
ler i keniternas.
Han var rädd att de skulle anklaga honom för vad han gjort,

gade: "Vem

har ni plundrat

till väga unom de kom levande till Gat. Så brukade David
12Och
Akish litaland.
der hela den tid han bodde i filisteernas
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de på honom och tänkte: "Säkert har han gjort sig så hatad av
sitt folk Israel att han för all framtid måste hålla sig till mig."
1Vid denna tid drog filisteerna samman sina stridskrafter
till
på
frågade
David:
väl
det
"Du är
kamp mot Israel, och Akish
klara med att du och dina män måste dra i fält med mig"
2"avisst",
svarade David, "du skall själv få se vad din tjänare
är i stånd till." - "Bra", svarade Akish, "då utnämner jag dig
till min ständige

livvakt."

Saul hos andeskåderskan

i En-Dor

3Samuel var död, hela Israel hade hållit dödsklagan
över hohade
Saul
och
han
hade
begravts
hemstad
Rama.
i
sin
nom,
rensat landet från andeskådare och spåmän.
4Filisteerna hade samlat sina styrkor och kommit

till Shu-

nem och slagit läger där. Då bådade Saul upp folket och slog
5När Saul såg filisteernas här blev han
läger på Gilboaberget.
förfärad,

och i sin ängslan Öfrågade han Herren

vad han skulle

göra, men Herren svarade honom inte, vare sig genom drömmar eller orakel eller profeter. 7Då befallde Saul sina tjänare att
leta reda på en andeskåderska
som han kunde söka upp och
rådfråga. Tjänarna talade då om att det fanns en sådan i EnDor. 3För att inte bli igenkänd tog Saul på sig andra kläder,
och med två man i sällskap kom han på natten till kvinnan.
"Frambesvärj
en ande och spå mig", sade Saul. "Mana fram
svarade: "Du vet
den som jag nämner för dig." 9Kvinnan
och
själv vad Saul har gjort, att han har utrotat andeskådare
spåmän i landet. Vill du locka mig i en fälla och döda mig"
1°Men Saul svor: "Så sant Herren lever, ingenting skall läggas
frågade då vem hon skulle madig till last i denna sak." Hon
12Men då kvinnan fick se
na fram, och han svarade: "Samuel"
Samuel gav hon till ett skrik och sade till Saul: "Varför har du
13"Var inte rädd", sade kungen.
lurat mig Du är
Saul"
"Vad är det du ser"
"Jag ser ett gudaväsen stiga upp ur jorden", sade kvinnan. 14"Hur ser det ut" frågade Saul, och hon
svarade:
tel."

"Det är en gammal man, och han är insvept i en manSaul att det var Samuel, och han föll på knä

Då förstod

med ansiktet

mot marken

och hälsade underdånigt.
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15"Varför har du stört min ro och manat fram mig" frågade
Samuel, och Saul svarade: "Jag är i stor nöd: filisteerna för krig
mot mig, och Gud har vänt sig ifrån mig och svarar mig inte
Därför har jag
längre, vare sig genom profeter eller drömmar.
vad jag skall
nu kallat på dig, för att du skall tala om för mig
sade: "Varför frågar du mig, när Herren redan
göra." Samuel
17Herren har gjort
har övergett dig till förmån för en annan
genom mig: han har ryckt ifrån dig kungadu inte
makten och gett den åt en annan, åt David. Eftersom
hans vredesdom över
lyssnade till Herren och inte verkställde
har Herren nu handlat mot dig på detta sätt.
amalekiterna,

vad han förutsade

19Både Israel och dig själv skall han lämna i filisteernas våld. I
Israels
morgon skall du och dina söner vara hos mig, och även
här skall Herren utlämna åt filisteerna."
2°Då föll Saul raklång till marken, Samuels 0rd hade skrämt
utmattad, eftersom han inte
honom. Han var också fullkomligt
Kvinnan
gick fram till honom, och
dygn.
helt
på
hade ätit
ett
när hon såg att han var skräckslagen sade hon: "Kom ihåg att
jag gjorde som du ville, herre. Jag satte livet på spel då jag lydde dig. 22Nu ber jag att du i din tur lyssnar på mig. Låt mig få
sätta fram lite mat, så att du kan styrka dig innan du går här-

23"Nej", sade han, "jag vill inte ha något." Men när
inte bara kvinnan utan också hans följeslagare tiggde och bad
24Kvingav han efter. Han steg upp och satte sig på bådden.
all hast.
nan hade en gödkalv i huset, och den slaktade hon i
Sedan tog hon fram mjöl, gjorde en deg och bakade bröd.
ifrån."

25Hon satte fram åt Saul och hans män, och när de hade ätit
bröt de upp och gick sin väg samma natt.
F ilisteernas

29

befälhavare misstror

David

lFilisteerna
drog samman alla sina styrkor till Afek, medan ispå
raeliterna hade sitt läger vid källan i Jisreel. I avdelningar
under
sina
hundra och tusen man marscherade filisteerna upp
med
hövdingar;
sist kom David och hans män tillsammans
"Vad har de där
befälhavarna:
David som
svarade:
"Det
är
Akish
göra"
hebreerna här att
hos
mig i årahar
Varit
tjänade Israels kung Saul men som nu
tal. Jag har inte haft något att förebrå honom sedan den dag
Akish.

3Då frågade de filisteiska
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han gick över till mig." 4Då blev befälhavarna
förargade
och
sade åt Akish att skicka tillbaka David till den stad som han
hade fått i förläning. "Han får inte dra i krig tillsammans
med
oss, det är risk för att han under striden
Kan det finnas ett bättre sätt för honom
gunst än att göra våra soldater ett huvud

vänder

sig mot oss.
att vinna sin herres
5Kom ihåg
kortare

att det är denne David de sjunger om när de dansar: Saul har
slagit tusen, David tio tusen."
5Akish kallade till sig David och förklarade: "Så sant Herren
lever, du är att lita på, och jag är mycket nöjd med att ha dig i
min tjänst i hären. Jag har inte funnit något att klandra dig för
alltifrån den dag du kom till mig. Men du är inte väl sedd av
7Vänd nu tillbaka i lugn och ro, så att du inte rehövdingarna.
undrade David. "Har du
tar dem." - 8"Vad har jag då gjort"
funnit

något

att klandra mig för under den tid jag har varit i
din tjänst, eftersom jag nu inte får dra i strid mot dina fiender,
9Akish svarade: "Nej, du vet att du i
min herre och konung"
mina ögon är som en Guds ängel, men befälhavarna
vägrar att
låta dig kämpa tillsammans
med oss. wTidigt i morgon skall
du därför bryta upp, du och de av din herres tjänare som du
hade med dig. Ni skall
tillbaka till den stad som jag förlänade er. Var inte bitter, jag har fullt förtroende för dig. Se till att
ni kommer i väg tidigt, gå så snart det ljusnar." 11Så anträdde
David och hans män återfärden till filisteernas land tidigt följande morgon.
Amalekiternas
30

Men filisteerna

härjningståg

1Två dagar därefter
Då hade

drog upp mot Iisreel.
och Davids

kom David

amalekiterna

hämnd

och hans män fram till Siklag.

in i Negev mot
ett härjningståg
Siklag, som de hade erövrat och bränt ner. zKvinnorna
och alla
andra i staden hade de tagit till fånga, stora som små. De hade
inte dödat någon, bara fört dem med sig och försvunnit
därifrån. 3När David och hans män kom fram till Siklag och fann
gjort

att staden var nerbränd och att deras hustrur och söner och
döttrar var bortförda, 4brast de ut i högljudd klagan och grät
tills de inte orkade gråta mer. 5Davids bägge hustrur var tillfångatagna,
Achinoam
från Iisreel och Avigajil,
änkan efter
Naval

från Karmel.

5David

var hårt trängd:

folket

hotade

att
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för sina söners och
stena honom, eftersom alla var förbittrade
döttrars skull. Men han hämtade styrka hos Herren, sin Gud.
7"Ta fram efoden", sade han till prästen Evjatar, Achimeleks
son, och när Evjatar gjort det 3frågade David Herren: "Skall jag
Kommer jag att hinna ifatt
sätta efter det där rövarbandet
dem"
Herren svarade: "Ja, sätt efter dem Du kommer att hinna ifatt dem och rädda de fångna."
9Då gav sig David i väg med sina sexhundra
fram till Besorbäcken.
Där stannade somliga
fortsatte

förföljandet

man och kom
kvar: 1°David

man, men tvåhundra
vidare över bäcken och måste stan-

med fyrahundra

man var för trötta för att
na kvar.
Ute
på öppna fältet hittade soldaterna en egyptisk man,
de
tog med till David. Han fick bröd att äta och vatten att
som
han ätit lite torkade fikon och ett par kakor
dricka. Sedan
russin repade han sig. Då hade han varken fått mat eller dryck
på tre dygn. 13David frågade honom: "Vem tillhör du och var
Han svarade: "Jag är egypter och slav hos en
är du ifrån"
Min husbonde övergav mig när jag blev sjuk för tre
dagar sedan. 14Vi hade varit ute och plundrat i den del av Negev som tillhör kereteerna, i det som tillhör Juda och i den del
av Negev som tillhör Kalevs ätt, och vi hade bränt ner Siklag."
amalekit.

"Vill du föra mig till det där rövarbandet"
"Svär vid Gud att du inte dödar mig eller utläm15Han visanar mig åt min husbonde, så skall jag föra dig dit."
spridda
ligga
amalekiterna
de David vägen, och där såg de nu
15David

frågade:

Han svarade:

överallt,

de åt och drack och firade det stora byte de hade tagit
anföll i gryningen följanland och i Juda. David

i filisteemas

fortsatte

de dag, och blodbadet
undan

utom

och flydde.
David

fyrahundra
räddade

bort och befriade

ända till kvällen.

Ingen

slapp

man, som satt upp på sina kameler

tillbaka

allt vad amalekiterna

också sina båda hustrur.

hade rövat

Ingenting

sakna-

stora eller små, varken söner eller döttrar, ingenting av bytet eller det rövade: allt skaffade David till rätta.
2°Han tog också alla fåren och korna; denna hjord drev de
framför sig och ropade: "Här är Davids byte."
des, varken

David
kom nu tillbaka till de tvåhundra
för trötta för att följa med och som han därför

som hade varit
hade lämnat vid
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Besorbäcken.

När David och hans män närmade sig gick de
ut för att möta dem. David gick fram tillsammans
med sina män och hälsade vänligt, men
några ondsinta och
tvåhundra

illvilliga
män i hans följe började ropa: "Eftersom de inte gick
med oss skall Vi inte heller ge dem av bytet som vi har räddat;
de får ta sina hustrur och barn och gå." 23Då sade David: "Nej,
bröder
Så får ni inte göra med det som Herren har gett oss.
har
Han
bevarat oss, och det rövarband
som överföll oss har
han lämnat i vårt våld. 24Vem bryr sig om vad ni säger Nej,
samma lott åt den som vaktar trossen och åt den som går i striden Alla skall vara med och dela." 25Från den dagen gjorde
David

detta till regel och rättesnöre

dag.
26När David

hade kommit

tillbaka

i Israel, och så är det än i
till Siklag skickade

han

delar av bytet till sina starnfränder,

de äldste runt om i uda,
och lät hälsa: "Detta är en gåva till er, det är en del av bytet
27Han skickade till dem som bodde i
från Herrens fiender."
Betel, Ramot i Negev, Iattir, 23Aroer, Sifmot, Eshtemoa 29och
Rakal; vidare

till dem som bodde i jerachmeeliternas
städer
och i keniternas städer, 3°till dem i Horma, Bor-Ashan,
Atak
31och Hebron och till alla de orter dit David och hans män hade kommit

under sina vandringar.

Sauls död
31

lFilisteerna

hade gått till anfall mot israeliterna
låg stupade på Gilboaberget.

och drivit dem
zFilisteerna var
tätt i hälarna på Saul och hans söner och dödade Jonatan, Avinadav och Malki-Shua,
Sauls söner. 3Striden blev hård kring
Saul, bågskyttarna
upptäckte honom, och han sårades i veka livet. 4Då sade han till sin väpnare: "Drag ditt svärd och stöt ner
tillbaka;

många

mig, så att inte de där oomskurna hedningarna förgriper sig på
mig." Men väpnaren var lamslagen av skräck och vågade inte.
Då drog Saul sitt svärd och kastade sig på det, 5och när väpnaren såg att han var död kastade sig också han på sitt svärd och
dog med honom. 5Så dog de allesammans
den dagen: Saul,
hans tre söner och hans väpnare.
7Då israeliterna
på andra sidan slätten
Jordan

fick veta att soldaterna

hade tagit

och på andra sidan
till

flykten

och att
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Saul och hans söner hade stupat, övergav de sina städer och
flydde. Och filisteerna korn och bosatte sig där.
3När filisteerna nästa dag kom för att plundra de stupade
fann de Saul och hans tre söner, där de låg fallna på Gilboa9De högg av honom huvudet och tog hans vapen och
skickade runt i sitt land för att kungöra segern för gudarna och
folket. ll-lans
men kroppen
vapen lade de i astartetemplet,

berget.

hängde de upp på stadsmureni Bet-Shean.
När
folket i Javesh i Gilead fick höra vad filisteerna hade
alla vapenföra män upp och vandrade
Saul bröt
med
gjort
hela natten till Bet-Shean. De tog ner Sauls och hans söners lik
och gick tillbaka till Iavesh och brände dem
från stadsmuren
tog de benen och begravde
ken i staden och fastade sedan i sju dagar.
där. Därefter

dem under tamaris-
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Andra

David

Samuelsboken

får bud om Sauls död

1Når Saul var död och David hade återvänt till Siklag efter seoch varit där två dagar, Zkom på tredje
gern över amalekiterna
dagen en man från Sauls här, som hade rivit sönder sina kläder
och strött jord på huvudet. När han korn fram till David kastade han sig till
kommer

du"

marken
frågade

och hälsade
David.

Han

underdånigt.
svarade:

"Från

3"Varifrån
den isra-

frågade
har hänt"
hären, jag kom undan." sade
har tagit till flykten",
"Soldaterna
David. "Berätta"
han, "och många har stupat. Saul och hans son Jonatan är ockfråså döda." - 5"Hur vet du att Saul och Jonatan är döda"
hamÖHan
hade
svarade:
"Jag
gade David den unge mannen.

elitiska

4"Vad

och där stod Saul stödd på sitt spjut, och
nat på Gilboaberget,
fiendens vagnar och ryttare kom allt närmare. 7Han vände sig
på mig, och jag svaraom, och när han fick se mig ropade han
sade
och
8Han
jag
att jag var amalekit.
jag
frågade
de.
var,
vem
sade han. Ännu är jag vid
9Kom hit och ge mig nådastöten,
1°Då gick jag fram och
liv, men jag känner redan dödsfrossanf
skulle övergav honom nådastöten, för jag förstod att han inte
leva. Jag tog diademet från hans huvud och en ring som han
hade om armen, och dem lämnar jag nu till dig, herre." Då
dem, och detsamgrep David tag i sina kläder och rev sönder
12De
och grät och fasklagade
ma gjorde alla omkring honom.
tade till kvällen i sorg över Saul och hans son Jonatan och över
Herrens folk Israel, över alla dem som fallit i striden.
13"Varifrån
är du" frågade David mannen som hade berättat. Han svarade att han var son till en amalekitisk invandrare.
14"Hur vågade du lyfta din hand och förgöra Herrens smorde" frågade David. 15"Kom hit och hugg ner honom", ropade
han till en av sina män, och mannen slog ihjäl honom. David
sade: "Du bär själv skulden till din död. Du vittnade själv emot
dig då du sade: Jag har dödat Herrens smorde."
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klagosång över Saul och Jonatan

17David uppstämde
denna klagosång över Saul och hans son
Jonatan 13och föreskrev att Judas folk skulle lära sig den. Den
är nedtecknad i Den redliges bok:
19Din stolthet, Israel, ligger slagen på höjderna.
Se, dina hjältar har fallit
2°Förkunna det inte i Gat,
låt det inte bli känt på Ashkelons
filisteernas döttrar skulle jubla,

gator -

de oomskumas kvinnor dansa av fröjd.
21Må dagg icke falla på
er, Gilboas höjder,
må regn icke fukta er, dödens berg,
fläckad ligger där hjältarnas sköld,
Sauls sköld,
glänsande mer av olja.

Aldrig
förgäves

törstade Jonatans pil
efter fiendens blod.

Aldrig vände Sauls svärd
hungrigt tillbaka från hjältarnas kött.
23Saul och Jonatan, de älskade, kära,
i livet och döden förenade,
snabbare än örnar, starkare än lejon.
24Israels döttrar, gråt över Saul
Han klädde er skönt i purpur och prakt,
han prydde er dräkt med smycken
25Se, dina hjältar har fallit i striden
Jonatan ligger slagen på höjderna.

av guld.

26Jagsörjer dig, min broder Jonatan,
du var mig mycket kär,
din kärlek mer för mig än kvinnors.
27Se, dina hjältar har fallit,
dina vapen har krossats
David

blir kung över Juda

1Efter en tid frågade David Herren: "Skall jag dra
upp till någon av städerna i Juda" Herren svarade: "Ja." David frågade:
"Till Vilken"
begav
- "Till Hebron", svarade Herren. David
sig dit och med honom hans båda hustrur, Achinoam från Jisreel och Avigajil,

änkan efter Naval från Karmel.

3Han tog ock-
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så med sig sina män, var och en med sin familj, och de slog sig
4Då kom männen i Iuda dit och
ner i städerna runt Hebron.
Iuda.
smorde David till kung över
När David fick höra att folket i Iavesh i Gilead hade begravt
han bud till dem och lät hälsa: "Må Herren välsigna er som har visat trohet mot er herre Saul och begravt hokärlek och trofasthet. Även jag vill
nom. ÖMå nu Herren Visa er
belöna er för vad ni har gjort. 7Var modiga och tappra. Er herre
Saul är död, men Juda har smort mig till sin kung."

Saul 5skickade

David

i krig med Sauls ätt. Hans

söner i Hebron

hade
8Men Avner, Ners son, som var Sauls överbefälhavare,
9och
utropat
Machanajim
till
tagit med Sauls son Ish-Boshet
honom till kung över Gilead, Asher, Iisreel, Efraim, Benjamin,
ja, över hela Israel. lolsh-Boshet, Sauls son, var fyrtio år då han
blev kung över Israel, och han regerade i två år. Men Juda höll
han var kung över Juda i Hebron i sju år
fast vid David, och
och sex månader.
12Avner, Ners son, tågade med Sauls son Ish-Boshets män
från Machanajim till Givon, 13medan Ioav, Serujas son, drog ut
män. De möttes vid dammen i Givon och gjorde
halt på Var sin sida om den. 14Avner sade till oav: "Vi låter
envig medan vi ser på." Ioav
några unga krigare utkämpa
samtyckte, 15och tolv krigare ställde upp för Benjamins stam
och Ish-Boshet, mot tolv av Davids män. 15Var och en högg tag

med Davids

i sin motståndares huvud och rande svärdet i sidan på honom,
och så föll de allesammans. Denna plats i Givon kallas sedan
dess Svärdseggarnas åker.
17Det blev en förbittrad strid den dagen, och Avner och israeliterna blev besegrade av Davids män. 13IoaV, Avishaj och
Asael, Serujas tre söner, var med i striden. Asael, som var
Avner utan att vika
snabb som en gasell på fälten, förföljde
ropade: "Asael, är
och
2°Då
vände sig Avner
av åt något håll.
det du" - "Ja", svarade Asael. 21"Spring åt något annat håll",
fortsatte Avner. "Ge dig på någon av de yngre och ta hans
Men Asael ville inte låta honom vara, 22och då upprepade Avner: "Sluta följa efter mig, annars slår jag ihjäl dig.
23Men
Och hur skulle jag då kunna se din bror Ioav i ögonen"
rustning."
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spjutet

i bu-

ut genom ryggen, och Asael
föll och dog på stället. Alla hejdade sig när de kom till platsen
där han hade stupat. 24Men Ioav och Avishaj satte efter Avner,
och i solnedgången

kom de fram till Ammahöjden
öster om
Giach, på vägen till Givons öken.
25Här samlades benjaminiterna
i en enda flock bakom Av25Avner
på
höjden.
ropade
till Ioav: "Skall slaktandet
ner uppe
aldrig ta slut Förstår du inte vilket elände det leder till Skall
du aldrig

få ditt folk att sluta förfölja sina bröder"
270av svarade: "Så sant Gud lever, hade du inte sagt det där skulle de ha
fortsatt att jaga sina bröder ända till morgonen."
23Så lät han
stöta i horn, och hela hären gjorde halt; de slutade förfölja israeliterna, och striden upphörde.
29Avner och hans män tågade
hela natgenom Iordandalen
ten, gick över floden och fortsatte sedan under förmiddagen
3°När Ioav hade slutat förfölja Avner
fram till Machanajim.
och samlade sitt folk visade det sig att nitton av Davids män
saknades förutom Asael. 31Davids män hade nedgjort 360 benjaminiter
och anhängare till Avner. 32De förde med sig Asael
och begravde honom i hans fars grav i Betlehem. Sedan marscherade Ioav och hans män hela natten, och när dagen grydde
var de framme i Hebron.

lKriget
ställning

mellan

Sauls ätt och Davids blev långvarigt.
Davids
och
medan
Sauls ätt blev allt svamer
mer,

stärktes

gare.
Under

sin tid i Hebron fick David dessa söner: Hans förstfödde var Amnon, som han fick med Achinoam
från Iisreel.
3Hans andre son var Kilav,
han
fick
med
Avigajil,
änkan
som
efter Naval från Karmel. Den tredje var Absalom, son till Maaka, som var dotter till Talmaj, kungen av Geshur. 4Den fjärde
var Adonia, son till Haggit, den femte Shefatja, son till Avital,
5och den sjätte Iitream,
som David fick med sin hustru Egla.
Dessa söner föddes åt David i Hebron.
Avner

går över till David

6Så länge kriget

varade mellan

den starke mannen

Sauls ätt och Davids var Avner
på Sauls sida. 7Saul hade haft en bihustru
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vid namn Rispa, Ajas dotter, och nu förebrådde Ish-Boshet Av8Avner blev
ner: "Varför har du legat med min fars bihustru"
"Jag är ingen judeisk
upprörd
över lsh-Boshets anklagelse:
familj, hans bröder
Sauls
far
din
lojal
hund Jag har varit
mot
och vänner och inte utlämnat dig åt David, och så kommer du
och går till rätta med mig för ett felsteg med den där kvinnan.
9Gud må straffa mig, nu och framgent, om jag inte förverkligar
det som Herren med ed har lovat David: watt låta kungamakten gå ifrån Sauls ätt och att sätta David på tronen i Israel och
blev rädd och våJuda, från Dan till Beer Sheva." Ish-Boshet
gade inte svara ett enda ord.
12Avner sände budbärare till David

och lät hälsa: "Slut för-

bund med mig, så skall jag hjälpa dig att vinna hela Israel över
på din sida." - 13"a", sade David, "jag skall sluta förbund
du får inte komma inför mina
med dig, men på ett villkor:
Därefter
ögon utan att ha med dig Sauls dotter Mikal."
till Ish-Boshet, Sauls son, med denna
Mikal, som jag fick som brud för
hustru
"Ge
mig
min
begäran:
15Då
lät Ish-Boshet hämta henne
förhudar."
hundra filisteiska
följde sin hustru
från hennes man Paltiel, Lajishs son. Paltiel
och gick gråtande efter henne hela vägen fram till Bachurim.
skickade

David sändebud

Där sade Avner: "Gå hem igen" Och Paltiel vände tillbaka.
17Avner hade talat med de äldste i Israel och sagt: "Ni har
länge önskat att få David till kung. 13Nu är det tid att handla,
så har Herren sagt om honom: Genom min tjänare David
och alla andra
skall jag rädda mitt folk Israel från filisteerna
och sedan
fiender." 19Avner talade också med benjaminiterna,
begav han sig till Hebron för att underrätta David om vad Israoch Benjamins stam hade beslutat.
ZOMed tjugo man i följe kom Avner

till David i Hebron, och
21Avner förklarade:
David tog emot dem med en festmåltid.
"Jag skall se till att hela Israel sluter upp bakom dig, minherre
och konung, och ingår förbund med dig. Så får du hela det rike
du eftertraktar."
därifrån

ostörd.

David

tog farväl

av Avner

och lät honom
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dödas

Avner

Just

då var Davids män och Ioav på väg hem från ett plundoch hade med sig stort byte. Avner var inte längre
kvar hos David i Hebron; denne hade låtit honom
därifrån
ostörd. 23När Ioav och krigsfolket
kom tillbaka berättade man
ringståg

för honom
tit honom

att Avner,
gå därifrån

Ners son, hade varit hos kungen, som låostörd. 24Då gick Ioav in till kungen och

sade: "Vad

är det du har gjort Här kommer Avner till dig, och
25Du känner väl Avner, Ners
du låter honom bara
härifrån
han
här
för
vilseleda
dig,
han ville utforska dina föatt
son:
var
och ta reda på vad du håller på med." 26När Ioav
hade lämnat David skickade han bud efter Avner och fick horehavanden

nom att återvända när han var vid cisternen i Sira. Detta visste
David ingenting om. 27När Avner kom tillbaka till Hebron tog
Ioav honom avsides invid porten som för att tala förtroligt
med honom,

men där gav han honom ett dödande hugg i buken och hämnades så sin bror Asael.
23När David fick kännedom
om vad som hänt sade han:

"Herren vet att skulden för Avners död aldrig kan läggas på
Hans
mig och mitt kungadöme.
blod skall komma över Ioav
och hela hans släkt. Må i Ioavs släkt aldrig fattas män med
dröppel

och spetälska

och krymplingar
och män som faller för
3°Så dräpte Joav och hans bror Avi-

svärd eller svälter

ihjäl."

shaj Avner,

att han hade dödat deras bror Asael i slaget

därför

vid Givon.
David

sörjer Avner

31David

sade åt Joav och alla som var där att riva sönder sina
framför Avners bår och hålla
svepa sig i säckväv och
dödsklagan. Själv gick kung David bakom båren. 32Så begrav-

kläder,

de de Avner

i Hebron,

och kungen

grät högt vid Avners

alla som var där grät.
33Detta är kungens klagosång

över Avner:
Måste Avner dö en så neslig död
34Dina händer var icke bundna,
dina fötter
slagna i bojor.
Du föll som man faller för ogämingsmän.

grav;
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att gråta över Avner. 35Sedan försökte de
övertala David att äta något medan det ännu var dag, men han
och framgent, om jag äter ens en
svor: "Gud må straffa mig, nu
Och alla fortsatte

innan solen går ner."
35Detta hans svar blev känt, och folket uppskattade det, lik37Nu förstod alla där och i hela Issom allt vad kungen gjorde.
rael att kungen inte låg bakom mordet på Avner, Ners son.
38"Ni skall veta att en hövding och storman i Israel har fallit i
dag", sade kungen till sina män. 39"Själv är jag ännu svag,
Serujas söäven om jag är smord till kung, och de där männen,
de onda
vedergälla
skall
Herren
ner, är för hårda för mig. Men
för deras ondska."

brödbit

dödas

Ish-Boshet

dödats i Hebron gjorde Sauls son
om att Avner hade
Ish-Boshet alldeles lamslagen, och alla i Israel blev bestörta.
Zlsh-Boshet hade i sin tjänst två män som ledde strövkårer.
till
Den ene hette Baana och den andre Rekav, och de var söner
bruRimmon från Beerot och tillhörde Benjamins stam. Beerot
till
Gitflydde
3Invånarna
staden
i
räknas till Benjamin.
kar
invandrare.
tajim, där de fortfarande lever som
4Sauls son Jonatan hade en son som var vanför. Han var fem
år gammal när budet kom från Iisreel om Saul och Jonatan.
lBudet

den brådtog honom med sig och flydde, men vid
halt. Han
blev
han
och
pojken,
hon
tappade
flykten

Barnflickan
störtade

hette Mefivoshet.
5En dag kom Rekav och Baana, söner till Rimmon från Beoch Ish-Boshet
erot, till Ish-Boshets hus när det var som hetast
låg och sov. öDörrvakterskan,
som höll på med att rensa vete,
kunde
Rekav och hans bror Baana
så
hade slumrat till, och
smita in i huset. 7Där inne fann de Ish-Boshet på sängen i sovoch tog
De slog ihjäl honom, högg av honom huvudet
de sedan ner genom
det med sig. Hela natten vandrade
med Ish-Boshets
Hebron
David
i
3De
till
kom
Iordandalen.
"sonen till din
de,
sade
huvud",
huvud. "Här är Ish-Boshets
i dag har
konung,
fiende Saul, som stod dig efter livet. Herre
efterkommande."
Herren gett dig hämnd på Saul och hans
9David svarade Rekav och hans bror Baana, söner till Rimmon

rummet.
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från Beerot: "Så sant Herren lever, han som har räddat mig ur
alla faror: loden mannen som underrättade
mig om Sauls död
och trodde att han kom med goda nyheter, honom grep jag i
Siklag och dödade, det var lönen jag gav honom för det glädjebudet. Nu
har nidingar dräpt en oskyldig man i hans hem, i
hans egen säng. Har jag inte då ännu större anledning att kräva ut hämnd för hans blod och utplåna er från jordens yta"
12På Davids befallning kom så hans män och dödade dem och
högg av dem händer och fötter och hängde upp dem vid dammen i Hebron.
Hebron.

David

Men Ish-Boshets

huvud

lade de i Avners

grav i

blir kung över hela Israel

1Nu kom alla Israels stammar till David i Hebron. "Vi är
av
förut, när
samma kött och blod som du", sade de. Redan
Saul var vår kung, var det du som förde befälet över Israel, och
Herren sade till dig: Du skall vara herde för mitt folk Israel, du
skall vara Israels furste." 3Alla de äldste i Israel kom alltså till

kung

David i Hebron. Där slöt han förbund
med dem inför
Herren, och de smorde honom till kung över Israel.
4David var trettio år då han blev kung, och han regerade i
fyrtio år: 5sju år och sex månader i Hebron över Juda och trettiotre år i Jerusalem över både Israel och Juda.
David

erövrar

Jerusalem.

Hans

söner där

ÖKungen tågade nu med sina män mot Jerusalem, mot jevuseerna, som bodde där. Dessa sade till David: "Här slipper du
aldrig in
blinda och halta skall slå dig tillbaka"
De menade
att David inte kunde komma in i staden. 7Men David intog
Sionsborgen, alltså Davids stad. 3Han sade då: "Den som vill
besegra jevuseerna måste slå mot vattentunneln.
David hatar
dessa halta och blinda." Det är därför man säger: Ingen blind
eller halt får komma in i templet.
9David slog sig ner i borgen och kallade den
Han befäste staden runt om, från Millo och inåt.
allt mäktigare,
och Herren, härskarornas
Gud,
nom.

v
Davids stad.
1°David blev
var med ho-
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Kung

till David med
i Tyros sände en beskickning
cederträ och med snickare och stenhuggare,
som byggde ett
hus åt honom. 12Då förstod David att Herren hade stadfäst
Hiram

hans kungavärdighet

och gjort hans välde mäktigt

Israels skull.
13Efter flyttningen

från Hebron

från Jerusalem

hustrur

för sitt folk

tog David nya bihustrur och
och fick fler söner och döttrar. Detta

är namnen på de söner som föddes åt honom i Jerusalem:
Shammua, Shovav, Natan, Salomo, 15ivchar, Elishua, Nefeg,
Iafia, 16Elishama, Eljada och Elifelet.

Seger över

filisteerna

17När filisteerna

hörde att David blivit smord till kung över Isde
rael gav
sig ut efter honom. David fick veta det och sökte
lsmedan filisteerna
ryckte fram och
sig ner till fästningen,
19David frågade Herren: "Skall jag
spred sig i Refaimdalen.
Herren svaraGer du dem i mitt våld"
dra ut mot filisteerna
de: "Dra ut mot dem, jag skall ge filisteerna i ditt våld." ZOSå
kom David till Baal-Perasim och slog där filisteerna. "Herren
sade han, "och vräkt
har gått framför mig som en flodvåg",
undan
Perasim.

mina fiender."
zlFilisteerna

Han

platsen

för Baal-

kvar sina gudabilder,

och Da-

kallade

lämnade

därför

vid och hans män tog dem med sig.
Ännu
en gång marscherade filisteerna upp och spred sig i
Refairndalen. 23Då frågade David Herren och fick till svar: "Du
rakt emot dem utan gå runt och falla dem i ryggen
skall inte
från det håll där bakaträden står. 24När du hör steg i bakaträdå har Herren dragit ut
ryck då genast fram,
här." 25David gjorde som
dig för att slå filisteernas
hade befallt, och han slog filisteerna och förföljde dem

dens kronor,
framför
Herren

från Givon

Arken

ända ner till Geser.

förs till Jerusalem

1David samlade Israels bästa trupper, tillsammans 30 000 man,
2och tågade med allt sitt folk till Baala i Juda. Därifrån skulle
han hämta upp Guds ark, över vilken uttalats namnet Herren
Sebaot, han som tronar på keruberna. 3De ställde Guds ark på
en nygjord vagn och förde den bort från Avinadavs hus på höj-

Andra
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söner Ussa och Achjo körde vagnen: 4Ussa
den. Avinadavs
gick bredvid Guds ark och Achjo före den. 5David och israeliterna dansade framför Herren med liv och lust och sjöng till
till bjällror och cymbaler. ÖNär
lyror, harpor och tamburiner,
de kom fram till Nakons tröskplats snavade oxarna, och Ussa
sträckte ut handen och grep tag i Guds ark. 7Då blev Herren
vred på Ussa: Gud slog honom, och han föll död ner bredvid
Guds ark. 3David blev upprörd över att Herren hade fällt Usså än i dag.
sa. Platsen fick namnet Peres Ussa och heter
hur han skulle
undrade
och
9N u var David rädd för Herren
få Herrens ark förd till sig. 10Han ville inte flytta den till sig i
från Gat. Där
Davids stad utan ställde den hos Oved-Edom
blev Herrens

ark kvar i tre månader,
och hela hans familj.

Oved-Edom
12Man berättade

och Herren

välsignade

att Herren hade välsignat
honom för Guds
familj och allt som tillhörde
Oved-Edoms
arks skull. Då gick David dit och lät föra upp Guds ark i festhus till Davids stad. 13När de som bar
tåg från Oved-Edoms
för kung David

ark hade gått sex steg framåt offrade David en tjur och
dansade han sedan med
en gödkalv, 14och klädd i linne-efod
15David
och hela Israel förde så upp
liv och lust inför Herren.
16Då Herrens ark
och fanfarer.
Herrens ark under jubelrop

Herrens

stad stod Sauls dotter Mikal och tittade ut geoch
fönstret,
när hon såg kung David hoppa och dansa innom
för Herren kände hon förakt för honom.
Herrens
ark fördes in och ställdes på sin plats i det tält
David brännoffer
som David hade rest åt den. Sedan offrade
18och då han hade avinför Herren och även gemenskapsoffer,
kom in i Davids

slutat offren välsignade han folket med Herren Sebaots namn.
19Till varje man och kvinna i den stora skaran israeliter delade
han ut en brödkaka, en kaka dadlar och en kaka russin; sedan
gick var och en hem till sitt.
Också
David återvände
kom Sauls dotter

Mikal

hem för att Välsigna sin familj. Då
emot honom och sade: "Tänk så vär-

i dag Att blotta sig för sina tjäDavid
svarade:
som det värsta patrask."
nares tjänsteflickor
"Jag har visat min glädje inför Herren, inför Herren som har
utvalt mig framför din far och hela hans ätt och satt mig till
digt Israels konung

uppträdde

furste över sitt folk, över Israel. 220m jag så förnedrar

mig än-
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nu mer än i dag, så att du ser ner på mig, skall tjänsteflickorna
som du talar om ändå se upp till mig." 23Och Mikal, Sauls dotter, fick aldrig några barn i hela sitt liv.
Guds löften till

David

1Kung David

hade nu inrättat sig i sitt hus, och Herren hade
få ro för alla fiender runt omkring. ZDå sade han
till profeten Natan: "Här bor jag i ett hus av cederträ, medan
Guds ark bor i ett tält." 3Natan svarade: "Gör det du tänker,
låtit honom

Herren är med dig."
4Samma natt kom Herrens

ord till Natan: 5"Gå till min tjäDavid
och
honom:
Så
säg
säger Herren: Skulle du bygga
nare
mig ett hus att bo i Öjag har aldrig bott i något hus utan har
flyttat omkring med ett tält som boning alltsedan jag förde Israels folk ut ur Egypten. 7Under hela den tid jag färdats med
har jag aldrig förebrått någon av deras domare,
israeliterna
dessa som jag satt till herdar för mitt folk Israel, att de inte har
8Du skall Vidare framföra
byggt mig ett hus av cederträ.
detta till min tjänare David: Så säger Herren Sebaot: Jag hämtade dig från betesmarken
och fåren, för att du skulle bli furste
över mitt folk, över Israel. 9Iag har Varit med dig vart du än
gått och krossat alla fiender i din väg. Jag skall göra dig lika
ryktbar som de största på jorden, 1°och åt mitt folk Israel skall
jag ge ett land där jag gör dem rotfasta och där de skall få stanna. De skall inte mera oroas och inte längre förtryckas av onda
människor som tidigare, som
på den tid då jag insatte domare över mitt folk Israel. Ia, du skall få leva i fred för alla dina
fiender. Nu kungör Herren att han skall bygga dig ett hus, ett
kungahus. 12Och då dina dagar är till ända och du vilar hos dina fäder skall jag låta en ättling till dig, en som du själv har av13Han
lat, efterträda dig, och jag skall trygga hans kungavälde.
skall bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans

Jag skall vara hans fader och han
för all framtid.
skall vara min son. När han felar skall jag visa honom till rätta
med sträng hand, som när människorna
agar sina barn. 15Men
min nåd skall inte vika från honom, så som jag lät den vika
från Saul, som jag tvingade att vika för dig. 16Ditt hus och ditt
kungatron
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skall bestå inför

mig i all framtid,

och din tron

vackla."

tackar Herren

till David allt detta som Herren hade sagt
13Då
trädde kung David inför Herren och satoch uppenbarat.
te sig ner. Han sade: "Vem är då jag, Herre, min Gud, och vad
är min släkt, eftersom du har låtit mig nå så högt 19Ändå har
17Natan framförde

du inte låtit detta vara nog, Herre, min Gud, utan du talar nu
också om min ätt i en fjärran framtid. --- 2°Vad skall jag mera
säga till dig Du känner din tjänare, Herre, min Gud. Enligt
ditt löfte och din vilja har du gjort allt detta underbara och låtit
är du, Herre Gud, du är utan like.
din tjänare få veta det. Stor
Det finns ingen annan Gud än du - därom vittnar allt vi hört.
23Och det finns inget folk på jorden som kan jämföras med ditt
folk Israel, ett folk som Gud själv har lett och räddat åt sig som
sitt eget för att göra sitt namn känt och utföra stora och förunderliga gärningar för dess skull, ett folk som du har räddat ur
Egypten för att sedan driva
väg. 24Du har för all framtid

folken och gudarna i dess
utsett Israel till ditt eget folk, och

undan

du, Herre, har blivit deras Gud.
25Herre Gud, håll alltid det ord vid makt som du har uttalat
25Då skall
om mig och min ätt, och uppfyll vad du har lovat.
ditt namn alltid äras och man skall säga: Herren Sebaot är Gud
över Israel. Och din tjänare Davids ätt skall bestå inför dig.
27Herre Sebaot, Israels Gud, du har själv uppenbarat för mig
att du skall bygga mig ett hus, ett kungahus. Därför har din tjä28Du, Herre, min Gud, är
nare dristat sig att be denna bön.
Gud, dina ord skall Visa sig sanna, och nu har du gett mig detta stora löfte. Jag ber dig, välsigna min ätt så att den alltid får
bestå inför dig, så som du själv har sagt, Herre, min Gud. Låt
din välsignelse

Davids

alltid vila över din tjänares hus."

krig och hans förvaltning

1En tid därefter

dem
och underkuvade
filisteerna
zOckså
besegmoabiterna
ifrån dem.

slog David

och tog Meteg Haamrna
rade han; han lät dem lägga sig på marken
och mätte sedan med ett rep ut två längder

bredvid

varandra

som han lät döda
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och en längd som fick leva. Så blev moabiterna Davids lydfolk
och måste betala skatt till honom. 3Vidare drog David ut för att
sitt välde fram till Eufrat, och han besegrade då kungen
Sova,
Hadadeser,
Rechovs son. 4David tillfångatog
1 700
av
vagnskämpar
och 20 000 fotsoldater
och lät skära av senorna
på alla vagnshästarna
utom hundra. 5Då arameerna i Damasvidga

kus kom för att undsätta Hadadeser besegrade David dem och
dödade 22 000. ÖDärefter satte han fogdar över arameerna i
Damaskus; de blev hans lydfolk och måste betala skatt till honom. Herren gav honom seger var han drog fram. 7De gyllene
koger som Hadadesers officerare hade burit tog David som byte och förde till Jerusalem. 8Han tog också en stor mängd koppar från Hadadesers städer Tevach och Berotaj.
9När kung Tou av Hamat fick höra att David hade besegrat
här 1°sände han sin son Joram för att lyckönska
till segern över Hadadeser; denne hade nämligen fört

Hadadesers
David

krig mot Tou. Ioram hade med sig kärl av silver, guld och kopdem helgade David åt Herren liksom silvret och
par, och
guldet från alla de underkuvade
folken: lzarameer, moabiter,
ammoniter,

filisteer

och amalekiter.

Så gjorde

han också med

en del av bytet från kung Hadadeser av Sova, Rechovs son.
13David vann stort rykte. När han återvänt efter segern över
arameerna slog han edomeerna i Saltdalen, 18 000 man, 14och
satte fogdar över edomeerna; hela Edom blev Davids lydland.
Herren gav honom seger var han drog fram.
15David regerade nu över hela Israel, och han sörjde för lag
och rätt hos sitt folk. 16oav, Serujas son, var överbefälhavare,
och Ioshafat, Achiluds son, var kansler. 17Sadok, Achituvs son,
och Achimelek,
Evjatars son, var präster, och Seraja var kung-

13Benaja, Iojadas son, förde befälet över keens sekreterare.
och Davids söner tjänstgjorde
reteerna och peleteerna,
som
präster.
David

och

Mefivoshet

1En dag frågade

David: "Finns det någon kvar av Sauls familj,
skulle
kunna
för Ionatans skull"
visa barmhärtighet
jag
som
Hos Saul hade funnits en troman som hette Siva, och han blev
frågade kungen. "Ja, herre",
kallad till David: "Är du Siva"
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svarade

Siva. 3David
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sade: "Finns

det ingen

enda

kvar

av
mot honom liksom
så att jag kan vara barmhärtig
Siva svarade: "En son till Jonatan lever
Gud är barmhärtig"
fortfarande, han som är vanför." 4David frågade var han fanns,
och då berättade Siva att han bodde i Lo Devar hos Makir,

Sauls familj,

Öoch så kom Mefivoson. 5Kungen lät hämta honom,
shet, Ionatans son och Sauls sonson, till David. Han föll ner på
sade Da"Mefivoshet",
sitt ansikte och hälsade underdånigt.
7"Var
sade Darädd",
inte
herre."
vid, och han svarade: "Ja,
skull.
far
för
din
Ionatans
vid, "jag skall visa dig barmhärtighet
din farfar Saul,
Du skall få tillbaka all mark som har tillhört
Ammiels

och du skall alltid
shet djupt

äta vid mitt bord." 3Då bugade sig Mefivodu bryr dig om en hund som mig,

och sade: "Att

herre"
nu på Sauls troman Siva och sade till hohärmed
nom: "Allt som har tillhört Saul och hans familj ger jag
åt din herres ättling. 1°För hans räkning skall du och dina söså att din herner och tjänare bruka jorden och bärga skörden,
alltid äta vid
skall
Mefivoshet
Och
uppehälle.
res son får sitt
och
tjänare,
Siva,
tjugo
mitt bord."
som hade femton söner
Mefibefallt.
lovade
att göra allt vad hans herre kungen hade

9Kungen kallade

voshet åt sedan vid kungens bord som en av kungens söner.
lzMefivoshet
hade en liten son som hette Mika. Alla som
13men själv
hushåll
till
Sivas
hörde
var i tjänst hos Mefivoshet,
vid kungskulle
alltid
han
äta
eftersom
bodde han i Jerusalem,
ens bord. Han var skadad i benen och haltade.

Seger över ammoniter
10

och arameer

1En tid därefter dog kungen av Ammon och efterträddes av sin
vänson Hanun. Då sade David: "Jag vill visa Hanun samma
skap som hans far Nachash visade mig." Han skickade därför
några av sina män till Hanun för att beklaga faderns bortgång.
Men då Davids män kom till Ammon 3sade de ammonitiska
furstarna till sin herre Hanun: "Du tror väl inte att det är för att
hedra din far som David

att beklaga sorpå staden och utforska
den." 4Då grep Hanun Da-

har skickat sändebud

gen Nej, säkert är det för att spionera

den, så att han sedan kan förstöra
vids sändebud och lät raka av dem halva skägget

och klippa

505

Andra

Samuelsboken

10:19

av halva deras dräkt, upp till baken; sedan fick de gå. 5När David hörde om detta skickade han folk att möta dem, eftersom
så grovt skymfade, och lät hälsa: "Stanna i Ieriko
och kom inte tillbaka förrän skägget har växt ut på er igen"
öAmmoniterna
förstod att de hade dragit över sig Davids

de hade blivit

hat. De sände därför

bud och lejde 20 000 fotsoldater

från de

och Sova, 1 000 man av kungen
från
och
Tov. 7När David fick reda på
Maaka
12
000
man
av
detta sände han ut Ioav med hela hären, alla kämparna. 8Amarameiska

rikena

Bet-Rechov

ordnade sig till strid vid stadsporten, medan aramefrån
och Rechov, från Tov och Maaka stod för sig
Sova
erna
ute på öppna fältet. 9Då Ioav märkte att han hade fiender både
framför sig och i ryggen valde han ut de bästa krigama i Israel
moniterna

av hären anförupp dem mot arameerna. Resten
trodde han åt sin bror Avishaj, som ställde upp dem mot amOch
får övertaget
Ioav sade: "Om arameerna
moniterna.
får övertaget så
skall du undsätta mig, och om ammoniterna
och ställde

kommer

Fatta
mod Låt oss kämpa
jag till din undsättning.
städer.
Utgången ligger i
för
vår
Guds
för vårt folk och

tappert
Herrens hand."
13oav och hans styrka angrep
dem på flykten. 14När ammoniterna
flydde

de för Avishaj

nu arameerna och jagade
såg att arameerna flydde,

och drog sig in i staden. Ioav avbröt
och återvände

fält-

till Jerusalem.

tåget mot ammoniterna
15Då arameerna fann sig besegrade av Israel samlade de sina styrkor. 16Hadadeser bådade upp de arameer som bodde
på andra sidan Eufrat, och de kom till Helam under ledning av
17När David fick bud
överbefälhavare.
Shovak, Hadadesers
om detta samlade han israeliterna, gick över Jordan och nådde
Helam. Arameerna ställde upp sig och öppnade strid med David. 13Men de drevs på flykten, och David kunde tillintetgöra
på 700 stridsvagnar
samt 40 000 ryttare. Deras
och dog på
Shovak blev också nerhuggen
överbefälhavare
19När
insåg
lydkungar
Hadadesers
alla
slagfältet.
att de var
besegrade slöt de fred med israeliterna och gav sig under dem.

besättningarna

Arameerna

vågade sedan aldrig mer undsätta

ammoniterna.
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och Batseba

1Vid årsskiftet,

den tid då kungar

drar i fält, sände David

ut

Ioav med hans män och hela Israel, och de skövlade ammoniternas land och belägrade Rabba. Men David själv stannade i
Jerusalem.
och
hade stigit upp efter sin middagsvila
gick omkring uppe på taket till sitt palats fick han därifrån se
3David förhören kvinna som badade. Hon var mycket vacker.
En

dag när David

de sig om vem hon var och fick veta att det var Batseba, dotter
till Eliam och hustru till hettiten Uria. 4Då skickade David några män för att hämta henne, hon kom till honom, och han låg
med henne fast hennes reningstid ännu varade. Sedan återvänDavid:
de hon hem. 5Hon blev havande, och hon meddelade
"Jag väntar barn."
6Då sände David

order till Ioav: "Skicka hit hettiten Uria"
Joav skickade i väg Uria, 7och när han kom frågade David hur
det var med Ioav och med hären och hur det gick i kriget.
3Sedan sade David: "Gå nu hem och tvätta dammet av fötterDå Uria lämnade palatset lät kungen skicka en gåva efter
9Men Uria gick inte hem utan lade sig att sova vid ingången till palatset bland kungens tjänare. 10När David fick reda på att han inte hade gått hem frågade han honom: "Du har
Uria
svarade:
varit borta länge, varför går du inte hem"

na"

honom.

och Israel och Juda är i fält. Min herre Ioav och kungens män har sitt läger ute i det fria. Skulle då jag gå hem och
Nej, så sant du lever,
äta och dricka och ligga med min hustru
12Då
sade David till honom:
aldrig att jag skulle göra så"
"Arken

"Stanna här i dag, så kan du gå i morgon."
Jerusalem

den dagen.

Dagen

sitt bord och åt med honom
gick Uria

och lade sig bland

därpå

Och Uria stannade

13bjöd David

och drack honom
kungens

tjänare;

honom

i

till

full. På kvällen
hem gick han

inte.
Nästa

morgon skrev David ett brev till Ioav och sände det
med Uria. 15Han skrev: "Ställ Uria i första ledet, där striden är
hetast, och dra er sedan undan från honom, så att han blir träf-

som belägrade Rabba, ställde Uria på
var starka. 17Stadens
en plats där han visste att motståndarna
försvarare gjorde ett utfall och angrep Ioav, och flera i Davids
fad och stupar."

16oav,
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Uria dog. 13oav skickade rapport
förlopp 190ch sade till kuriren: "När du

Också hettiten

till David om stridens
för striden
har redogjort

2°kan det hända att kungen är uppgick ni så nära staden och sökte strid
21Vem
Förstod ni inte att de skulle skjuta uppifrån murkrönet
Jerubbeshets
inte
Avimelek,
en
son, om
var det som dödade
kvinna som kastade ner en kvarnsten på honom från muren i
Då
Tcves, så att han dog Varför gick ni så nära muren
skall du säga: Också din tjänare hettiten Uria är död."
bragt och frågar: Varför

Kuriren

gav sig i väg, och när han kom till David framförde han Ioavs budskap. 23"De var starkare än vi", berättade
han, "och de gjorde ett utfall mot oss, men vi drev dem tillbaka
på oss uppe från murtill stadsporten. 24Då sköt bågskyttarna
krönet, och flera av dina soldater stupade. Också din tjänare
sade åt kuriren att han skulle
Uria är död." 5David
hälsa Ioav att inte ta illa vid sig av det som hänt. "Än den ene,
än den andre blir svärdets byte. Ioav skall fullfölja belägringen
hettiten

av staden och jämna den med marken. Säg åt honom att vara
vid gott mod."
26När Urias hustru fick veta att Uria var död höll hon dödssorgetidens slut tog David henne
klagan över sin man. Efter
hem till sig. Hon blev hans hustru, och hon födde honom
son. Men det som David hade gjort misshagade Herren.

Profeten Natans
1Herren

en

strajftal

sände Natan

till David,

och han gick till honom

och

sade: "Två män bodde i samma stad, den ene rik och den andre fattig. Den rike ägde får och kor i överflöd, 3den fattige ägde ingenting utom ett enda litet lamm, som han hade köpt och
fött upp. Det fick växa upp hos honom
av hans bröd och drack ur hans bägare
Det var som en dotter för honom. 4En
gäst, men han ville inte ta något av sina
till

det åt sin gäst utan tog den fattiges

det."
5David blev ursinnig

och hans barn. Det åt
och låg i hans famn.
dag fick den rike en
egna djur för att laga
lamm

och anrättade

och sade till Natan: "Så sant Herren ledöden. 6Och lammet skall han
har
förtjänat
den
ver:
mannen
ersätta sju gånger om, för att han handlade som han gjorde och
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7"Du är den mannen", sade Natan. "Så
var så obarmhärtig."
säger Herren, Israels Gud: Iag smorde dig till kung över Israel
och räddade dig undan Saul. slag gav dig din herres kungai dina armar; Israel och Juda
hade varit nog skulle jag ha
Och
detta
om inte
gav jag åt dig.
9Varför
har du då visat förakt för Herren
gett dig mer därtill.
honom
Uria har du
Hettiten
och gjort det som misshagar
döme och lade din herres hustrur

dräpt

med svärd. Hans hustru

har du dödat med ammoniternas
framtid
hettiten
komma

har du tagit, och honom själv
svärd. 1°Nu skall svärdet i all

din ätt, därför att du föraktade mig och tog
Urias hustru. Så säger Herren: Jag skall låta olyckan
över dig från din egen familj. Inför dina ögon skall jag
hemsöka

ta dina hustrur och ge dem åt en annan, och han skall ligga
med dem mitt på ljusa dagen. 12Vad du har gjort i lönndom,
det skall jag låta ske inför hela Israel i fullt dagsljus." 13David
Natan svarade: "Herren
mot Herren."
dig din synd, du skall icke dö. 14Men eftersom du trotsade Herren skall den son som har fötts åt dig dö." 15Sedan
sade: "Jag har syndat
förlåter

gick Natan hem.
Davids

och Batsebas

son dör. Salomos födelse

Herren lät en svår sjukdom
hade fött åt David. David

drabba den son som Urias hustru
bad till Gud för barnet och höll

sträng fasta, och när han kom hem för att sova lade han sig på
golvet. 17Hovets äldste försökte få honom att stiga upp från
golvet, men han vägrade och ville inte heller äta tillsammans
med dem. 13På sjunde dagen dog pojken, men hovfolket vågade inte tala om det för honom. De tänkte: "Om han inte ville
till oss medan pojken ännu var vid liv, hur skall vi då
våga tala om att han är död Han kan göra något förfärligt."
19N är David märkte att de viskade med varandra förstod han
De
vad som hade hänt och frågade dem: "Är pojken död"
svarade: "Ia, han är död."
A2°Då steg David upp från golvet, badade, smorde in sig med
lyssna

olja och bytte kläder. Sedan gick han in i Herrens hus och föll
ner och tillbad. När han kom tillbaka hem begärde han fram
män frågade honom varför han betedde sig
mat och åt. Hans
så: "Medan pojken ännu levde fastade du och grät. Men nu när
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svarade: "Så länge
han är död stiger du upp och äter" David
för jag sade mig:
och
fastade
liv
jag
grät,
vid
pojken ännu var
med
mig och låter
Vem vet, kanske Herren har förbarmande
pojken leva. 23Men nu när han är död, varför skulle jag fasta
ändå inte få honom tillbaka. En gång går jag till
då jag kan
honom, men han kommer aldrig åter till mig."
24David tröstade sin hustru Batseba, han gick till henne och
låg med henne. Hon födde en son, och han gav honom namnet
älskade honom 25och sände ett budskap med
profeten Natan, och denne gav pojken för Herrens skull namSalomo. Herren

net Iedidjah,

Herrens

Rabba i Ammon

älskade.

erövras

27"ag
zéloav angrep Rabba i Ammon och intog kungastaden.
han
rapporterade
har anfallit Rabba och tagit vattenstaden",
staden
-°-3"Sarnla
och
belägra
hären
till David.
nu den övriga
och intag den, så att det inte blir jag som gör det och mitt namn
29Då samlade David hela hären och
som förknippas med den."
tågade mot Rabba. Han angrep staden och intog den.
3°David

Den var av
tog kronan från huvudet på Milkom.
kilo.
Den
vägde
30
och
sattes
över
guld och ädla stenar
nu på
från
staden
ofantligt
byte
Davids huvud. Han förde bort ett
31och tvingade ut invånarna att arbeta med sågar, järnhackor
och järnyxor,
behandlade

och somliga satte han att slå tegel. På samma sätt
städer. Sedan återvände han
han alla ammonitiska

med hären till Jerusalem.

Amnon
13

och Tamar

1En tid senare hände följande. Davids son Absalom hade en
vacker syster som hette Tamar, och Amnon,
en annan av
Davids söner, blev förälskad i henne. Han sörjde sig sjuk för
sin syster Tamars skull: hon var oskuld, och han såg ingen
möjlighet
att komma henne nära. 3Amnon hade en vän som
hette Ionadav, en klok man, son till Davids bror Shima. 4Han
frågade Amnon: "Varför är du så nedslagen dag efter dag, min
Tala om det för mig" Amnon svarade: "Jag älskar Taprins
5Då sade Ionadav: "Lägg dig
mar, min bror Absaloms syster."
till sängs och spela sjuk. När så din far kommer och besöker
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att din syster Tamar får komma med
och
tillreda
den
medan
du ser på och själv ge dig den."
mat
ÖSå lade sig Amnon till sängs och låtsades vara sjuk. Kungdig skall du be honom

en kom och besökte honom, och Amnon sade: "Låt min syster
Tamar komma hit och baka ett par bröd åt mig medan jag ser
på, och låt henne sedan själv ge mig dem." 7David skickade
bud hem till Tamar

att hon skulle gå till sin bror Amnon och
göra i ordning mat åt den sjuke. STamar gick till sin bror Amnons hus, där han låg till sängs. Hon tog deg och knådade den
och formade brödkakor
medan Amnon såg på, och så gräddade hon dem. 9Men när hon tog brödspaden och lade upp dem
ville han inte äta. "Gå ut härifrån allihop",
befallde han. När
1°sade
alla hade gått
han till Tamar: "Bär in bröden i sovkammaren och ge mig dem." Tamar tog då brödkakorna
som hon
hade bakat och bar in dem i kammaren till sin bror. Men
just
sade:
hon
räckte
honom
bröden
han
henne
och
i
tag
som
grep
syster, ligg med Inig" - 12"Nej, nej, min bror" ropade
hon. "Skända mig inte Sådant får inte ske i Israel, gör inte nå13Vart skulle jag ta vägen med min skam Och
got så vettlöst
"Kom,

du skulle räknas som en niding i hela Israel. Tala med kungen
i stället, han går säkert med på att du får Inig." Men
Amnon
ville inte lyssna på henne utan övermannade
henne och tog
henne med våld.
15Efteråt greps Amnon
mot Tamar:
av en häftig motvilja
hans avsky för henne var starkare än den kärlek han förut
hade känt. "Upp med dig och försvinn
härifrån",
sade han.
15Hon svarade: "Nej, min bror, om du jagar bort mig gör du
något ännu värre än du redan har gjort." Men han ville inte
lyssna på henne 17utan kallade på sin tjänare och sade till honom: "Kasta ut den här kvinnan, så att jag blir av med henne.
Och regla dörren efter henne."
Tamar
bar en fotsid dräkt, som de ogifta kungadöttrarna
brukade. Tjänaren förde alltså ut henne och reglade dörren efter henne. 19Och hon strödde jord på huvudet, rev sönder sin
fotsida

dräkt, lade händerna på huvudet och gick där högljutt
2°Då sade hennes bror Absalom: "Har Amnon varit

klagande.

tillsammans

med dig, syster

din bror, så tig om detSå bodde Tamar ensam och

Han är

ta och lägg det inte på sinnet."
övergiven hos sin bror Absalom.
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21När kung David hörde vad som hade hänt blev han mycket upprörd, men han var alltför fäst vid Arrmon, sin förstfödde,
Absalom sade inte
hårt fram mot honom. Men
för att vilja
ett enda 0rd till Amnon; han hatade Amnon
våldfört sig på hans syster Tamar.
Absaloms

hämnd.

Hans

för att han hade

landsflykt

23Två år senare hade Absalom fårklippningsfest
i Baal Hasor,
Absalom
alla
kungasönerna.
då
bjöd
han
och
in
nära Efraim,
fårklippning.
Koskall
ha
gick till kungen och sade: "Herre, jag
nungen och hans folk är välkomna till din tjänare." min son, vi skall inte komma allesammans och bli till
för dig", svarade kungen. Och fastän Absalom försökte
la honom ville David inte komma utan sade farväl till
25Då sade Absalom:

"Om

komma."
bror Amnon
27men Absalom övertalade

25"Nej,
besvär
övertahonom.

min
inte du vill, så låt åtminstone
kungen,
sade
"Nej, varför det"
honom,

och han fick ta med sig

och alla de andra kungasönerna.
Absalom ställde till med en fest värdig

Amnon

en konung. 23Han
har gjort Amnon
vinet
när
befallde sina tjänare: "Var
Då skall ni döda
och jag säger: Hugg ner honom
upprymd
honom. Ni har ingenting
att frukta, det är jag som ger befallningen. Visa nu ert mod" 29Tjänama gjorde med Amnon som
Absalom hade befallt. Då rusade alla kungasönerna
upp och
beredda

flydde på sina mulåsnor.
3°Medan de ännu var på väg nåddes David av ryktet att
att inte en enda
Absalom hade slagit ihjäl alla kungasönerna,
hade överlevt. 31Kungen steg upp och rev sönder sina kläder.
omkring honom stod alla
32Då tog Ionadav till
hans män med kläderna
orda, sonen till Davids bror Shima: "Tro inte, herre, att de döNej, Amnon ensam är död. Detta har
dade alla kungasönerna.
Absalom planerat alltsedan Amnon skändade hans syster TaSedan kastade

han sig till marken;

sönderrivna.

mar. 33Så fäst dig inte vid ryktet
herre. Amnon ensam är död."
34Men Absalom flydde.

att alla dina söner är döda,

fick nu syn på en stor skara som kom nerför berför kungen:
Han rapporterade
från
Horonajirn.
på
vägen
get
Vaktposten
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kommer
folk utför bergssluttningen
bortifrån
Horona35Då sade Ionadav till kungen: "Där kommer dina söner.
Det var som jag sade" 351 nästa ögonblick kom kungasönerna;
de började gråta högt, och även kungen själv och hans män
"Det

jim."

grät häftigt.
37Absalom
kungen

flydde och kom till Talmaj, Ammichurs
son,
Geshur.
Men David sörjde sin son dag och natt.
av

Kvinnan

från Tekoa. Absalom

33Absalom

14

hade alltså flytt

får återvända

till Geshur,

och där stannade

han i

tre år. 39Kung David hade börjat se fram emot en försoning
med Absalom; han hade nu kommit över sorgen efter Amnon.
lloav, Serujas son, märkte hur kungen längtade efter Absalom.
Därför
skickade han efter en klok kvinna från Tekoa och sade
till henne: "Du skall anlägga sorg. Ta på dig sorgklåder och låt
bli att smörja in dig. Det skall se ut som om du hade sörjt en

bortgången

till kungen och säga
en lång tid. 3Sedan skall du
så här"
och Ioav lade nu orden i munnen på henne.
4Kvinnan från Tekoa kom så inför kungen, föll
ner och hälsade underdånigt
med ansiktet mot marken. "Hjälp mig, konung", sade hon. 5"Vad vill du"
sade kungen. Hon svarade:
"Ack, herre, jag är änka. När min man dog Öhade jag, din tjänarinna, två söner, men en dag kom de ihop sig ute på fälten, och
det fanns ingen som kunde
emellan, utan den ene slog den
andre så att han dog. 7Och nu är hela släkten över mig och såså att vi får döda honom för
ger: Lämna ut brodermördaren,
att han tog livet av sin bror. Så blir vi av med arvingenf
De vill
släcka den sista gnistan av hopp för mig och beröva min make
på jorden."
namn och efterkommande
3Kungen sade till kvinnan: "Gå hem, jag skall ta mig an din
sak." 9Kvinnan från Tekoa sade: "Herre konung, skulden för
detta skall vila på mig och min familj, du och din tron skall vasvarade: "Skicka hit den som ansätra utan skuld." Kungen
11"Konung, svär
ter dig, så skall han inte ofreda dig mer."
då vid Herren, din Gud, att blodshämnaren
inte skall få fortoch ta livet av min son", sade kvinnan.
sätta dödandet
Och
han sade: "Så sant Herren lever, inte ett hår skall krökas på din
12Då sade kvinnan: "Får din tjänarinna säga änsons huvud."
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"Tala du", sade han,
sin herre konungen"
-få
kunde
du
i ditt sinne att handla
sade: "Hur
på detta sätt mot Guds folk Genom det utslag du nu har fällt
har du
dömt dig själv, konung, när du inte låter din förskjutAlla
skall vi dö. Vi är som vatten som
återvända.
ne son
nu ett 0rd till
13och kvinnan

ut på marken och inte kan samlas upp igen. Men det är
inte Guds vilja och avsikt att den förskjutne skall vara förskjuten från honom för alltid. 15Iag har kommit för att framlägga
spills

detta för min herre konungen, därför att folket har skrämt mig.
Jag tänkte att om jag bara fick tala med kungen skulle han kanske göra sin tjänarinna till viljes. 15a, jag hoppades att kungen
skulle lyssna till mig och rädda mig undan den som ville rycka
ord
bort både mig och min son från Guds land. Kungens
skall skänka lugn, tänkte jag, min herre och konung är som
Guds ängel och kan urskilja vad som är rätt och vad som är fel.
vara med dig." 13Kungen sade då till
henne: "Jag har en fråga till dig, svara mig nu uppriktigt."
Kvinnan sade: "Tala, min herre och konung", 19och han frågaHon svarade: "Så sant du
de: "Har Ioav sin hand med i detta"
Må Herren,

din Gud,

lever, min herre och konung, när du talar kan ingen slingra sig
undan: din tjänare Ioav har skickat mig och själv lagt orden i
min mun. 2°Han gjorde så för att du inte skulle ana oråd. Men
du, herre, är vis som Guds ängel och förstår allt som sker på
jorden."
sade nu till Ioav: "Jag gör som du vill. Du skall
22Då föll Ioav ner med ansiktet
min Absalom."
mot marken och tackade kungen. "Nu vet jag att jag har din
min
sade han, "eftersom du uppfyller
gunst, herre konung",
önskan." 23Så gav sig Joav i väg till Geshur och förde hem Ab-

Kungen

hämta tillbaka

24Men kungen sade: "Han skall
hem
Absalom
Och
ögon."
inför
mina
får
komma
och
till sig
inte
gick tillbaka hem och visade sig inte inför kungen.
251 hela Israel fanns ingen som var så beundrad för sitt utsetill fot.
från huvud
han var fulländad
ende som Absalom:

salom till Jerusalem.

och det gjorde han en gång varje år,
blev
för tungt - då brukade han vädet
han klippte det för att
27Absalom
fick tre söner och en
ga det, och det vägde tre kilo.
25När han klippte

håret

dotter, som hette Tamar

och var mycket vacker.
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tar emot Absalom

23När Absalom

hade bott i Jerusalem i två år utan att bli motta29kallade han till sig Ioav för att be honom
kungen
gen av
till kungen. Men Ioav ville inte komma. Han kallade åter på
honom, men Ioav ville inte heller nu. 3°Då sade Absalom till
sitt folk: "Ni ser Ioavs åker där borta intill min egen, den som
han odlar korn på. Gå och sätt eld på den." Och de satte eld på
åkern. Ioavs tjänstefolk kom med sönderrivna
kläder och berättade för honom vad Absaloms folk hade gjort. 31Då sökte
Ioav upp Absalom och frågade honom: "Varför har dina tjänakallat
re satt eld på min åker" 32Absalom svarade: "Jag har
på dig för att be dig gå till kungen och fråga varför jag skulle
komma

hem från Geshur.

Det hade varit bättre om jag hade
måste
Nu
jag få komma inför kungen Har jag
stannat
gjort något brottsligt så får han döda mig." 33Då gick Ioav till
där.

kungen

och berättade

vad Absalom hade sagt. Kungen kallade
kom
och hälsade underdånigt
med ansiksom
tet mot marken. Och kungen kysste honom.
till sig Absalom,

Absaloms
15

uppror
1En tid därefter skaffade

sig Absalom vagn och hästar, och han
höll sig med en eskort på femtio man. Tidigt
om morgnarna
brukade han ställa sig vid vägen till stadsporten. Så snart det
kom någon som hade en rättssak att framlägga
för kungen
ropade Absalom honom till sig och frågade från vilken stad
han kom. När mannen svarade att han hörde till den eller den
stammen i Israel 3sade Absalom:
"Du har rätten på din sida,
hos
40m ändå jag vore dokungen
lär
du
få
gehör.
inte
men
mare i landet Då hade var och en som var inblandad i en tvist
kunnat komma till mig, så skulle jag ha skaffat honom rätt."
5Och så snart någon kom och ville falla
ner för hans fötter,
räckte Absalom fram handen, drog honom till sig och kysste
honom. 5Så uppträdde han mot alla i Israel som sökte kungen i
något rättsärende, och på det sättet förledde han israeliterna.
7När fyra år hade gått sade Absalom till kungen: "Låt mig få
till Hebron
Geshur
komma

för att infria ett löfte till Herren. 8När jag bodde i
lovade jag Herren ett offer, om han lät mig
9"Gå du", sade kungen, och
tillbaka till Jerusalem."
i Aram
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så begav sig Absalom
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till Hebron.

Samtidigt

skickade

han i

till alla Israels stammar och lät hälsa att
skulle de ropa: "Absalom har blivit
hörde
hornsignaler
när de
Absalom
hade inbjudit 200 män från Iekonung i Hebron"
hemlighet

budbärare

som gjorde honom sällskap. De var i god tro och följde med utan att ana vad som var på färde. 12Vid offerfesten
skickade han också bud efter Davids rådgivare Achitofel från

rusalem,

Gilo, som befann sig i sin hemstad. Så växte sammansvärjningen i styrka, och Absaloms anhängare blev fler och fler.
David

lämnar

Jerusalem

13Av en budbärare fick David veta att israeliterna
hade slutit
sade då till dem som omgav
upp bakom Absalom. Kungen
undan
honom i Jerusalem: "Låt oss fly, det är enda räddningen
Skynda er, annars hinner han hit och störtar oss i
och låter svärdet härja i staden." 15De svarade ho"Besluta vad du vill, herre konung, vi är dina lydiga

Absalom.
fördärvet
nom:
tjänare."

Kungen
gav sig då i väg med hela sin familj men
tio bihustrur
att se till palatset. 17Han bröt alltså upp
med sitt folk men stannade vid det bortersta huset. 13Alla hans
ämbetsmän passerade förbi honom, liksom alla kereteerna och
peleteerna och de 600 från Gat som följt David därifrån. 19Då

lämnade

frågade

kungen

Ittaj

från

Gat varför

han också gick

med.

utlänning och har
om och håll dig till kungen. Du är
ditt eget land. 2°Nyss kom du hit, skall du då redan beinte vart jag är på väg.
höva flacka omkring med oss Jag vet
Må Herren vara
landsmän.
dig
dina
med
vänd
och
Nej,
ta
om
21Men
"Så sant Herren
svarade:
Ittaj
god och trofast mot dig."
"Vänd

lämnat

min herre och konung - där du är,
där vill också jag vara, i liv och död." 22Då lät David honom
följa med, och Ittaj från Gat anslöt sig med alla sina män och
hördes
och barn han hade i sitt följe. 23Överallt
de kvinnor
lever och du själv lever,

högljudd

klagan.

och folket tågade förbi hogick över Kidronbäcken,
24Nu kom också Sadok
öknen.
Olivberget
och
över
ut
mot
nom
De satte ner armed alla leviterna, som bar Guds förbundsark.
folket
hade
dragit
ken och lät den stå tills allt
ut från staden.
Även Evjatar kom dit. 25Kungen befallde Sadok: "För Guds
Kungen
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är mig nådig får jag komma
26Men om han för27Och
kastar mig får han göra med mig vad han behagar."
kungen sade till prästen Sadok: "Hör på Du skall i lugn och ro
ark tillbaka
tillbaka

till staden

Om Herren

och återse honom och hans boning.

gå tillbaka till staden. Din son Achimaas och Evjatars son Iostannar jag
natan, era båda söner, skall följa med er. Själv
kvar vid flodövergångarna
i öknen tills jag får ett meddelande
från er."
29Sadok och Evjatar förde tillbaka Guds ark till Jerusalem
och stannade där. 3°Under tiden gick David gråtande uppför
barfota

Olivberget,med

honom

och med huvudet

höljde

övertäckt.

också de sina huvuden

Alla som var
där de

och grät

gick.

David

flykt

31När David
svurna
framstå

kring

fick reda på att Achitofel
var en av de sammanråd
låt Achitofels
Absalom bad han: "Herre,

32Uppe på krönet av berget, där man
som dårskapf
Gud, kom Hushaj från Erek emot David med kläderna
sönderrivna
och med jord på huvudet. 33David sade: "Om du
tillber

följer

med mig blir du bara till besvär.

till staden och erbjud

Absalom

34Vänd i stället tillbaka

dina tjänster.

Säg: Liksom

jag

tjänade din far, så vill jag nu tjäna dig, herre konung. råd.
Achitofels
Då kan du hjälpa mig genom att omintetgöra
35Prästema Sadok och Evjatar har du
i din närhet; rapportera till dem så fort du hör något från kungens palats. 35De har

förr

sina söner hos sig, Sadok har Achimaas och Evjatar har Ionatan; genom dem kan ni underrätta mig om allt vad ni får reda
på." 37Hushaj, Davids vän, återvände alltså till Jerusalem, och

16

Absalom drog in i staden.
1När David hade nått ett stycke bortom

bergskrönet

kom Si-

va emot honom, Mefivoshets tjänare. Han hade med sig ett par
åsnor lastade med 200 brödkakor,
100 kakor russin, en säck
fråfrukt och en lägel vin. 2"Vad skall du göra med allt detta"
gade kungen, och Siva svarade: "Åsnorna
är för kungens faatt rida på, brödet och frukten för manskapet att äta och
vinet för dem som blir utmattade i öknen." 3Kungen frågade:
"Och var finns din herre Sauls son" - "Han är kvar i Jerusamilj
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tänkte att israeliterna
nu skulle ge
4Då sade kungen till Sihans fars kungadöme."
va: "Allt som tillhör Mefivoshet skall nu vara ditt." Siva sade:
Låt mig alltid få röna din välvilja,
"Jag bugar mig underdånigt.

lem",

svarade

honom

Siva. "Han

tillbaka

herre konung"
5När kung David

hade nått Bachurim korn det fram en man
Sauls
släkt,
Shimi,
Geras son. Han for ut i förbannelser Öoch
av
kastade sten på David och hans närmaste män, fast David på
alla håll var omgiven av både manskapet och sin livvakt. 7Och
Shimi skymfade David och ropade: "Ge dig av, din blodfläcka3Nu tar Herren hämnd för allt blod av Sauls ätt som
du Spillde när du gjorde dig till kung i hans ställe. Herren har
åt din son Absalom. Det är dina blodsdåd
gett kungaväldet
som har störtat dig i olycka." 9Då sade Avishaj, Serujas son, till

de niding

kungen:
herre

"Skall

den där hunden

Jag går bort

kungen

svarade:

"Vad

förbanna

Låt honom

och hugger

få stå där och förbanna dig,
10Men
av honom."

huvudet

med det här att göra
han gör det på Herrens befallning,
Och
David sade till Avishaj
honom"
har ni Serujasöner

vem kan då klandra
och sina män: "Om min son, mitt eget kött och blod, står mig
efter livet, vad kan man då inte vänta av en från Benjamins
stam Låt honom vara och låt honom förbanna mig, när nu
skall Herren
Herren har befallt honom att göra det. Kanske
ha förbarmande

med mig i mitt elände och vända hans förban13Så fortsatte David och hans män

nelser i dag till något gott."
vägen

fram,

medan

Shimi

gick jämsides

med honom

längs

och kastade
Hela tiden skrek han förbannelser
14Till
med hela
kungen
kom
sist
och jord mot honom.

bergskammen.

stenar
sitt följe fram till Ajefim,

Absalom
15Under

där de vilade

ut.

i Jerusalem

och israeliterna tågat in i Ierusalem, och Achitofel
var med. 15När Davids vän Hushaj från
Erek kom till Absalom hälsade han honom: "Leve konungen
Absalom
sade: "Är detta den trohet du viLeve konungen"
tiden hade Absalom

13Hushaj
sar din vän Varför har du inte följt med honom"
svarade: "Nej, den som Herren och folket och alla Israels män
har utvalt, honom vill jag tillhöra och hos honom vill jag stan-
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na. 19Och dessutom: vem skulle jag tjäna om inte sonen Som
jag har tjänat din far, så vill jag nu tjäna dig."
ZONär Absalom frågade Achitofel till råds om vad han skulle
göra Zlfick han detta svar: "Du skall ligga med din fars bihustrur, som han lämnat kvar för att se till palatset. Så blir det känt
i hela Israel att du har gjort dig förhatlig för din far, och det
kommer att stärka modet på dina anhängare." Då
slog man
upp ett tält åt Absalom på taket, och i hela Israels åsyn gick
han in där och låg med sin fars bihustrur.
23På den tiden gällde ett råd av Achitofel lika mycket som
ett 0rd från Gud. Så högt värderades alla hans råd både av David och av Absalom.
Absalom
17

förkastar

Achitofels

råd

lAchitofel
sade till Absalom:
"Låt mig ta ut 12 000 man
honom medan
sätta efter David nu i natt och överrumpla
och
modlös.
skall
skräck
honom,
och när
Jag
jaga
i
är trött
hans folk har flytt dödar jag honom, bara honom. 3Sedan

och
han
allt

ser
jag till att folket söker sig till dig som bruden till sin brudgum.
bara en enda som du är ute efter att döda, alla de
Det är
andra kan du lämna i fred." 4Både Absalom och de äldste i Israel gillade förslaget, 5men Absalom tillkallade
dessutom Hushaj från Erek för att höra hans mening.
éHushaj kom och Absalom berättade

vad Achitofel

hade fö-

"Skall vi göra som han säger" frågade han. "Om inte,
7Då sade Hushaj: "Det var inte något bra
du"
vad tillråder
råd Achitofel gav den här gången. 3Du känner själv din far och
reslagit.

hans män och vet att de är tappra kämpar och uppretade som
en björnhona i vildmarken
som förlorat sina ungar. Din far är
en erfaren krigare, han övernattar inte bland sina män; 9säkert
har han nu gömt sig i en håla eller på något annat ställe. Redan
vid första anfallet skulle ryktet spridas att Absaloms folk lidit
nederlag. 1°Och då skulle också den tappraste, den som har ett
lejons mod, darra av rädsla. Hela Israel vet
att din far är en
råd är detta: samla
män omkring sig. Mitt

hjälte med modiga
alla israeliter

från Dan till Beer Sheva, en skara talrik som hagå sedan själv mitt ibland dem. 12Som daggen
sand,
och
vets
faller på marken, så skall Vi komma över honom var han än
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finns och skona varken honom eller någon av hans
till en stad skall israeliterna slå
han tar sin tillflykt
den staden och dra ner den i ravinen, så att inte
förklarade
och alla israeliterna
kvar." Absalom

män. 130m
ett rep runt
en sten blir
att det råd

Herren
som Hushaj från Erek gett var bättre än Achitofels,
kloka råd och störta
Achitofels
hade beslutat att ornintetgöra
Absalom

David

i fördärvet.

varnas

och undkommer

Absalom

för prästerna Sadok och Evjatar vilket råd
hade gett Absalom och Israels äldste och Vilket råd
han själv hade gett. 16Han uppmanade dem att genast meddei öknen
David: "Dröj inte över natten vid flodövergångarna
över till den andra sidan. Annars är det ute med dig
utan

15Hushaj berättade
Achitofel

och hela din här."
Jonatan
och Achimaas

och en
de
sedan
brukade
tjänsteflicka
som
förde vidare till kung David. De ville inte röja sig genom att
in i staden. 18Men en pojke fick syn på dem och talade om det
för Absalom. Då gav de sig hastigt i väg till Bachurim, till en
man där som hade ett hus med en brunn på gården. I den steg
de ner. 19Hustrun tog en matta och bredde över brunnen och
strödde säd på den så att ingen kunde märka något. zoAbsahöll

till

vid

Rogelkällan,

gå dit med upplysningar

loms folk kom dit och gick in till kvinnan.
frågade de, och hon svarade:
och Jonatan"
dammen."
tillbaka

Männen

"Var

är Achimaas
förbi

"De fortsatte

letade men hittade dem inte utan vände
21När de hade gått klättrade Achimaas

till Jerusalem.

för kung David.
och Jonatan upp ur brunnen och rapporterade
"Bryt upp och
genast över floden", sade de och berättade
och hans folk bröt då
för honom om Achitofels
råd. David
varenda
alla,
hade
de
och
gryningen
i
man, gått över
upp,
Jordan.
23Då Achitofel

såg att man inte följde hans råd sadlade han
till sin hemstad. Efter att ha ordnat för
hängde han sig. Så dog han och begravdes i sin fars

sin åsna och återvände
sin familj
grav.
24David
raeliterna

då Absalom och ishade nått fram till Machanajim
i stället för
gick över Jordan. 25Till överbefälhavare
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Ioav hade Absalom

satt Amasa; han var son till en ismaelit vid
Jitra,
hade
fått honom med Avigajil, dotter till Iishaj
namn
som
och syster till Ioavs mor Seruja. Zölsraeliterna
och Absalom
slog läger i Gilead.
27N är David kom till Machanajim
möttes han av Shovi, Nachashs son från ammoniternas
Rabba, av Makir, Ammiels son
från Lo Devar, och av Barsillaj från Rogelim i Gilead. 23De hade fört dit sängar,
rostad

säd, bönor

skålar och lerkärl,
och linser,

honung

vete och korn,

mjöl och

fårkött
och ost. Allt detta lämnade de åt David och hans folk att äta,
eftersom de förstod att männen hade blivit hungriga, trötta och
törstiga i öknen.
Absalom
18

och tjockmjölk,

besegras och dör

1David mönstrade

de trupper han hade med sig och utsåg offiSedan delade han hären i tre avoch
underofficerare.
cerare
delningar, en under Ioav, en under Avishaj, son till Seruja och
bror till Ioav, och en under Ittaj från Gat. "Själv drar jag också
med er", förklarade kungen, 3men folket sade:
ut tillsammans
"Nej, du får inte gå ut i striden. Om vi flyr är det ingen som
bryr sig om det, och om så hälften av oss dör frågar ingen efter
det, men du är värd lika mycket som tio tusen av oss. Det är
bättre om du är beredd att komma till vår undsättning
härifrån
staden."

4"ag gör som ni önskar",

sade kungen och ställde
medan hela hären drog ut i enheter om hundra och tusen. 5Kungen befallde Ioav, Avishaj och Ittaj: "Ta det
varligt med min Absalom." Och alla hörde hur kungen gav de
denna order om Absalom.
tre befälhavarna
ÖSå drog hären ut ur staden för att möta israeliterna, och slasig invid

porten,

7Israels här besegrades av Davids
get stod i Efraimskogen.
och
led
svårt
män
nederlag: den dagen stupade 20 000 man.
ett
3Striden bredde ut sig över hela området, och skogen krävde
den dagen fler liv än svärdet.
9Absalom upptäcktes
av Davids män. Han hade kommit
ridande på sin mulåsna. När den kom in under en stor terebint
fastnade han med huvudet i de täta grenarna. Där blev han
hängande mellan himmel och jord medan mulåsnan sprang Vidare. 1°En av männen fick se honom och rapporterade
till Ioav
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att han hade sett Absalom hängande i en terebint. Ioav frågade mannen: "Om du såg honom, varför slog du inte ihjäl honom på stället Det skulle jag gärna ha gett dig tio siklar silver
svarade: "Om jag så blev erbjuden
och ett bälte för." Mannen
tusen siklar silver skulle jag inte kunna bära hand på kungens
alla hur kungen sade åt dig och Avishaj och Itson. Vi hörde
rädda
Var
taj:
om min Absalom. 13Skulle jag då svika honom
und går kungen,

Ingenting

och du skulle

säkert lämna

mig i

14"ag kan inte stå här och slösa tid på dig", sade
Han tog med sig tre spjut och stötte dem i bröstet på
Absalom, som ännu var vid liv där han hängde i terebinten.
15Sedan kom tio män, Ioavs väpnare, och omringade Absalom

sticket."
Ioav.

och stack ihjäl honom.
16oav lät stöta i horn, och då slutade soldaterna att förfölja
israeliterna, eftersom Ioav hade gett order om halt. 17Absaloms
kropp tog de och slängde i en stor grop i skogen och kastade
flydde, var
upp ett väldigt stenröse över honom. Israeliterna
och en hem till sig.
Absalom
hade medan han levde låtit resa en stod åt sig i
ingen son som kan föra mitt namn viKungadalen.
"Jag har
gav han sitt namn åt minnesstenen;
Absaloms pelare.
den
dag
heter
denna
nu i
dare", sade han. Därför

David

får bud om Absaloms

än-

död

19Achimaas, Sadoks son, bad att få springa till kungen med
bud om att Herren hade fällt sin dom och räddat honom från
hans fiender. 2°Men Ioav svarade: "I dag får du inte vara budbärare. En annan gång kan du vara det, men inte i dag när
kungens son är död." 21Och Ioav sade åt en nubier att bege sig
och tala om vad han hade sett. Nubiern bugade sig
för Joav och sprang. 22Men Achimaas envisades: "Det får bli
nubiern."
som det vill", sade han, "låt mig också springa, efter
"Vad skall det tjäna till, min son", sade Ioav, "det kommer
23"Det får bli som det vill, jag
ingen att tacka dig för"
springer i alla fall", upprepade Achimaas, och Ioav lät honom
till kungen

springa.
biern.

Han tog vägen över Iordanslätten

och hann före nui
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24David

satt inne i porten då vaktposten, som hade gått upp
på taket till stadsporten, fick se en ensam man komma springande. 25Han ropade ner och varskodde kungen, som svarade:
"Om han är ensam måste det vara en kurir." Medan budbäraännu en man som
ren närmade sig Zöupptäckte vaktposten
kom springande, och han ropade ner i porten: "Det kommer en
till, och han är också ensam."
kurir det också",
- "Det är en
Posten
ropade på nytt: "Jag känner igen den

sade kungen.

förste på hans sätt att springa, så springer Achimaas,
Sadoks
"Det är en bra karl", svarade kungen, "han kommer
med goda nyheter."
23"Allt väl", ropade Achimaas till kungen. Sedan föll han
son."

ner och hälsade med ansiktet mot marken och fortsatte: "Lovad vare Herren, din Gud, som har prisgivit dem som reste sig
Kungen
frågade: "Hur har det
mot min herre och konung."
gått med min Absalom"
Achimaas
svarade: "Iust då Ioav
skickade i väg mig var det uppståndelse
i lägret, men jag vet
inte vad saken gällde." 3°Kungen sade åt honom att gå åt sidan, och han ställde sig att vänta. 31Då kom nubiern. "Jag har
goda nyheter

åt min herre och konung",

sade han, "i dag har

fällt sin dom och gett dig seger över alla som har rest
frågade: "Hur har det gått med min
sig mot dig." Kungen
Absalom"
Nubiern svarade: "Som det gick för honom, så må

Herren

det

för alla dina fiender och dem som reser sig mot dig, her33Då blev kungen häftigt upprörd. Han gick upp i

re konung."
kammaren

ovanför porten, och han grät och ropade: "Absalom, min son, min son Absalom, min son Om jag ändå hade
fått dö i stället för dig Absalom, min son, min son"
David

19

sörjer Absalom

lloav fick veta att kungen grät och klagade över Absalom,

Zoch

för hela hären blev segerns dag till en sorgedag när de hörde
över sin son. 3Männen smög in i
att kungen var så förtvivlad
staden likt soldater som skamset smyger in efter att ha flytt ur
striden.

4Kungen hade höljt sitt ansikte och klagade högt: "Absalom,
min son, min son" 5Då gick Ioav in till hooch
sade:
har du fått alla dina män att känna skam,
"I
dag
nom
min son Absalom,
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alla dessa som har räddat livet på dig och dina söner och dött6Du älskar dem som hatar dig
rar, dina hustrur och bihustrur.
och hatar dem som älskar dig. Du har visat att varken officeraförstår nu att
re eller soldater har något värde i dina ögon. Jag
dig lika om
det
kvittat
så
hade
vid
liv,
hade
Absalom
varit
om
7Gå
få dem på
och
till
dina
män
döda.
alla vi andra Varit
nu ut
inte en enda att vara hos dig i
morgon, det svär jag vid Herren. Och den olyckan blir värre än
allt ont du varit med om i hela ditt liv." 3Då reste sig kungen
och gick ner och satte sig i porten. Alla fick veta att han satt

humör

kommer

igen. Annars

honom.

där och samlades framför

David

vänder

tillbaka

till

Ierusalem

hade flytt, var och en hem till sig. 9Runt om i stammarna gick de nu till rätta med varandra: "Det är kungen som
har räddat oss undan fienden och befriat oss från filisteerna.
Nu har han flytt för Absalom och lämnat landet. 1°Men Absa-

Israeliterna

lom, som vi smorde till kung över oss, har fallit i striden. Varför nämner då ingen ett ord om att hämta kungen tillbaka"
När
kung David fick höra vad som sades bland israelitertill de
na lät han skicka bud med prästerna Sadok och Evjatar
äldste i uda och fråga: "Varför skall ni vara de sista att hämta
12Ni är
mina bröder, av samma kött och
kungen tillbaka
blod som jag - varför skall ni då vara de sista att hämta kung13Och säg till Amasa: Du är
av mitt kött och
en tillbaka
framgent,
blod. Gud må straffa mig, nu och
om inte du hädani stället för Ioav." På det
efter skall vara min överbefälhavare
sättet fick David alla i Juda på sin sida, och folket skickade bud
till honom att komma tillbaka tillsammans med sina män.
15Då vände kungen tillbaka, och när han nådde fram till Iordan hade judeerna kommit till Gilgal för att möta honom och
föra honom

över floden.

Geras son, gav sig
från Bachurim,
hastigt ner för att ta emot kung David,
17och han hade med sig tusen man från Benjamin. Siva, han
skyndat ner till Jorsom tjänade Sauls familj, hade före kungen
med sina femton söner och tjugo tjänare,
dan tillsammans

15Benjaminiten

samtidigt

Shimi

med judeerna

18och de gick över vid vadstället

för att hjälpa kungens

familj
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över och för att uppfylla alla hans önskningar. Just som kungen själv skulle ta sig över floden kom Shimi, Geras son, och
kastade sig ner inför honom 19och bad: "Herre, lägg mig inte
till last vad jag har förbrutit. Tänk inte på det onda din tjänare
gjorde då du lämnade

Jerusalem, glöm det, min konung Jag
vet med mig att jag har felat, det är därför jag i dag har kommit som den förste av Josefs ätt för att ta emot min herre och
konung." 21Då ingrep Avishaj, Serujas son: "Förtjänar inte Shimi döden, han har
förbannat Herrens smorde"
22Men David

svarade:

"Vad har ni Serujasöner med det här att göra
Skall ni sätta er upp mot mig Ingen israelit skall mista livet
denna dag, då jag har fått visshet om att jag är Israels kung."
23Och kungen sade till Shimi: "Du skall icke dö", och han bekräftade sitt löfte med en ed.
24Sauls sonson Mefivoshet
hade också kommit ner för att
möta kungen. Hans fötter och skägg var ovårdade, och han hade inte tvättat sina kläder alltifrån den dag då David bröt upp
till dess han återvände välbehållen. 25När han nu kom från Jerusalem för att möta kungen sade denne: "Varför följde du inte
med mig, Mefivoshet"
25"Herre konung, min tjänare be-drog mig", svarade Mefivoshet.
"Jag tänkte sadla min åsna, så
att jag kunde följa dig ridande
halt. 27Min tjänare
- jag är
har baktalat mig inför min herre konungen.
Dock: du är som
Guds ängel, gör vad du finner bäst. 23Hela min släkt hade inget annat än döden att vänta av min herre konungen, men du
gav mig plats bland dem som äter vid ditt bord. Med vad rätt
skulle jag kunna begära något mer av dig"
Kungen
avbröt
honom: "Det räcker Nu bestämmer jag att du och Siva skall
dela ägorna."

3°Mefivoshet

mans, nu när min härskare
len hem."

svarade: "Han får gärna ta alltsamoch konung har kommit välbehål-

31Barsillaj från Gilead hade kommit

ner från Rogelim
till Jordan för att ta avsked av honom när han
över floden. 32Barsillaj var mycket gammal, åttio år. Det
han som hade sörjt för kungens uppehälle i Machanajim;

följt kungen

och
gick
var
han

mycket förmögen.
33Kungen sade till honom:
var nämligen
"Följ med mig till Jerusalem, så skall jag sörja för dig där."
34Men han svarade: "Jag är alldeles för gammal för
med
att
dig upp till Jerusalem. 35Jag är åttio år
nu och kan inte längre
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skilja på bättre och sämre. Inte känner jag smaken på mat och
dryck, och inte heller har jag någon glädje av sångare och
sångerskor längre. Varför skulle jag då ligga min herre och ko-

35Jag hade gärna följt med dig
nung till last i fortsättningen
skall du inte ge mig. 37Låt
belöning
någon
över Jordan, men
mig vända tillbaka, så att jag får dö i min hemstad, där min far
och mor ligger begravda. Men här är din tjänare Kimham, låt
honom följa med dig, min herre och konung, och gör för ho38"Kimham får följa med mig", sanom vad du finner bäst." bäst skall jag göra för honom.
finner
vad
du
de kungen. "Och
Jag gör vad du än begär av mig." 39Så gick folket över Jordan.
Kungen dröjde kvar och kysste Barsillaj och tog farväl av ho4°medan kungen for över till
nom. Barsillaj återvände hem,
Gilgal tillsammans med Kimham.
Hela Judas folk och hälften av Israels hade följt kungen över
Jordan. 41Men nu kom alla israeliterna till honom och klagade:
från Juda fått lägga beslag på kungen
över dig hit, dig och din familj och alla dina när42Då svarade judeerna: "Därför att kungen är en
maste män"
låtit kungen försörja
av oss. Vad är det ni retar er på Har vi
43Israeliterna
fördelar"
andra
oss eller har vi skaffat oss några
svarade: "Vi har tio gånger större del i kungen än ni, och dess"Varför

har våra bröder

och hämta

Ni har ingen anledning att se ner
utom har Vi förstfödslorätten.
vi som först förde på tal att hämta tillbaka
på oss. Det var
vår kung." Men judeerna tog till hårdare ord än israeliterna.

Shevas uppror.
20

Ioav dödar Amasa

1Nu dök det upp en ondsint man från Benjamins
Bikris son. Han lät stöta i horn och ropade:
Vi har ingen del i David,

stam, Sheva,

inget gemensamt med Jishajs son.
Vänd hem, alla Israels män
alla israeliterna David och slöt sig till Sheva, Bikhöll fast vid sin kung och följde honom
judeerna
ris son. Men
från Jordan till Jerusalem.
3När David kom hem till Jerusalem lät han stänga in de tio
sörjde
bihustrur
som han hade lämnat att se till palatset. Han
Då

lämnade
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för deras uppehälle,

men han rörde dem aldrig. De hölls inspärrade till sin död och levde som om de varit änkor.
4David gav nu Amasa befallning
i Juatt samla krigsfolket
da. Han fick tre dagar på sig, sedan skulle han inställa sig hos
kungen. 5Amasa började genast båda upp männen i Juda, men
det drog ut över den fastställda tiden, 5och då sade David till
Avishaj:

"Nu blir Sheva, Bikris son, farligare för oss än Absalom var. Ta mina män och sätt efter honom, innan han lägger
under sig några befästa städer och gör det besvärligt för oss."
7Efter Avishaj följde Ioavs folk, Vidare kereteerna och peleteer-

na och så alla kämparna. De drog ut från Jerusalem för att förfölja Sheva, Bikris son.
3När de hade hunnit till den stora stenen i Givon mötte de
Amasa. Ioav höll ett svärd i handen, dolt under kläderna. Men
utanpå, i en skida vid höften, hade han ett annat svärd. Han
drog det och lät det falla till marken. 9"Hur står det till, min
broder", sade han till Amasa och grep honom med höger hand
i skägget för att kyssa honom. 1°Amasa var inte på sin vakt
mot svärdet som Ioav höll i handen, och Ioav stötte det i buken
på honom, så att inälvorna
rann ut på marken. Den stöten
räckte: Amasa var död. Joav och hans bror Avishaj fortsatte att
förfölja
En

Sheva, Bikris son.
av Ioavs män stod vid

Amasas

kropp

och ropade:

"Den

som är Ioavs vän och håller på David, han skall följa
12Amasa låg mitt på vägen, nersölad av blod. När manIoav"
nen märkte att soldaterna stannade släpade han undan Amasa
från vägen ut på fältet och kastade ett klädesplagg
över ho13När
eftersom
alla
såg
honom
hejdade
kroppen
sig.
nom,
som
flyttats

bort från Vägen fortsatte

alla och följde efter Ioav i jak-

ten på Sheva, Bikris son.
Sheva dödas iAvel

Bet-Munka

14Sheva drog

från stam till stam genom hela Israel tills han
Avel Bet-Maaka; hela hans släkt hade samlats och följt
honom. 15oav och hans folk tågade mot Avel Bet-Maaka och
nådde

belägrade

honom

där. De kastade upp en belägringsvall
mot
den yttre muren, och hela hären arbetade på
16Då ropade en klok kvinna inifrån staatt rasera innermuren.
staden innanför
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på, hör på Säg till Ioav att han kommer hit, så att
jag får tala med honom." 17oav steg fram, och kvinnan fråga"Ja", sade han. "Hör på mig,
de: "Är det du som är Ioav"
sade:
herre", bad hon. "Ja, jag hör", svarade Ioav. Kvinnan
Och
Avel.
råd
be
i
skulle
det
att man
"Förr i världen hette
om
den: "I-Iör

och
sedan var saken avgjord. 19Vi hör till de mest fridsamma
trofasta i Israel, och nu vill du ödelägga denna stad, denna mozojoav
der i Israel. Varför vill du förgöra Herrens egendom"
långt därifrån
svarade: "Inte vill jag förgöra och förstöra,
är i stället så att en man från Efraims bergsbygd, Sheva,
Bikris son, har gjort uppror mot kung David. Utlämna honom,
bara honom, så drar jag bort från staden." - "Hans huvud
gav
skall kastas ut till dig över muren", sade kvinnan. Sedan
BikSheva,
huvudet
högg
och
de
råd,
kloka
folket
detta
hon
av
Det

ris son, och kastade ut det till Ioav. Han lät då stöta i horn, häsjälv återvände
ren upplöstes och var och en gick till sitt. Ioav
till kungen iIerusalem.
Davids

förvaltning

23oav var överbefälhavare,
och Benaja, Iojadas son, förde befälet över kereteerna och peleteerna. 24Adoram förestod tvångs25och Sheva
Achiluds
arbetena, Ioshafat,
son, var kansler
kunglig sekreterare. Sadok och Evjatar var präster. 26Också Ira
av Iairs ätt var präst hos David.
Givoniternas
21

hämnd

Sauls släkt. Rispa sörjer sina söner

Davids regering utbröt en hungersnöd
som varade i
Herren, och Herren svarade:
hela tre år. David rådfrågade
"Blodskuld
vilar på Saul och hans släkt för de givoniter
som
De tillhan dödade." 2Då kallade kungen till sig givoniterna.
Saul hade i
hör inte israeliterna utan är en amoreisk folkspillra.

lUnder

sitt nit för Israel och Juda försökt utrota dem, trots den ed som
"Vad
israeliterna hade svurit. 3Nu frågade David givoniterna:
så
skett,
det
att
skall jag göra för er, hur kan jag gottgöra
som
4Givoniterna
svarani häver förbannelsen över Herrens land"
fråga om
oss och Saul och hans släkt är det inte en
vilken
israelit
döda
heller
att
och
guld
inte
och
silver
en
om
skall
göra"
då
jag
vill
"Vad
ni
att
frågade:
som helst." David
de: "Mellan
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5De sade: "Mannen

bland oss och
som anställde förödelsen
som hade planer på att helt utrota oss inom Israels gränser -Ölämna ut sju av den mannens ättlingar så att vi får hugga dem
i stycken inför Herren i Givon, på Herrens berg." David gick
med på deras krav, 7men han skonade Sauls sonson Mefivoshet, Ionatans

son, eftersom David och Jonatan, Sauls son, haett förbund inför Herren. 3Däremot tog han de båda

de slutit

söner som Rispa, Ajas dotter, hade fött åt Saul, nämligen Armoni och Mefivoshet,
och vidare de fem söner som Sauls dotter Merav hade fött åt Adriel från Mechola, Barsillajs son. 9Han
utlämnade

alla dessa åt givoniterna,

som högg dem i stycken
på berget inför Herren. Alla sju miste livet på en gång; de dödades under de första skördedagarna,
i början av komskörden.

10Rispa, Ajas dotter,

bredde ut sitt säcktyg på klippan och
där från början av skörden ända till dess regnet från
himlen strömmade ner över kropparna. Hon tillät inte himlens
fåglar att röra dem om dagen och inte de vilda djuren om natDavid fick reda på hur Rispa, Sauls bihustru, hade
ten. När
stannade

12lät han hämta Sauls och hans son Ionatans ben från
där hade rövat bort kropparna från

handlat

Iavesh i Gilead. Invånarna

där filisteerna
hade hängt upp dem efter
13David
hämtade alltså Sauls och
segern över Saul på Gilboa.
Ionatans ben från Iavesh, och även benen efter de sönderstyckade samlade man ihop. Sauls
och hans son Ionatans ben
torget

i Bet-Shean,

lades i den grav där Kish, Sauls far, låg i Sela i Benjamins land.
Allt skedde enligt kungens befallning, och sedan lyssnade Gud
till bönema

för landet.

Händelser

under

krigen mot filisteerna

15Det blev åter krig mellan

filisteer

och israeliter,

och David

och hans män drog ner för att strida mot filisteerna.
En gång
när David var utmattad 16blev han tillfångatagen av Benov, en
till Rafa. Han hade en bronslans som vägde fem kilo
och bar ett nytt svärd. Benov tänkte döda David, 17men Avishaj, Serujas son, kom till undsättning:
han slog ner filistén och

ättling

dödade honom. Då sade Davids män: "Svär att du aldrig
drar ut i strid med oss. Du får inte släcka Israels lampa."

mer
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åter en strid med filisteerna vid
en tid utkämpades
Gov, och Sibbekaj av Hushas släkt dräpte då Saf, som var av
vid
med filisteerna
Rafas ätt. 19Ännu en strid utkämpades
Gov, och Elchanan från Betlehem, Iairs son, dödade då Goljat
Efter

20Ytterligavar tjockt som en vävbom.
jättelik
deltog
Där
vid Gat.
man
en
med sex fingrar på var hand och sex tår på var fot, sammanlagt
hånade och uttjugofyra; också han var ättling till Rafa. Han
manade Israel men blev nerhuggen av Jonatan, son till Davids
till Rafa i Gat, och de
bror Shima. 22Dessa fyra var ättlingar
från Gat, vars spjutskaft
re en strid utkämpades

stupade

alla för David

och hans män.

i

En lovsång av David
22

är den sång som David sjöng till Herren när Herren
de räddat honom från alla hans fiender och från Saul.
ZHerre, min klippa, min borg och min räddare,
lDetta

3min Gud, berget som är min tillflykt,
min sköld och mitt starka värn,
min fristad och mitt skydd,
du som räddar mig undan våldet.
4Till Herren, den högtlovade, ropade jag,
och jag blev räddad från mina fiender.
5Dödens bränningar brusade kring mig,
förödelsens stormflod skrämde mig.
5Dödsrikets
framför

snaror omgav mig,
mig väntade dödens fällor.

klagade jag för Herren,
min förtvivlan
ropade jag till min Gud,
och han hörde min röst i sitt tempel,
mitt rop nådde fram till hans öra.
3Då skakade jorden
himlens

grundvalar

och skälvde,
darrade,

under hans vrede.

vacklade
9Från hans näsborrar utgick ett rökmoln,
från hans mun förtärande eld.
Han sprutade

glöd och brand.

ha-
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Himlen

vek han undan och steg ner
med töcknet under sina fötter.
Han
red på keruben, han flög,
han svävade fram på vindens vingar.
Han
dolde sig i mörkrets tält,
i molnens fuktiga massor.
131glansen kring honom
glödde
Herren

gnistrande
dundrade

bränder.
från himlen,

den Högste lät höra sin röst.
15Han sköt sina pilar vida omkring,
han lät blixtarna ljunga.
Havets
bädd kom i dagen
och jordens

grundvalar

för Herrens

rytande,

blottades

för hans Vredes stormvind.
Från

höjden fattade han min hand
och drog mig upp ur djupa vatten.
13Han räddade mig från mäktiga fiender,
från motståndare som var starkare än jag.
19De anföll mig på min olyckas dag,
men Herren kom till min hjälp.
2°Han förde mig ut i frihet,
han räddade mig,
han älskar mig.
Herren

lönade min rättfärdighet,

mitt rena och skuldlösa liv,
22ty jag har hållit mig till Herrens vägar
och inte avfallit från min Gud.
23Al1a hans bud har jag haft för ögonen
och aldrig överträtt hans lagar.
24Fläckfri var jag inför honom,
jag vaktade mig för att synda.
25Därför lönade Herren min rättfärdighet,
mitt rena liv inför honom.
26Mot den trogne är du trofast,
du är redlig mot den redlige.

u
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27Den rene möter du med renhet,
den svekfulle med list.
23Du upprättar det förnedrade folket,
men de högmodiga kuvar du.
Du
är min lampa, Herre,
min Gud gör mitt mörker till ljus.
3°Med Guds hjälp störtar jag fram mot
muren,
med dig stormar jag över vallen.
31Guds väg är utan brist,
Herrens

0rd är utan slagg.
Han är en sköld för alla som flyr till honom.

32Vem är Gud utom Herren,
vem är en klippa utom vår Gud
33Gud rustar mig med styrka,
så att jag vandrar den rätta vägen.
34Han gör mig snabbfotad
som gasellen
och ger mig fotfäste på bergen.
35Han lär mig krigets hantverk,
lär mig att spänna kopparbågen.
35Du gav mig din räddande sköld,
du hörde min bön och min makt blev stor.
37Du gjorde vägen fri framför mig
och gav stadga åt mina steg.

33Iag förföljde

mina fiender

och hann upp dem,
dem.

jag vände inte förrän jag förintat

39Jagkrossade dem helt och hållet.
De kunde inte resa sig,
de låg där under mina fötter.
4°Du rustade mig med styrka för striden
och tvang angriparna på knä inför mig.
41Mina fiender

drev du på flykten,

deras motstånd kunde jag krossa.
42De ropade, men ingen räddare fanns,
de ropade till Herren,

men han svarade inte.

43Iag malde dem till stoft,
jag trampade ner dem som smuts på gatan.
44Du räddade mig från folkens angrepp.
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Du satte mig till hövding över folken,
okända folkslag blev mina tjänare.

45Främlingar kröp för mig
och lydde min minsta vink.
bleknade
Främlingar
och kom darrande

ut ur sina fästen.

Lovad vare han, min klippa,
och upphöjd min Gud, min räddare,
43han som ger mig hämnd på mina fiender
och lägger folken under mina fötter

47Herren lever

49Du låter mig undkomma

fienden,

du rycker mig undan angriparen
och räddar mig från våldsmän.
5°Därför

tackar jag

dig, Herre, bland folken

och lovsjunger ditt namn.
51Stora segrar skänker Herren
han handlar
mot David
Davids
23

åt sin konung,

trofast mot sin smorde,
och hans ätt för evigt.

sista 0rd

1Detta är Davids sista ord.
Så talar David, Iishajs son,
så talar han som den Högste har upphöjt,
han som Iakobs Gud har smort till konung
och som Israels värn håller kär.
zHerrens ande talar genom mig,
hans ord är på min tunga.
3akobs Gud har talat,
har sagt mig:
Den styr sitt folk rättvist
som styr det i fruktan för Gud.
4När dagen gryr och solen går upp,
Israels klippa

en morgon utan moln,
då spirar gräset efter regnet
i solens strålar.
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5Så väl är det ställt med min ätt inför Gud,
med mig har han slutit ett evigt förbund,
vars löften han troget håller.
Min välgång och allt jag har lust till
skall Gud låta spira som gräset.
6Men ogärningsmän
är som törnet man kastar:
med
handen,
det
inte
i
tar
man
7bara med redskap
och bränner

av järn eller trä,
det sedan i elden.

kämpar och deras bedrifter

Davids

3Detta är namnen på Davids kämpar:
Jishboshet av Hakmons släkt var den främste av de tre. Han
svängde sin stridsyxa över 800 fiender, fällda på en och samma
gång. 9Därnäst kom Elasar, son till Dodo, av Achoachs släkt;
han var en av de tre kämparna. Han var med David vid Pas
Dammim, där filisteema hade samlats till drabbning. Israeliterna drog sig tillbaka, mmen Elasar höll stånd och högg in på fioch var som fastvuxen
vid svärdet. Herren gav dem en stor seger den dagen, och när
och följde Elasar var det bara för att
hären vände tillbaka
plundra. Den
siste av de tre var Shamma, Ages son, från Halisteerna

ända tills hans hand domnade

rar. Filisteerna hade en gång samlats vid Lechja, och där fanns
det ett fält med ärter. Israeliterna flydde för filisteerna, men
det och
Shamma fattade posto mitt på fältet och försvarade
nedgjorde fienderna. Så gav Herren en stor seger.
13En gång i början av skörden gick de tre ner till David i
Adullams
grotta, samtidigt som en avdelning filisteer var lägDavid
rad i Refaimdalen.
var då i sitt bergfäste, medan filisteerna hade en förpost vid Betlehem. 15David greps av längtan
och sade: "Den som ändå kunde få lite vatten från brunnen vid
16De tre kämparna

tog sig då igenom
vid Betlebrunnen
upp vatten ur
till
David.
Men han vägoch tog med tillbaka
åt Herren.
det och utgöt det som dryckesoffer

stadsporten

i Betlehem"

filisteernas

läger, hämtade

hems stadsport

rade att dricka
17"Herren bevare
"Inte

mig för att göra något sådant", sade han.
de mäns blod som har satt sina liv på

kan jag dricka
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Och han ville inte dricka. bedrifter.
spel"
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Detta var de tre kämparnas

13Avishaj, son till Seruja och bror till Ioav, var ledare för de
Han svängde sitt spjut över 300 fällda fiender. Han hade stort anseende bland de trettio; 19han var mer berömd än
någon av dem och blev deras anförare. Ändå kunde han inte
trettio.

mäta sig med de tre. ZOBenaja,Iojadas son, från Kavseel var en
tapper man som utförde stora bragder. Han högg ner de båda
sönerna till Ariel från Moab, och det var också han som en snödag steg ner i en brunn och dödade ett lejon. 21Vidare fällde
han en jättelik egyptisk man. Egyptern var beväpnad med ett
spjut, men Benaja gick emot honom med en påk, ryckte från
honom spjutet och dödade honom med det. Detta
var Benajas, Iojadas sons, bedrifter, och han vann stort anseende bland
de trettio kämparna 23och var mer berömd än någon av dem.
Ändå kunde han inte mäta sig med de tre. David gav honom
befälet över sin livvakt.
24Asae1, Ioavs bror, hörde till de trettio, liksom Elchanan,
son, från Betlehem, 25Shamma från Harod, Elika från
25Heles från Pelet, Ira, Ickeshs son, från Tekoa, 27AviSalmon
av Achoeser från Anatot, Sibbekaj av Hushas släkt,
29Helev,
Baanas son, från Netoachs släkt, Mahraj från Netofa,
Dodos

Harod,

fa, Ittaj, Rivajs son, från Giva i Benjamin,
från Nachale Gaash, 31Avi-Alvon

Hiddaj

3°Benaja från Piraton,
från Arava,

Asmavet

från Bachurim, 32Eljachba från Shaalvon, Iashen från Gison, Ionatan, 33Shammas son, från Harar, Achiam, Sharars son, från
Arar, 34Elifelet, Achasbajs son, från Maaka, Eliam, Achitofels
son, från Gilo, 35Hesro från Karmel, Paaraj från Arav, 36igal,
Natans son, från Sova, Bani av Gads stam, 37Selek från Ammon, Nachraj från Beerot, som var väpnare åt oav, Serujas
39samt hettison, 33Ira av Ieters släkt och Garev av Ieters släkt
ten Uria. Trettiosju

Mönstring
24

man allt som allt.

och pest

1Herrens vrede blossade åter upp mot israeliterna, och han eggade David mot dem. "Du skall räkna folket i Israel och Juda",
sade han. Kungen
till

alla Israels

befallde

stammar,

Ioav och hans officerare: "Far runt
Dan till Beer Sheva, och håll

från
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så att jag får veta hur mycket folk jag har." 3Joav
svarade kungen: "Må Herren, din Gud, låta dig, herre konung,
mönstring,

med egna ögon se hur folket blir hundra gånger större än nu.
herre konung"
Men varför vill du tvunget ha en mönstring,
4Joav och befälhavarna
måste böja sig för kungens vilja och
gav sig av för att verkställa mönstringen.
5De gick över Jordan och började med Aroer

och staden nedalen
fortsatte
sedan
Gads
område
och till Jaser.
i
och
mot
re
5Därifrån drog de vidare till Gilead och hettiternas land, mot
Kadesh till, och nådde fram till Dan och Ijon. Efter att ha vikit
av mot Sidon 7kom de till Tyros fästning och till hiveernas och
kanaaneernas

städer och drog slutligen söderut till Beer Sheva
och den del av Negev som tillhör Juda. 8Dâ hade de genomkorsat landet i dess helhet och var efter nio månader och tjugo
dagar tillbaka i Jerusalem, 9där Joav redovisade resultatet av
för kungen: Israel kunde ställa upp 800 OOOvamönstringen

penföra män och Juda 500 OOO.
10Men efteråt förebrådde
David
folket,

och han sade till Herren:

sig att han hade låtit räkna
"Jag har begått en svår synd.

förlåt din tjänare den orätt han har gjort
det var en
När
David steg upp följande morgon hade
stor dårskap."
Herrens ord kommit till profeten Gad, kungens siare: 12"Gå till
Herre,

David och säg till honom: Så säger Herren: Tre ting har jag i
beredskap åt dig; välj ett av dem, så skall jag låta det drabba
dig." 13Gad kom till David och frågade: "Vilket föredrar du:
i ditt land eller att du i tre måatt det i tre år blir hungersnöd
nader måste vara på flykt undan fienden som förföljer dig eller
att det i tre dagar blir pest i ditt land Tänk noga efter vilket
svar jag skall lämna honom som har sänt mig." David
svarade: "Jag är i svår vånda. Men låt oss falla i Herrens händer, efär stor; i människors händer vill jag
tersom hans barmhärtighet
inte falla."
15Då lät Herren

pesten drabba Israel; den varade från morden
utsatta tiden. 70 000 israeliter dog, från
gonen
16Men
då ängeln sträckte ut sin hand mot
Dan till Beer Sheva.
Jerusalem för att sprida död i staden, ångrade Herren det onda
fram

till

och sade till ängeln som spred död bland folket: "Det är nog
tillbaka
din hand"
Herrens ängel var då vid jevusén
Aravnas tröskplats. 17När David såg ängeln som dödade folket
Dra
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i sade han till Herren:

"Det är jag som har syndat. Det är jag,
har
gjort
orätt. Men dessa mina får, vad har de
som
straffet
drabba
Låt
mig och min familj."

herden,
gjort
David

bygger ett altare

Samma

Aravnas

tröskplats

och sade: "Gå upp på jevu19Och Daaltare
åt Herren"
sén Aravnas tröskplats och res ett
vid gick, så som Herren hade befallt honom genom Gad. 2°När
dag kom Gad till David

såg ut och fick se kungen
han ut och hälsade underdånigt
min herre och konung kommit
Aravna

och hans män närma sig gick
21och frågade: "Varför
har

till mig"
"För att köpa
David.
vill
"Här
jag bygga ett altröskplatsen av dig", svarade
tare åt Herren, så att den hemsökelse som drabbat folket upphör." 22Då sade Aravna: "Tag den, min herre och konung, och
och
för gott. Här är boskap till brännoffret
och ok till bränsle. 23Allt detta ger Aravna åt sin
Och han tillade: "Må du behaga Herren, din Gud."
konung."
24Men kungen sade: "Nej, jag vill köpa det av dig och betala
offra vad du finner
tröskslädar

inte frambära ett offer till Herren, min Gud,
har
kostat
mig något." Så köpte David tröskplatsen
inte
som
och boskapen för 50 siklar silver. 25Där byggde han sedan ett
och gemenskapsoffer.
altare åt Herren och frambar brännoffer
för det. Jag vill

Då lyssnade

Herren

till bönerna

som drabbat Israel upphörde.

för landet,

och hemsökelsen

Första

Den gamle David

Kungaboken

och Avishag

Trots att man
var nu gammal och ålderstigen.
bredde täcken över honom hade han svårt att hålla sig varm.
Kungens män sade till honom: "Herre, låt oss söka reda på en

lKung

David

ung orörd kvinna, som kan betjäna och vårda dig. Om hon får
ligga i din famn, herre konung, blir du varm." 3Sedan sökte de
runt hela Israel efter en vacker flicka. De fann Avishag från
Shunem och förde henne hem till kungen. 4Det var en mycket
vacker

flicka,

och hon vårdade

Men han låg aldrig

kungen

och hjälpte

honom.

med henne.

om tronföljden
5Adonia, Haggits son, talade vitt och brett om att det var han
som skulle bli kung. Han skaffade sig vagnar och hästar och
höll sig med en eskort på femtio man. 6Hans far hade aldrig
tillrättavisat
honom och förebrått honom för hans uppförande.
Strid

Han var ståtlig att se på, och i ålder kom han närmast efter Abmed Ioav, Serujas son, och med
salom. 7Han hade rådgjort
prästen Evjatar, och de stödde honom. 3Men prästen Sadok
och Benaja, Iojadas son, och profeten Natan och Shimi och Rei
och Davids livgarde stod inte på Adonias sida.
9En gång när Adonia offrade får och tjurar

och gödkalvar

alla sina
hade han inbjudit
nära Rogelkällan
och alla män i Iuda som stod i kungens
kungasönerna,
tjänst. 1°Men han hade inte bjudit profeten Natan eller Benaja
sade Natan till Batseeller livgardet eller sin bror Salomo. Då
ba, Salomos mor: "Du har väl hört att Adonia, Haggits son, har

vid

Ormstenen

bröder,

Låt
mig nu ge
utan vår herre Davids vetskap
dig ett råd som kan rädda livet på dig och din son Salomo.
13Gå in till kung David och säg: Min herre och konung, du har
själv svurit en ed och lovat mig att min son Salomo skall bli

blivit

kung,

kung efter dig och sitta på din tron. Hur kommer

det sig då att
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Adonia

har blivit

kung

14Medan
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du står där och talar med

kung David kommer jag in och bekräftar vad du har sagt."
15Batseba gick in i rummet till kung David, som nu på sin
höga ålderdom vårdades av Avishag från Shunem. Batseba
föll ner för honom, och då kungen frågade vad hon ville 17svarade hon: "Herre,

du har själv svurit

vid Herren,

din Gud, och

lovat mig att min son Salomo skall bli kung efter dig och sitta
på din tron. 13Men nu har Adonia blivit kung, utan din Vetskap. 19Han har offrat tjurar, gödkalvar
och får i mängd och
bjudit

in alla kungasönerna,
prästen Evjatar och överbefälhadin
Ioav.
Men
Salomo
har han inte bjudit. ZONu
tjänare
varen
riktar hela Israel sina blickar mot dig, herre konung, i väntan
på att du kungör vem som skall efterträda dig på tronen. 21När
du, herre

konung, vilar hos dina fäder kan jag och min son Sa-

lomo annars bli betraktade som brottslingar."
Medan
Batseba ännu talade kom profeten
anmälde

Natan.

23Man

för kungen

att han var där, och Natan trädde in till
honom och föll ner med ansiktet mot marken 24och sade: "Min
herre och konung, har du verkligen
sagt att Adonia skall bli
kung och efterträda dig på tronen 251 dag har han gått ner och
offrat tjurar,
kungasönerna

gödkalvar

och får i mängd.

Han har bjudit

in alla

och befälhavarna

och prästen Evjatar, och de sitoch de ropar: Leve kung Adonia

ter nu till bords med honom,
25Men mig, din tjänare, har han inte bjudit

och inte heller präs-

ten Sadok eller Benaja, Iojadas son, eller din tjänare Salomo.
27Har detta skett på din befallning,
konung, utan att du talat
för
skall
efterträda
på tronen"
dig
om
oss vem som

23Kung David lät kalla på Batseba, och då hon stod inför honom 29svor han denna ed: "Så sant Herren lever, han som har
räddat mig ur alla faror, 3°jag skall i dag uppfylla
det löfte jag
gav dig när jag svor vid Herren, Israels Gud, att din son Salo31Då föll
mig på tronen."
mo skulle bli kung och efterträda
Batseba ner med ansiktet mot marken
kare konung David länge leva"

Salomo

och sade: "Må min härs-

blir kung

32Då sade kung David:

"Kalla

hit prästen

Sadok, profeten Natan och Benaja, Iojadas son." De kom till honom, 33och han sa-
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de: "Ta mina män med er och låt min son Salomo sitta upp på
och följ honom ner till Gichon. 34Där skall prästen
Sadok och profeten Natan smörja honom till kung över Israel,
och ni skall stöta i horn och ropa: Leve kung Salomo 35Därefmin mula

ter skall ni följa honom tillbaka, och han skall komma hit och
sätta sig på min tron. Han skall bli kung i mitt ställe, honom
till furste över Israel och Juda." - 35"Må
har jag förordnat
Herren, din Gud, stadfästa detta", sade Benaja, Iojadas son.
med Salomo

har varit med dig, konung, så må han vara
och göra hans välde ännu mäktigare än ditt, ko-

nung David"
33Prästen

Sadok,

37"Liksom

Herren

gick därifrån

profeten

tillsammans

Natan

och Benaja, Iojadas

med kereteerna

och peleteerna.

son,
De

lät Salomo sitta upp på kungens mula och förde honom till Gichon. 39Prästen Sadok hade hämtat oljehornet från Herrens tält
skallade och folkoch smorde Salomo till kung. Hornstötarna
4°Alla slöt upp kring Samassan ropade: "Leve kung Salomo"
flöjtspel och jubelrop, så
under
tillbaka
lomo och följde honom
starka att marken
Adonia

skalv.

underkastar

sig kung Salomo

och hans gäster hade just ätit färdigt då de hörde larfrågade han: "Vad betyder
met. När Joav hörde hornstötarna
421
allt detta oväsen i staden"
samma ögonblick kom Jonatan,
prästen Evjatars son. "Kom hit" ropade Adonia. "Du är en bra

41Adonia

karl och har säkert goda nyheter." -- 43"Tvärtom: vår härskare
kung David har gjort Salomo till kung", sade Jonatan. 44"Han
har skickat med honom prästen Sadok, profeten Natan och Beson, och dessutom kereteerna och peleteerna. De
har låtit Salomo sitta upp på kungens mula, 45och vid Gichon
har prästen Sadok och profeten Natan smort honom till kung.
Sedan har de återvänt därifrån under jubelrop, och nu är hela
sitter restaden i festyra - det är det larmet ni hör. Salomo
har
47och de kungliga
ämbetsmännen
dan på kungatronen,

naja, Iojadas

för att uppvakta vår härskare kung David och framföMå din Gud göra Salomos namn
ra denna välgångsönskan:
än dittl
välde ännu mäktigare
hans
ännu större än ditt och
43och
sagt: Lovad
Kung David har tillbett Herren på sin bädd

kommit

1:49

Första Kungaboken

vare Herren, Israels Gud,
re pâ tronen och låtit mig
49Adonias gäster blev
håll. 5°Och av fruktan för

540

som i dag har gett mig en efterträdase det med egna ögon."
skräckslagna

och skingrades

åt alla

Salomo skyndade Adonia bort till al51Det kom bud till Salomo: "Adooch
hornen.
i
taret
grep tag
rädd
för
dig, konung. Han har gripit tag i altarhornen
nia är
och säger: Kung Salomo måste först svära att han inte skall
hugga ner mig."
52Sal0mo svarade: "Om han visar sig vara pålitlig skall inte
ett hår krökas på hans huvud, men om han gör sig skyldig till
något skall han dö." 53Sedan lät kung Salomo föra bort honom
från altaret. Han kom och föll ner för Salomo, och Salomo sade
åt honom att
hem.
Davids

sista anvisningar.

Hans

död

1Då Davids liv närmade

sig slutet gav han sin son Salomo desJag går nu den väg allt levande måste vandsa anvisningar:
ra. Var stark och visa dig som en man. 3Håll vad Herren, din
Gud, har befallt, så att du följer hans vägar och rättar dig efter
hans bud och stadgar, hans föreskrifter
och befallningar,
allt så
som det är skrivet i Moses lag. Då skall du ha framgång i allt
du gör och vart du än vänder dig, 4och Herren skall uppfylla
det löfte han gav mig när han sade: Om dina efterkommande
vaktar på sina steg och troget och med uppriktigt
hjärta vandrar mina vägar skall det aldrig saknas en ättling till dig på Israels tron. 5Du Vet hur Ioav, Serujas son, handlade mot mig och
hur han handlade mot de två överbefälhavarna
i Israel, Avner,
Ners son, och Amasa, Jeters son, då han dödade dem och i fred
hämnades blod som flutit i krig. Med oskyldigt blod fläckade
han bältet om min midja och sandalerna
på mina fötter.
6Handla nu som din klokhet bjuder dig och se till att han inte
får en lång levnad och dör i frid. 7Sönerna till Barsillaj från Gilead skall du däremot

behandla väl och låta äta vid ditt bord,
så bemötte de mig när jag var på flykt undan din bror Absalom. 3Sedan har du Shimi, Geras son, från Bachurim, av Benjamins stam. Det var han som överöste mig med fruktansvärda
förbannelser
på vågen till Machanajim.
Men han var också
med och mötte mig vid Jordan, och då svor jag vid Herren

att
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ner honom. 9Låt honom nu få sitt
straff, du är
en klok man och förstår nog hur du skall behandla honom så att hans långa levnad får ett blodigt slut."
David
gick till vila hos sina fäder och begravdes i Davids

jag inte skulle

låta hugga

år hade han varit kung över Israel, sju år i HebSalomo
efterträdde sin far Daron och trettiotre i Jerusalem.
vid på tronen, och hans kungamakt var obestridd.
stad. 111 fyrtio

Adonia

dödas

13Adonia, Haggits son,
Hon frågade: "Vad för
han, 14"men det är en
lyssnar", sade Batseba,

en dag Salomos mor Batseba.
Är allt väl"
"Ia", svarade
sak jag vill tala med dig om." - "Jag
15och han fortsatte: "Som du vet till-

uppsökte
dig hit

mig, och hela Israel väntade sig
att jag skulle bli kung. Men makten gick ifrån mig och tillföll
så hade Herren bestämt. 16Nu har jag en enda
min bror,
bön, avvisa mig inte." - "Låt höra", sade Batseba, 17och han
fortsatte: "Tala med kung Salomo - dig avvisar han inte och be honom att han ger mig Avishag från Shunem till hustkom kungadömet

egentligen

ru." - 18"a, jag skall tala med kungen om dig", sade Batseba.
19När Batseba kom in till kung Salomo för att tala om Adonia reste sig kungen och gick henne till mötes och hälsade henSedan satte han sig och lät ställa fram en stol
ne vördnadsfullt.
åt kungamodern

på sin högra

sida. 20"ag

har en enda liten
"Säg vad du öns-

sade hon, "avvisa mig inte." kar, mor. Jag skall inte avvisa dig." 21Då sade Batseba: "Låt din
bror Adonia få Avishag från Shunem till hustru." Salomo
Varför inte
svarade: "Varför begär du bara Avishag åt Adonia

bön till dig",

min äldre bror och har präshan är
ten Evjatar och Ioav, Serujas son, på sin sida." 23Och kung Salomo svor vid Herren: "Gud må straffa mig, nu och framgent,
24Så sant Herom inte denna begäran skall kosta Adonia livet.
och
till
kung
gett mig min far
ren lever, han som har insatt mig
åt mig det kungahus han
Davids tron och som har upprättat
också kungamakten

utlovat,

redan i dag skall Adonia

Benaja, Iojadas son, och lät honom

dö." 25Kung Salomo skickade
hugga ner Adonia.
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Evjatarförvisas,
26Till prästen
dom i Anatot.

Ioav dödas

Evjatar

sade kungen:

Du förtjänar

"Ge dig i väg till din egenmen nu kan jag inte döda

döden,

dig, eftersom

du har burit

vid

alla hans Vedermödor."

och delat
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Herren

Guds ark inför min far Da27Så drev Salomo bort

Evjatar från tjänsten som präst åt Herren. Därmed gick det 0rd
som Herren hade uttalat i Shilo över Elis släkt.

i uppfyllelse

28Ryktet nådde Ioav,

som hade anslutit sig till Adonia hade han däremot inte stött
och han flydde då till
29När kung Salomo
Herrens tält och grep tag om altarhornen.
fick höra att Ioav hade sökt skydd i Herrens tält och stod intill
Absalom

altaret skickade

han i Väg Benaja, Iojadas son, med befallning3°Benaja gick till Herrens tält
"Gå
och
hugg
en:
ner honom"
och ropade till oav: "I konungens namn, kom ut" Men oav
svarade:

"Nej, här vill jag dö." När Benaja berättade för kungen vad Ioav hade svarat 31sade kungen: "Gör då som han säger, hugg ner honom och begrav honom. Så befriar du mig och
min fars ätt från skulden för det oskyldiga blod som Ioav utgöt. 32Herren skall ge honom hans rättmätiga straff för att han
högg ner tvâ män som till skillnad från honom själv var hederliga och rättskaffens,
Israels överbefälhavare
Avner, Ners son,
och Judas

överbefälhavare

Amasa,

Ieters

dem med sitt svärd

utan min fars vetskap.
över Ioav och hans efterkommande

komma
åt David

son. Han dödade
33Deras blod skall

i all framtid, men
hans ätt och hans tron,
34Då gick Benaja, Iojai all framtid."

och hans efterkommande,

skall Herren

ge trygghet
das son, bort och högg ner honom, och han begravdes där han
bott i öknen. 351 hans ställe gjorde kungen Benaja till överbefälhavare och prästen Sadok fick ersätta Evjatar.
Shimi

dödas

35Sedan kallade

kungen till sig Shimi. "Bygg dig ett hus i Jerusalem och stanna här", sade han. "Du får inte ge dig av härifrån, 37och det skall du veta, att den dag du gör det och går
den dagen skall du straffas med döden,
över Kidronbäcken,
och skulden är din egen." 33Shimi sade: "ja, jag skall rätta mig
efter min herre konungens
i Jerusalem.

villkor."

Han bodde därefter

en tid
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39Men när tre år hade gått rymde ett par av Shimis slavar till
kung Akish i Gat, Maakas son. Då Shimi fick reda på att de var
i Gat 4Osad1ade han genast sin åsna för att rida dit och leta rätt
på dem hos Akish. Han kom till Gat och hämtade tillbaka slafick veta att Shimi gett sig av från Jevarna därifrån. Salomo
42Då kallade
rusalem till Gat men att han nu var tillbaka.
kungen honom till sig och frågade: "Lät jag dig inte svära vid
och gjorde jag inte klart för dig att den dag du gav dig
med döden
av härifrån kunde du vara säker på att straffas
Och du hade inget att invända. 43Varför har du då inte hållit
44Och han
eden inför Herren och den befallning jag gav dig"

Herren

vet med dig och inser själv hur mycket ont du
gjorde min far David. Nu låter Herren din ondska falla tillbaka
på dig själv. 45Men kung Salomo skall vara välsignad och Davids tron bestå inför Herren i alla tider." 46Och kungen befall-

fortsatte:

"Du

de Benaja, Iojadas

son, att gå ut med Shimi

och hugga

ner

honom.
Nu hade Salomo kungamakten
Salomo

ber till Herren

säkert i sin hand.

om vishet

med farao, kungen av Egypten,
knöt släktskapsband
till honom. Han förde henne
dotter
med
en
genom att gifta sig
till Davids stad i väntan på att hans eget hus skulle bli färdigt
liksom Herrens hus och muren kring Jerusalem. 2Folket offraeftersom något tempel åt Herrens namn
de på offerplatserna,
inte var byggt vid denna tid. 3Salomo älskade Herren och höll
sig till vad hans far David hade stadgat; dock offrade han på
och tände offereld där.
offerplatserna
4Den främsta offerplatsen
var den i Givon. Dit begav sig

lSalomo

kungen för att offra, och han frambar tusen brännoffer på altaGivon visade sig Herren för Salomo i en dröm om
ret där.
natten. Gud sade: "Be om vad du vill. Jag skall ge dig det."
6Salomo svarade: "Du visade stor godhet mot din tjänare Daoch redligt
vid, min far, eftersom han levde troget, rättfärdigt
fast vid denna stora godhet och
på hans tron. 7Det är du, Hersitter
gett honom en son som nu
efter min far David,
re, min Gud, som har gjort mig till kung
Smitt
i det folk som du har
och här står jag nu ung och oerfaren

inför

dig. Och du har hållit
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utvalt, ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas. 9Ge
din tjänare ett lyhört sinne, så att jag kan skipa rätt åt ditt folk
och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma
över ditt väldiga folk"
1°Denna bön behagade Herren, det gladde honom att Salosade: "Eftersom du bad om detta och
mo bad om detta. Gud
inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina
fienders död utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt,
så
uppfyller
jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter
dig. Också
det som du inte har bett om ger jag dig, rikedom
och ära i alla dina dagar, mer än vad någon annan kung har
haft. 14Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde, skall jag ge
dig ett långt liv." 15Då Salomo vaknade förstod han att det varit en dröm. Efter återkomsten
till Jerusalem trädde han fram
inför Herrens förbundsark
och offrade brännoffer och gemenskapsoffer

Salomos

och höll ett gästabud

för alla sina män.

visa domslut

Det
kom en gång två skökor till kungen, och de fick företräde för honom. 17"Lyssna, herre" sade den ena. "Vi bor i samma hus, jag och den där kvinnan, och där födde jag ett barn,
och hon var med. 18Två dagar efter mig födde också hon. Det
var bara hon och jag, ingen främmande
var hos oss, vi var enEn
dog
hennes
hon
hade
legat ihjäl honom.
natt
samma.
son,
ZODå steg hon upp mitt i natten medan jag sov och tog min
son
som jag hade intill mig och lade honom hos sig, och det döda
barnet lade hon hos mig. 21När jag steg upp för att amma min
son på morgonen var han död. Men när jag såg på honom där
på morgonen upptäckte jag att det inte var det barn som jag
hade fött."
22Då sade den andra kvinnan: "Nej, det är min
son som lever och din som är död" Men den första ropade: "Nej, din son
är död och min lever" Så tvistade de inför kungen. 23Då sade
han: "Den ena säger: Det är min son som lever och din som är
död. Den andra säger: Nej, det är din son som är död och min
När
som lever." 24Och kungen sade: "Räck mig ett svärd"
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barman kom med svärdet 25sade kungen: "Hugg det levande
net mitt itu och ge hälften åt den ena och hälften åt den andra" ZÖDå sade hon som var mor till den levande pojken henne: "Herre, ge honom
kärleken
till sonen överväldigade
hellre

åt henne, döda honom

inte"

en av oss skall ha honom. Hugg
"Ge det levande barnet åt kvinnan

Den andra sade: "Nej, ing27Då befallde kungen:
till"
här. Döda honom

inte. Det

är hon som är hans mor."
23Hela Israel fick höra om den dom som kungen hade fällt,
och alla fylldes av vördnad för honom. De förstod att kungen
rätt i kraft av gudomlig

skipade

vishet.

Salomos förvaltning
Zoch dessa var
nu över hela Israel,
hans högsta ämbetsmän: Asarja, Sadoks son, var präst, 3Elichoref och Achia, Shishas söner, var kungens sekreterare, Ioshafat,
överbefälAchiluds
son, var kansler, 4Benaja, Iojadas son, var
5Asa1ja,
Natans
och
präster,
Sadok
Evjatar
havare,
son, var
var
Savud, prästen Natans son, var kungens
chef för fogdarna,
rådgivare, éAchishar förvaltade de kungliga egendomarna och

lKung

Salomo

regerade

Avdas son, förestod tvångsarbetena.
Adoniram,
7Över hela Israel hade Salomo tolv fogdar, som var sin
åt kungen och hans hov. 3De
månad svarade för underhållet
9Dekers son i Makas, Shabergsbygd,
hette: Hurs son i Efraims
alvim, Bet-Shemesh, Elon och Bet Hanan, 1°Heseds son i ArubAvinadavs
bot, som hade Soko och hela Heferlandet,
son,
och som fick Salomos dotter
som hade hela Dors uppland
Tafat till hustru, 12Baana, Achiluds
son, som hade Tanak och
nedanför Iisreel, från
vid
Saretan
Bet-Shean
Megiddo och hela
Bet-Shean till Avel Mechola och ända bort till andra sidan Iokmeam, 13Gevers son i Ramot i Gilead, som hade Manasses son
i Bashan: sextio stora
Iairs byar i Gilead samt Argovområdet
14Achinadav,
Iddos son,
bronsbommar,
och
med
städer
murar
med en
gift
också
15Achimaas
Naftali,
i
i Machanajim,
var
som
dotter
Alot,

till Salomo, Basemat, 16Baana, Hushajs son, i Asher och
17oshafat, Paruachs son, i Isaskar, 18Shimi, Elas son, i

Benjamin

19och Gever, Uris son, i Gilead,

det land där amore-
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erkungen

Sichon och Bashans kung Og hade härskat.
utom fanns det en fogde i ZOIuda.

Salomos

Dess-

makt och vishet

Israeliterna

var nu talrika som havets sand. De åt och drack
och var glada. 21Salom0 härskade över alla riken från Eufrat
ända fram till filisteernas land och fram till gränsen mot Egypten. De betalade skatt och var hans lydiga undersåtar så länge
han levde.
22Vid Salomos

hov gick det varje dag åt 30 kor siktat mjöl
mjöl, 2310 gödda oxar, 20 valloxar och 100
hjortar, gaseller, rådjur och gödfâglar.

och 60 kor vanligt
får. Därtill
Salomo

var alltså herre över allt land väster om Eufrat,
ända till Gaza, över alla kungarna
där, och det
rådde fred mellan honom och grannländerna
på alla sidor. 251
från

Tifsach

Juda och Israel, från Dan till Beer Sheva, satt var och en trygg
under sin vinstock och sitt fikonträd, så länge Salomo levde.
25Salomo hade 4 000 Stallplatser med vagnshästar och ytterligare 12 000 hästar.
27De tolv fogdarna

svarade under var sin månad för underhållet åt kung Salomo och dem som kom till hans bord, och de
såg till att ingenting fattades. 23Korn och hackelse för hästarna
skaffade de i tur och ordning till kungen var han än befann sig.
29Gud skänkte Salomo vishet och stort förstånd och kunskap riklig

som sanden på havets strand. 30Hans vishet överall Österlandets
och all Egyptens vishet. 31Han var
den visaste bland människor, visare än esrachiten Etan och visare än Heman, Kalkol och Darda, Machols söner. Ryktet om
träffade

honom

spred sig till alla folk runt omkring. 32Salomo präglade
tre tusen tänkespråk, och hans sånger uppgick till ettusenfem.
33Han talade
om växterna, alltifrån cedern på Libanon till isoväxer
ut ur muren. Han talade om fyrfotadjur
och
pen som
fåglar, om kräldjur och fiskar. 34Från alla folk kom man för att
lyssna till Salomos vishet, och alla jordens
nom gåvor när de lyssnat till hans vishet.

kungar

skänkte

ho-
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Förberedelser

för tempelbygget

lKung Hiram i Tyros hade alltid varit Davids vän, och då han
fick höra att Salomo var smord till kung efter sin far skickade
han sändebud till honom. Salomo sände i sin tur detta budskap till Hiram: 3"Du vet att min far inte kunde bygga något
namn på grund av alla krig han
tvingades föra ända tills Herren lade fienderna under hans fötter. 4Men nu har Herren, min Gud, gett mig fred på alla sidor,
ingen angriper mig och ingen olycka hotar. 5Därför tänker jag
med
nu bygga ett hus åt Herrens, min Guds, namn i enlighet
Herrens ord till min far David: Din son som jag skall sätta på

hus åt Herrens,

sin Guds,

tronen efter dig är den som skall bygga huset åt mitt namn. ÖGe nu order om att man skall fälla cedrar åt mig på Libanon.
med dina, och jag skall ge
Mina män skall arbeta tillsammans
arbete.
Du vet att det bland oss
dig vad du begär för dina mäns
inte finns så duktiga timmerhuggare
som bland fenikierna."
sig mycket åt Salomos hälsning. "I dag vill
sade han, "som har gett David en vis son till
att härska över detta stora folk." 8Och Hiram sände detta svar:
ditt budskap och skall ge dig allt cederträ
"Jag har mottagit
och cypressträ du önskar. 9Mina män kommer att frakta ner
timret från Libanon till havet. Där samlar jag det till flottar
7Hiram

gladde

jag lova Herren",

som jag för till den plats du anvisar, och sedan jag löst upp
flottarna får du ta hand om timret. I gengäld skall du förse mig
med de livsmedel jag önskar för mitt hushåll."
1°Så lämnade Hiram cederträ och cypressträ åt Salomo, så
Salomo försåg Hiram med livsmycket han ville ha, medan
han levererade 20 000 kor vete till hans hushåll och 20
hade gett Sakor av den finaste olivoljan, år efter år. Herren
Mellan
och Hiram
Salomo
lovat
honom.
vishet
han
lomo den
med varförbund
slöt
och de
rådde fred och samförstånd,

medel:

andra.
arbetsplikt
över hela Israel. 30 000
och
skift
skickades
i
blev
uttagna
om 10 000 man i måman
och två måpå
Libanon
de
månad
naden till Libanon. En
var
15Salomo
förestod tvångsarbetena.
nader hemma. Adoniram
15och
desshade 70 000 bärare och 80 000 stenhuggare i bergen

13Kung Salomo införde

utom de 3 300 förmån

som hans fogdar

hade under

sig för att
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arbetena. 17På Salomos order bröts stora, utvalda
skulle kunna läggas med
för att templets grundvalar
huggen sten. 13Med hjälp av folk från Geval bearbetade Saloövervaka

block

timret och stenen så att allt var
mos och Hirams hantverkare
färdigt att tas i bruk vid tempelbygget.
Salomo

bygger templet

året efter israeliternas uttåg ur
Egypten, det fjärde året av Salomos regering i Israel, i månaden siv, som är den andra månaden, började Salomo bygga
Herrens hus. 260 alnar långt, 20 alnar brett och 30 alnar högt
var templet som kung Salomo byggde åt Herren. 3Förhallen
lUnder

det fyrahundraåttionde

framför

långhuset

var 20 alnar bred, vilket motsvarade tempden var tio alnar djup och låg på framsidan. 4Han
templet med fönster som hade karmar och spjälor.

lets bredd;

försåg
5Runt templets

väggar uppförde Salomo ett galleri, längs väglånghuset
och koret. Där gjorde han sidokammare.
till
garna
ÖDen nedersta våningen av detta galleri var fem alnar bred,

den mellersta

sex och den översta sju alnar. Man hade närnlilängs utsidan för att slippa göra fästhål i
gjort
avsatser
gen
väggarna. 7Templet byggdes med sten som inte bearbetades
när den kom från stenbrottet,
hackor
till

eller andra jämredskap

mellanvåningen

och därför

hördes

på byggplatsen.

inte släggor,

3Uppgången

i tillbyggnaden

låg på högra sidan av
och man gick upp på en spiraltrappa;
på samma sätt
kom man vidare till tredje våningen.
9Så byggde Salomo templet färdigt och klädde in det med
runt templet var fem alnar
en panel av cederträ. 1°Galleriet
templet,

högt och var förankrat med cederbjälkar.
Herrens
ord kom till Salomo: 12"Det hus som du nu bygdu
följer mina stadgar och gör som jag befallt, och
ger - om
om du håller alla mina bud och rättar dig efter dem, skall jag
låta det löfte som jag gav din far David förverkligas
i dig: 13där
skall jag bo mitt bland israeliterna
och aldrig överge mitt folk
15Invändigt
Israel." 14Och Salomo byggde templet färdigt.
klädde

han dess väggar med cederplankor,
ända nerifrån goloch
till
taksparrarna
fäste han denna träpanel. Golvet
vet
upp
1520 alnar från den bakre vägtäckte han med cypressplankor.
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och
gen uppförde han en vägg av cederträ från golv till tak,
den delen av byggnaden inrättade han till ett kor, det allra helånghuset framför koret blev då 40 alnar. 13Inligaste. Själva
vändigt kläddes väggarna med cederträ, där frukter och blomskurits ut. Allt var täckt med cederträ, stenen syntes
19Inuti huset inrättade Salomo ett kor, avsett för
ingenstans.
2°Koret var 20 alnar långt, 20 alnar brett
förbundsark.
Herrens
och 20 alnar högt, och han belade det med gediget guld. Salo-

kalkar

Zlframför koret och bemo byggde också ett altare av cederträ
lade det med guld. Han belade insidan av huset med gediget
22Hela huset belades med
guld och hängde upp guldkedjor.
Också altaret i anslutning
guld.
täckt
allting
guld tills
av
var
med
guld.
till koret blev i sin helhet belagt
23För koret gjorde han två keruber av olivträ. Den ena var
tio alnar hög 24och varje vinge fem alnar lång. Avståndet mellan vingspetsarna
var tio alnar. 25Den andra keruben var också
hade samma mått och samma form, 26den
Båda
alnar
hög.
tio
27Han ställde keruberna i
ena som den andra var tio alnar hög.
det inre rummet. Vingama var utbredda; den ena keruben vidrörde den ena väggen med sin vinge och den andra vidrörde
den motsatta väggen med sin. Mitt i rummet berörde de varandra,

vinge mot vinge.

23Och Salomo belade keruberna

med

guld.
29På alla husets väggar, såväl i det inre som i det yttre rummet, lät Salomo snida reliefer med keruber, palmer och blomkalkar. 301 båda rummen belade han golvet med guld. 311mgjordes
gången till koret fick dörrar av olivträ, och infattningen
så att karmarna var i fem avsatser. 32På de båda dörrarna av
och belaolivträ lät han snida keruber, palmer och blomkalkar
de dem med guld: man hamrade ut guld över keruberna och
33Likaså gjorde han i ingången till långhuset dörrolivträ
i fyra avsatser 34och därtill två dörrar av cyposter av
dörrhalvor.
pressträ, varje dörr bestående av två vridbara
35Han smyckade dem med snidade keruber, palmer och blomkalkar och lade bladguld på de utskurna figurerna.
palmerna.

han med en mur av tre
36Den inre förgården
omgärdade
cederbjälkar.
och
ett varv
varv huggen sten
37Under det fjärde året, i månaden siv, lades grunden till
Herrens

hus, 33och under

det elfte året, i månaden

bul, som är
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den åttonde

månaden, stod det färdigt i alla delar och med allt
hörde
till.
Sju år tog det att bygga templet.
som
Salomo

bygger sitt palats

1Sitt eget hus byggde Salomo på tretton år; sedan var hela paZHan byggde Libanonskogshuset,
färdigt.
100 alnar
långt, 50 alnar brett och 30 alnar högt, med fyra rader pelare av

latset

cederstammar
och bjälkar av ceder vilande på pelarna. 3Taket
var av cederträ och lagt på taksparrar som vilade på pelarna,
sammanlagt 45 taksparrar, 15 i varje rad. 4Vidare fanns det tre
5Alla
rader fönsterkarmar,
alltså tre omgångar med öppningar.
var gjorda med fyra avsatser. --- 6Han byggde
också en förhall med pelare, 50 alnar bred och 30 alnar djup
och med ett galler framför. 7Likaså byggde han en tronhall,
dörrkarmar

där dömde han. Den var klädd med
även kallad domshallen;
cederpanel från golv till tak.
3Det hus där han själv skulle bo byggde Salomo på den andra gården, bortom förhallen, och det var av samma konstruktion. Salomo byggde också ett hus åt faraos dotter, som han
hade tagit till hustru; det var likadant som förhallen. 9Alla desstenblock,
sa byggnader
var uppförda
av utvalda fyrkantiga
sågade på både insidan

och utsidan

till bjälkarna

av väggen, från grunden
vid Herrens hus fram till den

och från förgården
stora förgården. Grunden
var lagd med utvalda stenar, stora
block på tio och åtta alnar, och
däröver hade man byggt med
utvalda fyrkantiga stenblock och cederträ.
Den
stora förgården
var omgärdad
av en mur med tre
huggen
och
sten
ett varv cederbjälkar, på samma sätt som
varv
förgården till Herrens hus, den inre förgården.

Koppararbetena

till

templet

13Från Tyros lät kung Salomo hämta en man vid
namn Hiram,
vars
mor var en änka av Naftalis stam, medan fadern var en
tyrisk kopparsmed.
Hiram var mycket kunnig och förfärdigade alla slags koppararbeten
med stor konstskicklighet.
Han
kom nu till Salomo och utförde allt vad kungen ville ha gjort.
15Han formade de två bronspelarna,
båda 18 alnar höga och
med en omkrets

på tolv alnar. De var ihåliga,

och väggarna

ha-
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15Två pelarhuvuden
göt
de en tjocklek av fyra fingerbredder.
han i brons och satte överst, vartdera fem alnar högt. 17De båmed
da pelarhuvudena
var försedda med var sitt flätverk
18Han
två
raderna
också
de
granatgjorde
tofsar och kedjor.
likaäpplen som omgav flätverken och täckte pelarhuvudena,
dant på båda. 19Pelarhuvudena
var formade som lotusblom2°--i rader omgav vart och ett av
granatäpplen
--200
mor.
till långhuset och gav
21Han
förhallen
vid
dem.
reste pelarna

namnet Iakin och den vänstra namnet Boas.
Så
av ornament i form av lotusblommor.
arbetet med pelarna.
fullbordades
och
23Han gjorde vidare Havet i gjutgods. Det var cirkelrunt
den högra pelaren
22Pelarna kröntes

mätte tio alnar från kant till kant; det var fem alnar högt och 30
alnar i omkrets. 24Runt om, under kanten, löpte två rader med
frukter som gjutits i samma stycke som själva Havet. 25Det
tre av dem vända mot norr, tre mot väster,
söder
och
tre mot öster. Havet vilade ovanpå dem, och
tre mot
alla tjurarna hade bakdelen vänd inåt. 25Godset i Havet var en
handsbredd
tjockt, och kanten var formad som kanten på en
Havet rymde 2 000 bat.
bägare, lik kalken av en lotusblomma.

stod på tolv tjurar,

27Han gjorde också de tio stativen av brons, vart och ett fyra
alnar långt, fyra alnar brett och tre alnar högt. 23De var gjorda
så, att de hade ramlister och lister mellan tvärslåarna. 29På lissjälva, fanns
liksom på tvärslåarna
terna mellan tvärslåarna,
och keruber och ovanför och under lejonen och tjuhamrat arbete. 3°Varje stativ stod på fyra hjul som
flätor
i
rarna
och hade bronsaxlar. De fyra hörnpelarna
brons
var förvar av
31Inuti
den
kitteln.
under
gjutna
med
sedda
strävor, som var

lejon, tjurar

övre ramen satt underlaget för kitteln; det var runt och höjde
och var
sig en aln över ramen. Det var gjort som ett kittelställ
fanns
utsirningunderlaget
på
Också
aln
högt.
halv
och
en
en
32Under listverar, men listerna där var fyrkantiga, inte runda.
till
hjulen
hållarna
och
hjulen,
ket satt de fyra
var fästa i sta33De
tivet. Hjulen var en och en halv aln höga.
var av samma
såväl hållare som fälgar, ekrar
som stridsvagnshjul;
och nav var gjutna. 34Fyra strävor gick upp mot de fyra hörnen
på varje stativ; dessa strävor var en del av stativet. 35Överst på
stativet var ett cirkelrunt ställ, en halv aln högt. Längst upp på
stativet satt hållarna med sina lister. 35På plattorna
var keruutförande
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37Alla tio stativen gjordes
ber, lejon och palmer ingraverade.
på samma sätt: samma gjutgods, mått och form.
33Hiram gjorde tio kittlar av brons. Var och
en rymde 40 bat
och hade en diameter av fyra alnar. På vart och ett av de tio
stativen satte han en kittel. 39Fem av stativen ställde han på
högra sidan av tempelhuset
och fem på den vänstra. Havet
ställde han på den högra sidan av tempelhuset, åt sydost.
4°Han gjorde också grytorna,
skovlarna och offerskålarna.
Han fullbordade
arbetet med alla de föremål han fått i uppdrag att göra åt kung Salomo för Herrens hus: 41två pelare, de
två klotformiga
pelarhuvudena,
de två flätverken
som skulle
42de 400 granatäpptäcka de båda klotformiga
pelarhuvudena,
lena till de båda flätverken,

två rader granatäpplen

flätverk,

till att täcka de båda klotformiga
dare de tio stativen och de tio kittlarna

för varje

43vipelarhuvudena,
till stativen, 44Havet,

som var ett, och de tolv tjurarna under Havet, 45slutligen också
Alla dessa föremål som
grytorna, skovlarna och offerskålarna.
Hiram gjorde åt kung Salomo för Herrens hus var av blankad
brons. 46Det var i Iordandalen,
mellan Suckot och Saretan, som
kungen

lät gjuta dem i lerformar.

på deras platser.
inte kunde
Salomo

Mängden

fastställas.

gör guldföremålen

43Salomo gjorde alla föremål
det gyllene
framför

47Salomo satte alla föremålen
att vikten av bronsen

var så väldig

bordet

koret,

ret, lamporna
offerskålarna,

till

templet

i Herrens

för skådebröden,

hus: det gyllene altaret,
49de gyllene lampställen

fem till höger och fem till vänster, blommönstav guld, 5°vidare faten, knivarna,

och tängerna

pannorna och fyrfaten av guld, slutligen beslagen på dörrarna in till det inre rummet, det allra heligaste, och
på dörrhalvorna
in till långhuset, också de av guld.
51När alla kung Salomos arbeten för Herrens hus
var fullbordade

lät han föra dit in det som hans far David hade helgat
silvret och guldet och kärlen lade han i skattkamrarhus.
i
Herrens
na
åt Herren;
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Arken

förs

z templet

.
1Nu samlade kung Salomo de äldste i Israel och stamhövdingför de olika familjerna i Israel. Han kallaarna, överhuvudena
de dem till sig i Jerusalem för att hämta upp Herrens förbundsark från Davids

stad, Sion. Och

alla israeliterna

samlades

in-

högtiden i månaden etanim, som är
den sjunde månaden. 3När alla de äldste hade kommit lyfte
med uppenbaprästerna arken 4och bar upp den tillsammans
för kung

Salomo

under

och alla de heliga föremålen i tältet. Allt detta bars
av prästerna och leviterna. 5Kung Salomo och hela Israels menighet, som var samlad hos honom, stod framför arken och off-

relsetältet

rade får och tjurar i sådan mängd att de inte kunde räknas.
éPrästerna förde in Herrens förbundsark
till dess plats i temkerubernas
vingar. 7Kerupelkoret, det allra heligaste, under
utbredda
över den plats där
hade nämligen
vingarna
arken stod, så att både arken och dess bärstänger skyldes av
8Bärstängerna var så långa att deras ändar syntes
keruberna.
från det heliga framför koret, men de var inte synliga utifrån.

berna

arken fanns ingenting annat
De finns där ännu i denna dag.
än de två stentavlorna
som Mose hade lagt dit vid Horeb, då
sedan de dragit ut ur
med israeliterna
Herren slöt förbund
Egypten.
Herrens
härlighet

1°När prästerna

lämnade

helgedomen

fyllde

molnet

hus, så

att de inte kunde förrätta sin tjänst: Herrens
templet. 12Då sade Salomo:
uppfyllde

"Solen har Herren

fäst på himlen,

själv har han valt att bo i töcknet.
Jag har byggt dig en furstlig boning,
ett hus där du evigt skall trona."
Salomo

talar till

folket

vände sig om och välsignade de församlade israelalla stod upp. 15Han sade: "Prisad vare Herren,
medan
iterna,
det som han
Israels Gud, som med sin hand har fullbordat
16Alltsedan
jag förde mitt
med sin mun lovade min far David:
folk Israel ut ur Egypten har jag inte bland Israels stammar utvalt någon stad för att i den bygga ett hus, där mitt namn skul-

Kungen

vara, och jag har inte utvalt någon man att vara furste över
mitt folk Israel. Men nu har jag utvalt Jerusalem för att mitt
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namn skall vara där, och jag har utvalt David att härska över
mitt folk Israel. - 17Min far David hade föresatt sig att bygga
Herren sade till
ett hus åt Herrens, Israels Guds, namn, men
honom: Din föresats att bygga ett hus åt mitt namn är god.
19Men det skall inte bli du som bygger huset utan din son, den
son som skall födas åt dig. Han skall bygga huset åt mitt
jag efternamn. - 2°Och Herren lät sitt 0rd gå i fullbordan:
trädde rnin far David på Israels tron, så som Herren hade lovat, och jag byggde huset åt Herrens, Israels Guds, namn.
21Där inne har jag ställt i ordning en plats för arken, som innehåller stadgarna

till det förbund som Herren
der när han förde dem ut ur Egypten."

Salomos

slöt med våra fä-

bön

22Inför de församlade

israeliterna trädde Salomo fram till Heraltare.
Han
sträckte
händerna
mot himlen 23och sade:
rens
Israels
"Herre,
Gud, det finns ingen gud som du, varken uppe
i himlen eller nere på jorden. Du står fast vid förbundet och vilydnad vandrar
sar godhet mot dina tjänare när de i uppriktig
dina vägar. 24Du har hållit ditt löfte till din tjänare, min far David, du har i dag med din hand fullbordat

det som du med din
25Uppfyll
har
lovat.
också, Herre, Israels Gud, detta som
mun
du har lovat din tjänare David, min far: att han aldrig skall
sakna en ättling som sitter inför dig på Israels tron, om bara
hans efterkommande
vaktar på sina steg och vandrar dina vä25Låt alltså ditt löfte till din tjänaså
han
själv
gjorde.
gar,
som
du Israels Gud
i uppfyllelse,
re David, min far,
27Men kan verkligen Gud bo på jorden
Himlen,
himmel,
byggt.

himlarnas

rymmer dig inte, än mindre detta hus som jag har
23Vänd dig ändå hit, hör din tjänares bön och åkallan,

Herre,

min Gud. Lyssna på det rop och den bön jag nu uppsänder, 29och låt din blick natt och dag vila på detta hus, den

plats om vilken du sagt: Här skall mitt namn vara.
Hör den
bön som din tjänare ber, vänd mot denna plats. 30Hör din tjänare och ditt folk Israel då de åkallar dig, vända mot denna
plats; må du själv lyssna på dem i himlen,
dem och förlåt

där du tronar.

Hör
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sig mot en annan och åläggs att fria
sig med en ed och svär inför ditt altare i detta tempel, 32hör det
då i himlen, grip in och skipa rätt åt dina tjänare. Fäll den som
är skyldig och ge honom det straff han förtjänar, men frikänn
den som är oskyldig och ge honom vad rättvisan kräver.
330m ditt folk Israel lider nederlag mot en fiende, därför att
310m någon förbryter

mot dig, men vänder om och prisar ditt namn, ber
detta
hus och ropar om nåd, 34hör det då i himlen och
till dig i
förlåt ditt folk Israel deras synd och låt dem återvända till den
de syndat

mark du gav deras fäder.
350m himlen är stängd

och inget regn faller, därför att de
har syndat mot dig, men de sedan ber, vända mot denna plats,
och prisar ditt namn och omvänder sig från sin synd när du
tuktar dem, 36lyssna då i himlen och förlåt din tjänare och ditt
folk Israel deras synd. Lär dem den rätta vägen som de skall
vandra, och låt regnet falla över ditt land, som du har gett ditt
folk som egendom.
370m det blir hungersnöd

i landet eller pest, om rost och sot
härjar eller gräshoppor
om fienden belägrar någon
33och vilav städerna, ja, vilken sjukdom eller plåga det än är,
ken bön och åkallan som vem det vara må i ditt folk Israel än
och en känner bäst den plåga som trycker
uppsänder
- var
då sträcker händerna i bön mot detta hus,
han
honom
- om
39hör det då i himlen, där du tronar. Förlåt honom, grip in och
du som känner hans
behandla var och en som han förtjänar,
tankar. 4°Då
tankar
ja, du ensam känner alla människors
skall de frukta dig så länge de lever i det land som du gav våra
och larver,

fäder.
Även

folk Israom det är en främling, som inte tillhör ditt
ditt
han
hört
land
för
att
el utan kommer från fjärran
namn
om
42ja, också där skall man höra talas om ditt stora namn, din
-starka hand, din lyftade arm -- och denne främling kommer
och åkallar dig, vänd mot detta hus, 43lyssna då i himlen, där
du tronar, och gör det som han ber dig om. Då skall alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig, så som ditt folk
Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är helgat
åt ditt namn.
440m du sänder
ber till dig, Herre,

ut ditt folk att strida mot fienden och de
vända mot den stad som du har utvalt och
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det hus som jag har byggt åt ditt namn, 45lyssna då i himlen på
deras bön och åkallan och skaffa dem rätt.
460m de syndar mot dig
det finns
ingen människa som
inte syndar - och du vredgas på dem och ger dem i fiendens
våld och de förs bort i fångenskap till fiendeland,
långt borta
eller nära, 47men där borta i fångenskapen ångrar sig och åter
ropar till dig: Vi har syndat och gjort orätt, vi står med skuld
inför dig, 43och om de så, fångna i fiendeland, vänder om till
dig med uppriktigt
hjärta och sinne och ber till dig, vända mot
land,
det
du
sitt
som
gav deras fäder, mot den stad som du har
utvalt och det hus som jag har byggt åt ditt namn, 49lyssna då i
där du tronar, till deras bön och åkallan och skaffa
dem rätt. 5°Förlåt ditt folk att de har syndat och visat sig upphimlen,

roriska mot dig. Låt dem möta förbarmande
hos dem som håller dem fångna, så att de blir barmhärtigt
behandlade. 51Ty ditt
folk och din egendom är de, du har fört dem ut ur Egypten, ut
52a, vänd din blick mot din tjänare och mot
ur smältugnen.
ditt folk Israel när de åkallar dig, och lyssna till dem när de än
ropar till dig. 53Det är du själv som har avskilt dem bland jordens alla folk för att tillhöra dig; detta tillkännagav
du, Herre
Gud, genom
Egypten."

din tjänare

Salomo prisar Herren.

Mose när du förde våra fäder

Invigning

ut ur

och glädjefest

54När Salomo hade slutat denna sin bön och åkallan till Herren
steg han upp. Han hade böjt knä inför Herrens altare med händerna sträckta mot himlen. 55Nu reste han sig och välsignade
Israel: 55"Prisad vare Herhar
uppfyllt
löfte
och
sitt
gett sitt folk Israel ro. Av allt
ren, som
det goda han lovat genom sin tjänare Mose har ingenting uteblivit. 57Må Herren, vår Gud, vara med oss, så som han har varit med våra fäder, och inte överge oss eller förskjuta
oss.
53Och må han vända våra hjärtan till sig, så att vi vandrar hans
med hög röst hela det församlade

vägar och rättar

oss efter de bud och stadgar och befallningar
som han gav våra fäder.
59Må Herren, vår Gud, dag och natt minnas den bön jag
nu

har bett, så att han då stunden kräver det skaffar rätt åt sin tjänare och sitt folk Israel. ÖODå skall alla folk på jorden förstå att
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det är Herren som är Gud och ingen annan. 51Ge hela ert hjärta
åt Herren, vår Gud, följ hans stadgar och håll hans bud, så som
ni gör i dag."
62Nu frambar

med alla israeliterna
kungen tillsammans
63Som
till Herren förde
gemenskapsoffer
offer inför Herren.
Salomo fram 22 000 tjurar och 120 000 får. Så invigde kungen
och alla israeliterna Herrens hus. 54Den dagen helgade kungen

framför Herrens hus; där
delen av förgården
från
och fettstyckena
matoffren
och
brännoffren
frambar han
stod
inför
Herren
Kopparaltaret
gemenskapsoffren.
var
som
och matoffren
nämligen för litet för att rymma alla brännoffren
den mellersta

och fettstyckena från gemenskapsoffren.
65Sedan firade Salomo högtiden tillsammans med hela Isratill
el, en stor skara från hela landet, ända från Levo-Hamat

gränsflod;

Egyptens

de firade högtiden

inför Herren,

vår Gud,

i huset som Salomo byggt, och de åt och drack och var glada
inför Herren, vår Gud, i sju dagar. På åttonde dagen fick folket bryta upp; de hyllade kungen och drog sedan hem, glada
och tacksamma över allt det goda som Herren hade gjort mot
sin tjänare David
Herren

och sitt folk Israel.

visar sig för Salomo

en andra

gång

hus och kungens hus
Zvisade sig Herren för
utföra
efter
och allt han hade längtat
att
honom en andra gång, liksom han hade visat sig i Givon. 3Herren sade till honom: "Jag har hört din bön och din åkallan. DetlNär

Salomo

hade fullbordat

Herrens

har jag gjort till en helig plats, som jag
för mitt namn för evigt. Mina ögon och
mitt hjärta skall alltid vara vända dit. 40m du nu vandrar mina vägar, så som din far David gjorde, med rent och redligt
hjärta, så att du i allt gör som jag har befallt dig och håller mi-

ta hus som du byggt
skall göra till hemvist

na bud och stadgar,
bestå för all framtid.

5då skall jag låta ditt kungadöme

i Israel

Detta lovade jag din far David när jag saskulle saknas en ättling till honom på Israels

de att det aldrig
tron. 5Men om ni och era barn vänder er bort från mig och inte
och bud som jag förelagt er utan börjar
följer de befallningar
dyrka andra gudar och faller ner för dem, 7då skall jag utrota
israeliterna

från

den mark jag gav dem, och det hus som jag
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har vigt

åt mitt namn skall jag förskjuta, så att Israel blir till
spott och spe bland alla folk. 3Detta hus kommer att läggas i
ruiner, och var och en som har vägen förbi skall bli bestört och
dra efter andan. När man frågar varför Herren har handlat så
mot detta land och detta hus 9blir svaret: Därför att folket
övergav
Egypten;
dyrkade.

Herren,

sin Gud, som hade fört deras fäder ut ur
de höll sig till andra gudar, som de föll ner för och
Därför lät Herren allt detta onda drabba dem."

Handelsförbindelser.

Tvângsarbeten

mEfter de tjugo år som det tog för Salomo att uppföra de båda
Herrens hus och kungens hus, gav han tjugo
städer i Galileen åt Hiram, kungen i Tyros, som hade försett

byggnaderna,
honom

med cederträ och cypressträ och guld, så mycket han
önskade. 12Men när Hiram kom från Tyros för att bese de städer som Salomo hade gett honom blev han inte nöjd med dem
13utan sade: "Vad är detta för städer du har gett mig, min broder" Och han gav området det namn det har än i dag, Kavul.
Hiram
skickade 120 talenter guld till kungen.
15Så förhöll det sig med den arbetsplikt
som kung Salomo
införde för att kunna bygga Herrens hus, sitt eget hus, Millo
och Jerusalems stadsmur, och dessutom Hasor, Megiddo och
Geser. 16Farao, kungen av Egypten, hade dragit ut och erövrat
Geser, bränt staden och dödat kanaaneerna som bodde där. Sedan hade han gett staden som hemgift åt sin dotter, Salomos
hustru. Salomo
befäste Geser, Nedre Bet-Horon, 13Baalat, Taoch städerna för vagnar
mar i öknen, 19alla sina förrådsstäder
och för hästar. Han byggde allt han längtat efter att bygga i Jerusalem och på Libanon och överallt i det rike han härskade
över. ZOAHa som var kvar av amoreerna, hettiterna, perisseerna, hiveerna och jevuseerna, dessa som inte var israeliter 21de av deras efterkommande
som var kvar i landet, därför att
israeliterna
inte hade lyckats förinta dem
alla dessa gjorde
Salomo till tvångsarbetare,
vilket de är än i dag. 22Av israeliterna däremot
livvakter

tog han ingen till slav; de var i stället soldater,
åt honom, officerare, vagnskämpar
och befälhavare

för hans stridsvagnsstyrkor.
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23F0gdarna för Salomos arbeten hade under sig 550 förmån
som befallde över dem som utförde arbetena.
24Så snart faraos dotter hade flyttat från Davids stad till det
hus som Salomo uppfört åt henne, byggde han Millo.
25Tre gånger om året offrade Salomo brännoffer och gemenskapsoffer på det altare han hade byggt åt Herren, och han lät
tempofferröken stiga inför Herren. Så hade han nu fullbordat
let.
som ligger
en flotta i Esjon-Gever,
Hiram
erfarna
lät
sjönära Elot vid Sävhavets kust i Edom.
följa med Salomos folk på skepmän bland sina underlydande
23De
hämtade därifrån 420 talenter
och
till
Ofir
seglade
pen.

25Kung Salomo byggde

guld till kung Salomo.

Drottningen
10

av Saba besöker Salomo

.
av Saba hade hört ryktet om Salomo och kom för
att sätta honom på prov med svåra frågor. Hon hade med sig
till Jerusalem, kameler lastade med kryddor,
stora rikedomar
guld i mängd och ädelstenar. Hon kom till Salomo och talade
med honom om allt hon hade tänkt på, 3och han gav henne
svar på alla hennes frågor. Det fanns ingenting som kungen in-

lDrottningen

te kände till och kunde ge besked om. 4När drottningen
av Saba såg all Salomos vishet, såg huset som han hade byggt 5och
sitta där och tjänarna i
rätterna på hans bord, såg hovmännen
sina dräkter och munskänkarna
passa upp, såg offren han
frambar i Herrens hus, då blev hon andlös av häpnad. 6Och
"Det var alltså sant, det jag hörde i mitt
land om dig och din vishet. 7ag kunde inte tro vad som berättades förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Ändå
hade man inte ens berättat hälften för mig, din vishet och ditt

hon sade till kungen:

allt jag fått höra. 3Lyckliga dina kvinnor,
dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig
och lyssna till din vishet. 9Herren, din Gud, vare lovad, som
har funnit behag i dig och satt dig på Israels tron. I sin oändliskall
ga kärlek till Israel har han gjort dig till kung, för att du
sörja för lag och rätt." 1°Och hon skänkte kungen 120 talenter

välstånd

överträffar

och lyckliga

guld, kryddor

i mängd och ädelstenar.

Så mycket kryddor

som
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drottningen
av Saba gav kung Salomo har aldrig förts in i landet sedan dess.
Hirams
flotta, som hämtade guld i Ofir, hade också med
sig stora mängder almugträ därifrån och ädelstenar. 12Av algjorde

mugträet

utsmyckningar

kungen

till Herrens

hus och

sitt eget hus och dessutom lyror och harpor åt sångarna. Till
denna dag har så mycket almugträ aldrig införts eller skådats.

13Kung Salomo gav i gengäld

av Saba allt hon
kung
en
som Salomo.
till
land
med
Sedan vände hon hem
sitt
igen
sina tjänare.
gåvor

drottningen

värdiga

önskade

och därutöver

Salomos

rikedom

Vikten

på det guld som kom in till Salomo under ett enda år
tullavgifter
till 666 talenter, 15förutom affärsmännens

uppgick

och skatten på köpmännens
arabkungama

vinster

och från ståthållarna

och vad som kom från alla
i landet.

Kung
Salomo lät göra 200 långsköldar
av hamrat guld, var
och en på 600 siklar guld, 17och 300 rundsköldar,
var och en på
Alla
dessa
sköldar
lät
han
hänga
guld.
tre minor
upp i Libanonskogshuset.

Kungen

lät också göra en stor elfenbenstron,
som han be19Den hade sex trappsteg, och högst upp

lade med äkta guld.

var dess ryggstöd rundat bakåt. På båda sidor om sätet fanns
på de sex trapparmstöd, och vid dem stod två lejon. Ytterst
stegen stod tolv lejon, sex på var sida. Aldrig har någonting
liknande tillverkats i något annat kungarike.
21Alla kung Salomos dryckeskärl
var av guld, och även alla
föremålen i Libanonskogshuset
var av gediget guld; ingenting
på Salomos tid satte man inget värde på silver.
var av silver,
Kungen
med
hade Tarshish-skepp
som seglade tillsammans
Hirams skepp, och en gång vart tredje år kom de hem, lastade
med guld, silver och elfenben samt apor och påfåglar.
23Kung Salomo överträffade
alla kungar på jorden i rikedom och vishet. 24Hela världen besökte Salomo för att lyssna
gåtill den vishet Gud hade skänkt honom. 25Alla medförde
vor, föremål av silver och guld, klädnader,
hästar och mulor. Så fortsatte det år efter år.

rökelse,

kryddor,
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25Salomo samlade vagnar och hästar och hade 1 400 vagnar
dels
och 12 000 hästar, som var förlagda dels i vagnsstädema,
hos kungen i Jerusalem. 27Tack vare Salomo blev silver lika
i Jerusalem som sten, och cederträ blev något lika vanSalomos
hästar kom från
i Låglandet.
som sykomorer
dem från
importerade
uppköpare
Musri och Kuve; kungliga

vanligt
ligt

Kuve.

Vagnar

infördes

från Egypten.

Priset för en vagn var
På samma sätt förmed-

priset för en häst 150 siklar.
hästar och vagnar till hettiternas
uppköpama
kungar.
och arameernas

600 siklar,

lade de kungliga

Salomos
11

synd väcker Herrens

vrede

kvinnor som han älskakvinnor från Moab, Ammon, Edom,
Sidon och hettiternas land. De tillhörde folk om vilka Herren
"Ni skall inte beblanda er med dem;
hade sagt till israeliterna:
Det var sådana
då förleder de er till att dyrka sina gudar."

1Kung Salomo hade många utländska
de, förutom

kvinnor
hustrur
kvinnor

faraos dotter

Salomo höll sig till och älskade. 3Han hade sjuhundra
och hans
rang och trehundra bihustrur,
4På
förledålderdom
hans
avfall.
till
förledde honom

med furstlig

honom till att dyrka andra gudar, och han höll
sig inte längre av hela sitt hjärta till Herren, sin Gud, så som
hans far David hade gjort. 5Han tillbad Astarte, fenikiemas gu6Så gjorde Salovidrighet.
ammoniternas
dinna, och Milkom,
de hans hustrur

till
mo det som var ont i Herrens ögon och höll sig inte troget
7Salomo
inrättade
Herren, som hans far David hade gjort.
en
på berget öster
vidrighet,
åt Kemosh, moabiternas
offerplats
3Likavidrighet.
ammoniternas
om Jerusalem och åt Milkom,
och de fick
kvinnor,
han för alla sina utländska
gudar.
åt
offer
sina
frambära
tända offereld och
9Men Herren vredgades på Salomo för att han hade vänt sig
dant gjorde

bort från Herren, Israels Gud, som två gånger hade visat sig
för honom 1°och varnat honom just för att dyrka andra gudar;
ändå hade han inte rättat sig efter vad Herren befallt. Och
Herren sade till Salomo: "Eftersom du var medveten om detta
jag gett
med mig och de befallningar
men inte höll förbundet
och ge det åt en av didig, skall jag rycka ifrån dig kungariket
För
din far Davids skull vill jag dock inte
na underlydande.
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göra detta under din livstid. I stället skall jag rycka kungariket
från din son. 13Men inte hela riket: en stam skall jag lämna åt
honom för min tjänare Davids skull och för Ierusalems skull,
den stad jag har utvalt."
Herren
gav Salomo en fiende i edomén Hadad;
hörde kungaätten
i Edom. 15David hade anställt
bland edomeema:

han tillblodbad

då hans överbefälhavare

Ioav drog ut för att
han allt av mankön i Edom.

begrava några som stupat dödade
161 sex månader stannade han med den israelitiska
hären, till
dess han hade utrotat allt av mankön i Edom. 17Men Hadad,

som då var en liten pojke, hade flytt ner mot Egypten tillsammans med några edomeer som varit i tjänst hos hans far. 18De
bröt upp från Midjan och kom till Paran; de tog med sig några
män därifrån och fortsatte till Egypten, till farao, den egyptiske
kungen.

uppehälle

och skänkte

uppskatta

Denne gav Hadad ett hus, sörjde för hans
19Farao korn att
honom ett landornråde.
Hadad så mycket att han gav honom sin svägerska,
Tachpenes syster, till hustru. 2OOch Tachpenes syster

drottning

födde soGenuvat
åt
honom.
blivit
När
Genuvat
avvand
lät
Tachpenen
honom
bo
faraos
palats,
och
där
bland
i
levde
han
sedan
nes
faraos söner.
21Då Hadad

i Egypten fick höra att David gått till vila hos
sina fäder och att överbefälhavaren
Ioav var död bad han farao
att få återvända till sitt eget land. 22Farao sade: "Vad är det du
saknar här hos mig, eftersom du vill hem igen"
"Ingenting", svarade Hadad, "men låt mig
ändå."
23Gud gav Salomo ännu en fiende. Det var Reson, Eljadas
son. Han hade flytt från sin herre, kung Hadadeser av Sova,
24och samlat en del folk kring sig till en strövkår som han var
ledare för. Det var när David dräpte arameerna. De drog till
Damaskus,
där de slog sig ner och gjorde Reson till kung.
25Under hela Salomos tid hade israeliterna
en fiende i honom
detta utöver allt det onda som de fick utstå från Hadad. Reson hatade Israel och var kung över Aram.
Guds löfte till erobeam

zölerobeam,

Nevats son, var av Efrairns stam och kom från Sereda. Hans mor hette Serua och var änka. Ierobeam var i tjänst
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men reste sig mot honom. Bakgrunden
var denna: Salomo höll på att bygga Millo för att fylla en lucka i befästningsverken
kring sin far Davids stad. 28Jerobeam var en
hos Salomo

dugande ung man, och Salomo, som sett honom i arbete, satte
honom att övervaka de dagsverken som åvilade Josefs ätt.
29En dag då Jerobeam var på väg ut från Jerusalem kom
profeten Achia från Shilo emot honom, klädd i en ny mantel.
Det fanns ingen annan i närheten. 3°Då grep Achia tag i sin
nya mantel och rev den i tolv delar. 31"Ta tio delar", sade han
till Jerobeam, "ty så säger Herren, Israels Gud: Jag river kungariket ur Salomos hand och ger de tio stammarna åt dig. 32En
enda stam får han behålla, för min tjänare Davids skull och för
Jerusalems
skull, den stad jag har utvalt bland alla Israels
33Detta sker därför att de övergav mig och tillbad
stammar.
Astarte,

fenikiernas

gudinna,

och Kemosh,

Moabs

gud,

och

Milkom,

gud. De vandrade inte mina vägar och
ammoniternas
gjorde inte det som var rätt i mina ögon; mina stadgar och bud
höll de inte så som hans far David gjorde. 34Ändå skall jag inte
från Salomo utan låta honom vara furste så länge
ta kungariket
han lever, detta för rnin tjänare Davids

skull,
honom utvalde
35Men
och
han
höll
lagar
och
stadgar.
från Salomos
jag,
mina
och ge åt dig, de tio stammarna.
son skall jag ta kungadömet
35En enda stam skall jag lämna åt hans son, så att min tjänare
David alltid skall ha en lampa brinnande inför mig i Jerusalem,
den stad jag har utvalt till hemvist för mitt namn. 37Men dig
skall jag låta härska över allt det du eftertraktat
du skall bli
330m
kung över Israel.
du lyder allt vad jag befaller dig och
vandrar

mina Vägar, om du gör det som är rätt i mina ögon
och håller mina stadgar och bud så som min tjänare David

gjorde, då skall jag vara med dig och bygga dig ett hus som består, ett kungahus, så som jag gjorde
David. Jag skall ge dig
39och
Israel
därigenom förödmjuka
Davids ättlingar, dock inte
för all framtid."
4°Salomo försökte
flydde

till Egypten,

bringa

Jerobeam

till Shishak,

där ända till Salomos död.

landets

om livet, men denne
kung. Han stannade
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Salomos

död

Salomos

i övrigt, hans bedrifter och hans vishet, har
i Salomos krönika. 421 fyrtio år regerade han i Ieöver hela Israel. 43Därefter gick han till vila hos sina
historia

nedtecknats
rusalem

fäder och begravdes

i sin far Davids

stad. Hans son Rehabeam

blev kung efter honom.
mot kung Rehabeam.

Motstånd
12

Riket delas

lRehabeam

begav sig till Shekem, där hela Israel hade samlats
för att göra honom till kung. Zjerobeam, Nevats son, var ännu
kvar i Egypten, dit han hade flytt undan kung Salomo, men
3Man
när han fick höra vad som hänt vände han tillbaka.
skickade

bud efter honom,

och hela det försam4"Din
far gjorde vårt
sade:
och

och Ierobeam

lade Israel gick till Rehabeam

ok tungt. Lätta nu vår arbetsbörda, det tunga ok din far lade
på oss, så skall vi tjäna dig." 5Han sade åt dem att komma igen
två dagar senare, och de gick sin väg.
ÖKung Rehabeam rådgjorde med de gamla som hade varit i
medan han levde: "Vad råder ni
7De sade: "Om du böjer dig
mig att svara dessa människor"
då komför dem i dag och ger efter och svarar dem välvilligt,
3Men
Rehabeam
förför
dig."
framtid
böja
de
all
sig
i
att
mer
kastade de gamlas råd och hörde sig för hos de unga som vuxit
med honom och som nu var i hans tjänst.
upp tillsammans
9"Vad tycker ni att vi skall svara dessa människor"
frågade
tjänst

hos hans far Salomo

han dem. "De begär att jag skall lätta det 0k som min far lade
loDå svarade de unga, de som hade vuxit upp tillmed
honom: "Så här skall du säga till dem som klasammans
fars
på
din
tunga ok och begär att du skall lätta deras börgar
det
da, svara så här: Min lem är grövre än min fars lår. Och

på dem."

skall ni veta: Om min far lade ett tungt ok på er skall jag göra
det ännu tyngre, och om min far pryglade er med spö skall jag
prygla er med skorpiongissel."
Efter
två dagar kom Ierobeam och folket tillbaka till Rehasagt åt dem att komma tillbaka då. 13Kunghårt
dem
ett
svar. Han förkastade det råd som han fått
en gav
svarade så som de unga hade rått honom att
och
de
gamla
av
göra: "Om min far gjorde ert ok tungt skall jag göra det ännu

beam; han hade
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tyngre, och om min far pryglade er med spö skall jag prygla er
15Kungen lyssnade inte på folket; så hamed skorpiongissel."
de Herren styrt det för att det ord skulle uppfyllas
som han
talat till Jerobeam, Nevats son, genom Achia från Shilo.
15När israeliterna
märkte att kungen inte lyssnade på dem
svarade de:
"Vad har vi för del i David
med Jishajs son.

Vi har inget gemensamt
Vänd hem, israeliter

Sköt ditt eget rike, David"
hem. 17Men över de israeliter
återvände israeliterna

Därefter

som bodde i Judas städer var Rehabeam kung.
13När Rehabeam
skickade
fram Adoram,
tvångsarbetena,

stenade israeliterna

honom

som förestod
till döds. Kung Re-

habeam måste rädda sig upp i sin vagn och fly till Jerusalem.
19Så bröt Israel med Davids ätt. De är skilda åt än i dag.

Jerobeam kung över Israel.
2°Vid budet
efter honom
gjorde honom

Hans

synd

hade återvänt

att Jerobeam
och kallade honom

skickade

israeliterna

till folkförsamlingen,

där de

till kung över Israel. Endast Judas stam höll fast

vid Davids ätt.
När
Rehabeam

kom

tillbaka

till

Jerusalem

bådade

han

upp hela Judas och Benjamins stam, 180 000 utvalda krigare,
till Salosom skulle strida mot Israel och återföra kungadömet
22Men
son
Guds
ord
kom
till
gudsmannen
Rehabeam.
mos
Shemaja: 23"Säg till kungen
och till alla judeer

av Juda, Rehabeam, Salomos son,
och folket i övrigt: 24Så säoch benjaminiter

ger Herren: Ni skall inte dra ut och strida mot era bröder isradet som har skett
eliterna. Vänd tillbaka, var och en till sitt,
är mitt verk." De lyssnade till Herrens ord och vände tillbaka
så som Herren hade sagt.
25Jerobeam befäste Shekem i Efraims bergsbygd

och slog sig

han till Penuel och befäste den sta-

ner där. Därifrån flyttade
den. ZÖMen inom sig tänkte
kungamakten

att

tillbaka

det nu är kommer
ätt. 270m folket fortsätför att offra i Herrens hus

han: "Som

till Davids

ter att söka sig upp till Jerusalem
kommer de åter att vända sina blickar

mot sin herre Rehabe-
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de, och sedan går de tillbaka

am, kungen av Juda. Mig dräper
till kung Rehabeam." 23erobeam

höll rådslag och lät sedan gö-

av guld och sade till folket: "Nu får det vara
ra två tjurkalvar
slut med era färder till Jerusalem. Se din Gud, Israel, som har
fört dig ut ur Egypten." 29Den ena tjurkalven ställde han upp i
Betel. Den andra fick sin plats i Dan. 3°Detta ledde till synd.
Folket drog i procession framför tjuren ända upp till Dan.
31erobeam byggde tempel på offerplatserna
och utsåg vilka
Levis
som helst ur folkets led till präster utan att de tillhörde
stam. 32Han instiftade en högtid på femtonde dagen i åttonde
månaden, motsvarande högtiden i Juda. Han steg upp till altaret i Betel för att offra till tjurkalvarna
som han hade gjort, och
lät han göra tjänst i Bede präster han utsett för offerplatserna
33På
femtonde dagen i åttonde månaden, den månad som
tel.
han valt efter sitt eget huvud, steg han upp till det altare han
hade byggt i Betel. Han instiftade en högtid
steg upp till altaret för att tända offereld.
En gudsman
13

1En gudsman

för israeliterna

Juda profeterar mot altaret
hade på Herrens

befallning

och

i Betel

kommit

till

Betel

från Juda, och just som Jerobeam stod vid altaret för att tända
offerelden ropade gudsmannen på Herrens befallning mot altaret: "Altare, altare Så säger Herren: En son skall födas i Davids ätt; han skall heta Iosia. På dig skall han slakta de präster
vid offerplatserna
som tänder altarelden. Ia, på dig skall människoben brännas." 3Samtidigt kungjorde han ett tecken: "Detta är tecknet på att det är Herren som har talat: altaret skall
rämna och askan spillas ut." 4När kung Ierobeam hörde de ord
gudsmannen

mot altaret i Betel pekade han uppifrån
och ropade: "Grip honom"
Men armen han

riktade

altaret på mannen
sträckte ut förtvinade,

och han kunde

5Och altaret rämnade

och askan spilldes

gudsmannen

på Herrens

befallning

inte dra den tillbaka.

ut -- det tecken som
hade kungjort. ÖDå vände

"Blidka Herren, din Gud", ropaarmen."
de han, "och be för mig, så att jag kan dra tillbaka
Gudsmannen blidkade Herren. Kungen kunde åter dra tillbaka
sin arm, och den var som förut. 7Då sade kungen till gudsmansig kungen

till gudsmannen.

nen: "Kom med mig hem. Du skall få något att styrka dig med,
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och sedan skall jag ge dig en gåva." 3Men gudsmannen
svarade: "Om du så gav mig hälften av allt du äger skulle jag inte
följa med dig. Jag vill varken äta eller dricka någonting på denna plats, 9ty Herren befallde mig att ingenting äta eller dricka
loOch så tog han
och att inte återvända den väg jag kommit."
en annan väg och återvände inte den väg han kommit till Betel.
Gudsmannens

olydnad och straff

111 Betel bodde en gammal profet, och nu kom hans söner och
hade gjort i Betel
talade om för honom allt vad gudsmannen
den dagen, och de berättade också för sin far vad mannen hade
frågade fadern, och
sagt till kungen. 12"Vilken väg tog han"
från Juda
sönerna visade honom åt vilket håll gudsmannen
hade gått. 13Fadern sade åt sina söner att sadla hans åsna. De
gjorde så, och han satt upp 14och följde efter gudsmannen.
Han fann honom sittande under en terebint och frågade honom: "Är det du som är gudsmannen från Juda" -- "Ia, det är
jag", svarade den andre. 15"Följ med mig hem och ät", sade
svarade: "Jag kan inte följa med
profeten. 16Men gudsmannen
med dig
dig tillbaka, jag kan inte äta och dricka tillsammans
på denna plats. 17Av Herren fick jag befallning
att ingenting
äta eller dricka här och att inte vända tillbaka den väg jag kom13Profeten svarade honom: "Jag är profet liksom du, och
ängel
talade till mig på Herrens uppdrag och befallde mig
en
att föra dig tillbaka hem till mig, så att du fick äta och dricka."
Men detta var lögn.
19Gudsmannen följde med honom tillbaka och åt och drack
mit."

hemma

ZONär de nu satt till bords kom Herrens
som hade fört honom tillbaka. 21Han ropade
från Juda: "Så säger Herren: Du har satt dig

hos honom.

ord till profeten
till gudsmannen

upp mot Herrens vilja, du har inte lytt den befallning som Herren, din Gud, gav dig Zzutan vänt tillbaka och ätit och druckit
dig att äta och dricka. Därför
på den plats där han förbjudit
läggas
skall din döda kropp inte
i dina faders grav."
23När gudsmannen
hade avslutat måltiden sadlade man en
profeten som hade fört honom
åsna åt honom. Den tillhörde
tillbaka. 24Han gav sig i väg, men under färden blev han överfallen av ett lejon och dödad, och kroppen blev liggande på vä-
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Åsnan stod där bredvid,
och även lejonet stod
gen.
den döda kroppen. 25Några som kom förbi såg liket
på vägen och lejonet stå bredvid. De gick in i staden
gamle profeten bodde och berättade vad de sett. 25Då

568

bredvid
ligga där
där den
profeten,

som hade fått gudsmannen att avbryta sin färd, hörde det sade
Eftersom han satte sig upp mot
han: "Det är gudsmannen.
Herrens vilja utlämnade Herren honom åt lejonet, och det rev
ihjäl honom. Så blev det som Herren hade sagt honom." 27Och
profeten sade åt sina söner att sadla hans åsna. De gjorde så,
28och han gav sig i väg och fann den döda kroppen ligga på
vägen och åsnan och lejonet stå där bredvid. Lejonet hade inte
ätit av kroppen och inte heller rivit åsnan. 29Profeten lyfte upp
den döde gudsmannen på åsnan och förde honom med sig tilloch begrava honom.
baka till staden för att hålla dödsklagan
30Han lade liket i sin egen grav, och man höll dödsklagan och
31Efter begravningen
sade han till
"Ack, min broder"

ropade:

mig i den grav där
Låt mina ben vila bredvid hans. 32Ty det
ord kommer att gå i fullbordan
som han på Herrens befallning
ropade mot altaret i Betel och mot alla tempel på offerplatserna
i Samariens städer."
33Trots denna händelse lämnade Ierobeam inte sin onda väg
sina söner: "När

gudsmannen

jag dör skall ni begrava

ligger.

utan fortsatte att utse vilka som helst ur folkets led till präster
vid offerplatserna.
Vem som Ville vigde han till präst vid offer34Detta
platserna.
drog skuld över Ierobeams ätt och ledde till
att den förintades

och utplånades

från jordens yta.

Jerobeam och profeten Achia
14

son Avia sjuk. Då sade Ierobeam till
sin hustru: "Du skall förklä dig, så att ingen kan känna igen
dig som Ierobeams hustru. Gå sedan till Shilo. Där bor profe1En gång blev Ierobeams

ten Achia, han som förutsade att jag skulle bli kung över detta
folk. 3Ta med dig tio bröd, några kakor och en kruka honung
och sök upp honom, så talar han om för dig hur det går med
pojken."

4Hon gjorde som han sagt, gav sig i väg till Shilo och
hus. Achia kunde inte längre se, han hade blipå sin ålderdom. 5Men Herren hade sagt till honom:

kom till Achias
vit blind

"Jerobeams

hustru

är på väg hit för att fråga dig om sin son,
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som är sjuk." Achia fick också veta vad han skulle svara henne
och att hon hade förklätt sig. 5Då Achia hörde hennes steg vid
dörren sade han: "Kom in, Ierobeams hustru, varför är du förklädd Jag har fått ett tungt budskap att framföra till dig. 7Gå
Så säger Herren, Israels Gud: Jag lyfte
dig upp ur folket och gjorde dig till furste över mitt folk Israel.
slag ryckte kungadömet
från Davids ätt och gav det åt dig.
lik
du
har
min tjänare David, som följde mina
Men
inte varit
och säg till Ierobeam:

bud och höll sig till mig av hela sitt hjärta, så att han bara gjorde det som var rätt i mina ögon. 9Du har gjort mer ont än någon före dig, du har väckt min vrede genom att göra dig andra
gudar, gjutna beläten, och du har vänt ryggen åt rrug. 10Därför
skall jag låta olycka drabba Jerobeams ätt; jag skall utrota vartenda manfolk i Israel av din släkt, hög som låg, och jag skall
rensa upp efter Ierobeams ätt som när man mockar rent i ett
stall. De
av Ierobeams släkt som dör inne i staden, dem skall
hundarna äta upp, och de som dör ute på åkrarna, dem skall
hem,
himlens fåglar äta. Herren har talat. - 12Nu skall du
skall
pojken
din
fot
staden
i
och i samma ögonblick du sätter
dö. 13Hela Israel skall hålla dödsklagan över honom och begrava honom. Han ensam i Ierobeams släkt skall läggas i en grav,
eftersom han är den ende av dem hos vilken Herren, Israels
Gud, har funnit något gott. 14Men Herren skall låta en kung
över Israel träda fram, och han skall utrota Ierobeams ätt. --15Herren skall slå Israel tills det vajar som säv i vattnet. Han
skall rycka upp israeliterna ur den goda jord han gav deras fäut dem på andra sidan Eufrat, eftersom de
vrede med de asherapålar som de rest. Han
skall lämna Israel åt dess öde för de synders skull som Ierobe-

der och sprida
väckt Herrens

am själv begått och som han har förlett Israel till."
Ierobeams hustru bröt upp och återvände till Tirsa. I samma stund som hon trädde över tröskeln till huset dog pojken.
13De begravde
bordades

honom,

och hela Israel höll dödsklagan.

det som Herren

Så full-

hade sagt genom sin tjänare, profe-

ten Achia.

19Ierobeams historia
har nedtecknats

hans krig och hans regering,
Israels
kungar. OI tjugotvå år
om
Därefter gick han till vila hos sina fäder,
i övrigt,

i krönikan

var Ierobeam kung.
och hans son Nadav blev kung efter honom.
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regering i Juda

Rehabeams

21Rehabeam, Salomos son, var kung över Juda. Han var fyrtioett år då han blev kung, och han regerade sjutton år iJerusalem, den stad som Herren utvalt bland alla Israels stammar till
hemvist för sitt namn. Hans mor hette Naama och var från
Juda
gjorde det som var ont i Herrens ögon. Med
Ammon.
de synder folket begick väckte de Herrens vrede ännu mer än
deras fäder hade gjort. 23Också de inrättade offerplatser åt sig
med stenstoder
alla grönskande

och asherapålar på alla höga kullar och under
träd. 24De hade till och med kulttjänare i lan-

hos de folk som Herren hadet; de tog efter alla skändligheter
de drivit undan för israeliterna.
25Under Rehabeams
tågade Shishak,
femte regeringsår
kungen av Egypten, mot Jerusalem 26och plundrade både Herrens hus och kungens palats på deras skatter. Allt tog han, också alla guldsköldar
som Salomo låtit göra. 271stället för dem lät
kung Rehabeam tillverka sköldar av koppar; dem anförtrodde
kungens

i livgardet,
som höll vakt vid ingången till
palats. 23Var gång kungen gick in i Herrens hus bar

livgardet

sköldarna

han åt officerarna

met.
Rehabeams

och förde dem sedan tillbaka

historia

i övrigt,

hans bedrifter,

till vaktrumhar nedteck-

nats i krönikan
om Juda kungar. 3°Hela tiden låg Rehabeam
31Rehabeam gick till vila
och Jerobeam i krig med varandra.
hos sina fäder och begravdes
son Aviam
Aviam

15

lUnder

bland

dem i Davids

stad. Hans

blev kung efter honom.

kung över Juda

blev
Nevats sons, artonde regeringsår
Zoch
år
Jerusalem.
regerade
Juda,
han
Aviam
i
över
tre
3Aviam
Hans mor hette Maaka och var dotter till Avishalom.
begick samma synder som hans far före honom, och han höll
Jerobeams,

kung

sin Gud, av hela sitt hjärta som hans fader
hade gjort. 4Men för Davids skull lät Herren, hans Gud,

sig inte till Herren,
David

en lampa brinna för honom i Jerusalem: Herren upphöjde hans
son till kung efter honom och lät Jerusalem bestå. 5Ty David
hade gjort det som var rätt i Herrens ögon och aldrig försum-

mat något av det som Herren
om hettiten Uria.
7Aviams
krönikan

historia

i övrigt,

hade befallt
hans bedrifter,

honom,

utom i fråga

i
har nedtecknats
låg i krig med

och Ierobeam

om Juda kungar. Aviam
8Aviam gick till vila hos sina fäder och begravdes
stad. Hans son Asa blev kung efter honom.

varandra.
Davids
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Asa kung över

i

uda

Jerobeams tjugonde regeringsår i Israel blev Asa kung
år i Jerusalem. Hans
över Iuda, 1°och han regerade fyrtioett
Asa
gjorde
Avishalom.
till
dotter
och
Maaka
hette
var
mor
David.
fader
hans
liksom
ögon
det som var rätt i Herrens
12Han fördrev kulttjänarna
ur landet och avlägsnade alla gu-

9Under

133m mor Maaka besom hans fäder hade låtit göra.
därför att hon hade
rövade han ställningen
som kungamoder,
belätet och brände
sönder
högg
Ashera.
Asa
åt
beläte
rest ett
fick vara kvar.
14Men
offerplatserna
Kidrondalen.
upp det i
så
länge han levhjärta
hela
sitt
Asa höll sig dock till Herren av
till Herrens
förde
han
och sina egna
de. 15Sin fars offergåvor

dabilder

hus: silver, guld och tempelkärl.
16Asa och Israels kung Basha låg under hela sin tid i krig
med varandra. 17Kung Basha av Israel tågade mot Juda och beför kung
fäste Rama för att på det sättet avskära förbindelserna
Asa av Juda. 18Då tog Asa det silver och guld som fanns kvar i
i Herrens hus och dessutom skatterna i kungaskattkammaren
palatset och skickade allt detta med sändebud till arameerson till
kungen i Damaskus, Ben-Hadad, son till Tavrimmon,
och
dig,
mellan
19"Ett
består
mig
förbund
Hesjon, och lät säga:
mellan min far och din far. Iag sänder dig här silver och
guld som gåva; bryt nu ditt förbund med kung Basha av Israel,
så att han lämnar mig i fred." ZOBen-Hadad gick med på kung

liksom

mot Israels städer
Asas förslag och skickade sina befälhavare
området kring
och
Bet-Maaka
Avel
och erövrade Ijon, Dan,
underrättel21När
fick
Basha
Kinneret samt hela Naftalis land.
vid Rama och återbefästningsarbetena
se om detta avbröt han
Då
Asa
kung
bådade
till
Tirsa.
vände
upp alla judeer, utan
virke
och
förde
bort
sten
undantag, och de
som Basha använt
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till befästningarna
vid Rama. Asa befäste
Benjamins område och Mispa.
23Asas historia i övrigt, hans framgångar,
städerna

han befäste,

kungar.

har nedtecknats

med detta Geva i
hans bedrifter

i krönikan

och

om Juda
av en sjuk-

På sin ålderdom drabbades han emellertid
24Asa gick till vila hos sina fäder och begravdes

dom i fötterna.
bland

dem i sin fader

Davids

stad. Hans

son Ioshafat

blev

kung efter honom.

Nadav

kung över Israel

25Nadav,

Jerobeams

andra regeringsår

son, blev kung över Israel under Asas
i Juda, och han regerade två år. ZÖHan gjor-

de det som var ont i Herrens ögon: han följde i sin fars spår
och begick de synder som denne hade förlett Israel till. 27Men
Basha, Achias son, en man av Isaskars stam, stämplade mot
kungen och dödade honom vid Gibbeton,
stad
en filisteisk
som Nadav och israeliterna höll på att belägra. 23Basha dödade
honom under kung Asas tredje regeringsår
i Juda och blev
själv kung efter honom. 29När han väl blivit kung dödade han
alla av Ierobeams ätt: inte en levande varelse lämnade han
kvar,

han utrotade dem alla. Så fullbordades
det som Herren
hade sagt genom sin tjänare Achia från Shilo, 30och det skedde
för de synders skull som Ierobeam själv begått och som han
hade förlett Israel till,
med dem hade han väckt Herrens, Israels Guds, vrede. 31Nadavs historia i övrigt, hans bedrifter,
i krönikan om Israels kungar. 32Asa och Israels kung Basha låg under hela sin tid i krig med varandra.
33Under Asas tredje regeringsår
i Juda blev Basha, Achias
har nedtecknats

år i Tirsa.
son, kung över Israel, och han regerade tjugofyra
34Han gjorde det som var ont i Herrens ögon: han följde i Jerobeams spår och begick de synder som denne hade förlett Israel
till.

16

lHerrens

ord kom till Iehu, Hananis

son, och var riktat mot
dig upp ur stoftet och gjorde dig till furste
över mitt folk Israel. Men du har följt Ierobeam, Nevats son, i
spåren och förlett israeliterna till synder som väckt min vrede.
3Därför skall jag rensa upp efter Basha och hans ätt. Jag skall
Basha: 2"ag

lyfte

låta det gå med din ätt som det gick med Jerobeams,

Nevats
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staden, dem skall
sons, ätt. 4De i Bashas släkt som dör inne i
hundarna
äta upp, och de som dör ute på åkrarna, dem skall
himlens fåglar äta."
5Bashas historia i övrigt, hans bedrifter och hans framgångIsraels kungar. 5Basha gick
ar, har nedtecknats i krönikan om
till vila hos sina fäder och begravdes i Tirsa. Hans son Ela blev
kung efter honom.
7Genom profeten

Iehu, Hananis son, hade Herren talat till
därför
att han hade gjort så mycket ont i
Basha och hans ätt:
och
Herrens ögon och väckt hans vrede med sina gärningar
hans
och
Basha
skulle
därför att han hade dödat Ierobeams ätt
samma öde till mötes.

ätt själva

Ela kung över Israel

regeringsår
i Juda blev Ela, Bashas
Asas tjugosjätte
regerade två år i Tirsa. 9Sin1ri,
son, kung över Israel, och han
befälet över hälften av Vagnssom stod i hans tjänst och förde
En gång drack sig kungen
honom.
stämplade
mot
trupperna,
hos
Arsa,
berusad i Tirsa, hemma
som förvaltade de kungliga

3Under

dit och slog ihjäl Ela och
blev kung i hans ställe. Detta hände under kung Asas tjugoSimri väl hade blivit kung och
sjunde regeringsår i Juda. När
bestigit tronen dödade han hela Bashas ätt; inte ett enda manfolk lämnade han kvar, varken släktingar eller vänner. Simri
egendomarna

där.

1°Då kom Simri

hela Bashas ätt i enlighet med det ord som Herren hade talat till Basha genom profeten Iehu, 13och det skedde för
de synders skull som Basha och hans son Ela hade begått och
så att de med sina tomma
som de hade förlett israeliterna till,
vrede. 14Elas historia i
Guds,
Israels
avgudar väckte Herrens,

utrotade

övrigt,

hans bedrifter,

har nedtecknats

i krönikan

om Israels

kungar.

Simri

kung över Israel

15Under Asas tjugosjunde regeringsår i Juda blev Simri kung,
och han regerade sju dagar i Tirsa. Hären höll på att belägra
soldaterna fick höra att
staden Gibbeton när
den filisteiska
han redan dödat hooch
kungen
att
stämplat
mot
Simri hade
nom. I lägret utropade

israeliterna

samma dag överbefälhava-
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ren Omri till kung över Israel. 17Omri och alla israeliterna lämnade Gibbeton och tågade mot Tirsa, som de omringade. 13När
Simri såg att staden var förlorad gick han in i tornet i kungapalatset, satte eld på palatset och brände sig inne. 19Så gick det på
grund av alla hans synder: han gjorde det som
var ont i Herrens ögon, följde i Ierobeams spår och begick samma synder
som denne begått och som han hade förlett Israel till. 2OSi1nris
historia i övrigt och hans sammansvärjning
har nedtecknats i
krönikan om Israels kungar.
21Nu delades folket i två partier. Det
ena höll sig till Tivni,
Ginats son, och ville ha honom till kung, det andra höll sig till
Omri. Omris
anhängare fick övertaget över Tivnis; Tivni dog
och Omri blev kung.
Achav

kung över Israel

23Under Asas trettioförsta
regeringsår i Juda blev Omri kung
över Israel, och han regerade tolv år, därav sex i Tirsa. 24Han
köpte berget Samaria av Semer för två talenter silver och byggde där en stad, som han kallade Samaria efter Semer,
som hade
ägt berget. 25Omri gjorde det som var ont i Herrens ögon, han
gjorde mer ont än alla sina företrädare. 26Han följde på allt sätt
Ierobeam, Nevats son, i spåren och begick de synder
som denhade
förlett
israeliterna
till,
så
att de med sina tomma avne
gudar väckte Herrens, Israels Guds, vrede. Omris
historia i
övrigt, hans bedrifter och hans framgångar,
har nedtecknats i
krönikan om Israels kungar. Omri
gick till vila hos sina fäder
och begravdes
nom.
29Achav,

i Samaria.

Hans son Achav

blev kung efter ho-

Omris

son, blev kung över Israel under Asas tretregeringsår
i Juda, och han regerade tjugotvå år i
Samaria. 3°Achav gjorde det som var ont i Herrens ögon,
mer
än alla sina företrädare. 31Inte nog med att han begick samma
synder som Ierobeam, Nevats son, han gifte sig dessutom med
tioåttonde

Isebel, dotter till fenikiernas kung Etbaal, och började tjäna Baal och tillbe honom. 32Han reste ett altare åt Baal i baalstemplet
som han hade byggt i Samaria. 33Achav lät också göra en asherapåle, och mer än alla de som före honom hade varit kungar
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över Israel handlade
Guds, vrede.

han så, att han väckte

Herrens,

Israels

Ieriko av Hiel från Betel.
tid återuppbyggdes
förstfödde
Att lägga grunden till staden kostade honom hans
hans
yngste
kostade
honom
och att resa porten
son, Aviram,
hade
sagt
Herren
det som
genom
son, Seguv. Så fullbordades
Iosua, Nuns son.
34På Achavs

Elia och korparna

17

Gilead, sade till Achav: "Så sant
en man från Tishbe i
Herren lever, Israels Gud som jag tjänar, under de närmaste
beåren skall det varken falla dagg eller regn annat än på min
ös3"Bryt
vägen
Elia:
ta
till
Herrens
ord
kom
upp,
fallning."
4Där
Jordan.
bäckravin,
öster
om
terut och göm dig i Kerits
förse
kan du dricka ur bäcken, och jag har befallt korparna att
till
gick
han
dig med mat." 5Elia gjorde som Herren hade sagt,
6KorparKerits bäckravin öster om Jordan och slog sig ner där.
till honom både morgon och kväll,
na kom med bröd och kött
och han drack ur bäcken.
lElia,

Elia hos änkan

i

Sarefat

7Efter en tid sinade bäcken eftersom det inte hade fallit något
3Herrens ord kom till Elia: 9"Gå till Sarefat vid
regn i landet.
förse
Sidon och slå dig ner där. Jag har befallt en änka där att
kom
han
och
Sarefat,
när
dig med mat." 1°Elia gav sig i väg till
ved.
till
gick där en änka och plockade pinnar
till stadsporten
så jag får
Han ropade till henne: "Kan du hämta lite vatten,
ropade
hämta
vattnet
för
på
att
När
väg
hon var
dricka."
"Så
Hon
svarade:
också"
bröd
han: "Kan du Ätamed en bit
bara
brödkaka,
en
sant Herren, din Gud, lever, jag äger inte en
handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu
hem och laga till något åt
så att jag kan
några vedpinnar,
har
gjort slut på det svälter vi
vi
mig och min pojke. Men när
13"Var inte rädd", sade Elia. "Gå och gör som du har
ihjäl."
åt mig och kom hit ut
sagt, men baka först en liten brödkaka
14Ty så
med den. Sedan kan du baka åt dig själv och din son.
slut och
säger Herren, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta
låter
regnet
då
Herren
dag
den
till
oljan i kruset inte tryta fram
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falla över jorden." 15Då gav hon sig i väg och gjorde
som Elia
hade sagt, och både hon och Elia och pojken hade mat under
lång tid. 15Mjölet i krukan tog inte slut och oljan i kruset tröt
inte, alldeles som Herren hade sagt genom Elia.
17En tid därefter hände det ,att
sonen till kvinnan som ägde
huset blev sjuk. Sjukdomen blev allt värre, och till slut upphörde han att andas. 13Då sade hon till Elia: "Vad har du här att
göra, gudsman
Du har bara kommit hit för att låta min synd
komma

i dagen och för att döda min son." 19Han svarade hen"Ge
mig din son" Så tog han pojken ur hennes famn och
ne:
bar upp honom till rummet på taket, där han bodde, och lade
honom på sin säng. ZOHan ropade till Herren: "Herre, min
Gud, hur kan du handla så grymt mot denna änka,
som jag får
bo hos, att du dödar hennes son"
21Och han sträckte ut sig
ovanpå

pojken

tre gånger och ropade till Herren: "Herre, min
få liv igen." Herren
hörde Elias bön, och pojken började andas och fick liv igen. 23Elia tog pojken och bar
honom från takrummet
ner i huset och lämnade honom till
hans mor: "Se", sade han, "din son lever" 24Då sade kvinnan
till Elia: "Nu vet jag att du är en gudsman och att det verkligen
Gud, låt pojken

är Herren

som talar genom dig."

Elia och Obadja
18

1Sedan det gått
en lång tid, över två år, kom Herrens ord till
Elia: "Gå och träd fram inför Achav, nu skall jag låta det
regna
över jorden." 2Och Elia gick för att söka upp Achav.
Hungersnöden
var svår i Samaria, 3och Achav kallade till
sig Obadja, som förvaltade de kungliga egendomarna.
Obadja

dyrkade Herren hängivet. 4När Isebel ville utrota Herrens
profeter hade Obadja tagit sig an hundra
av dem och gömt dem i
två grottor, femtio i varje, och försett dem med mat och dryck.
5Nu befallde Achav honom att
ge sig ut i landet till alla källor
och bäckar. "Kanske kan vi finna bete
nog att hålla hästar och
mulor vid liv, så att vi inte förlorar några djur", sade han. ÖSå
delade

de upp landet mellan sig för att genomkorsa
var sin
del: Achav tog en väg, Obadja en
annan.
7Under sin färd fick Obadja plötsligt
se Elia komma emot
sig. När han såg vem det var föll han
ner med ansiktet mot
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du, min herre Elia"
marken och sade: "Är det verkligen
"Gå
och
säg till din herre: Elia är
Elia.
svarade
3"a, det är jag",
här." 9Men Obadja svarade: "Vad har jag gjort för ont eftersom
döda
du vill lämna mig i händerna på Achav och låta honom
folk
mig 10Så sant Herren, din Gud, lever, det finns inte något
inte har låtit söka efter dig. När man då
och
har svarat att du inte fanns där har han låtit dessa riken
Och
vill
du
dig.
finna
nu
ed på att de inte har kunnat
folk
12Men
så
snart
till kungen och säga: Elia är här.
att jag skall
dig,
bort
föra
ande
att
Herrens
kommer
härifrån
gått
har
jag

eller rike där kungen

Achav och han
jag vet inte vart, och när jag sedan underrättar
Ändå
dyrkat Herren
har
jag
han
mig.
inte finner dig, så dödar
dig vad jag
för
13Har
berättat
alltifrån min ungdom.
man inte
hur
jag gömgjorde när Isebel ville ta livet av Herrens profeter,
försåg
de hundra av dem, femtio och femtio, i två grottor och
till
14Och nu vill du att jag skall
dem med mat och dryck
mig"
döda
kommer
att
Han
här.
kungen och säga: Elia är
15Elia svarade: "Så sant Herren Sebaot lever, han som jag tjäfram inför Achav."
nar, redan i dag skall jag träda
Elia och baalsprofeterna

Karmel

och
underrättade
honom,
upp Achav och
sade
honom
17När
fick
han
se
Achav gick för att möta Elia.
13Elia
han: "Här är du alltså, du som drar olycka över Israel."
svarade: "Det är inte jag som drar olycka över Israel utan du
och din fars ätt när ni överger Herrens bud och följer baalsgu-

15Obadja

sökte

19Båda nu upp israeliterna och låt dem samlas hos mig
med Baals fyrahundrafemtio
på berget Karmel tillsammans
profeter och Asheras fyrahundra, alla dessa som får sitt underdarna.

håll av Isebel."
2°Achav skickade

bud runt hela Israel och lät samla profeinför hela folket
terna på berget Karmel. 7-1Där trädde Elia fram
och
inte veta viloch sade: "Hur länge skall ni hålla på så här
ket ben ni skall stå på Är det Herren som är Gud, så följ HerBaal." Men de svarade inte ett ord. Då
ren, är det Baal, så följ
sade Elia till dem: "Jag är den ende av Herrens profeter som är
23Ge oss nu
kvar, medan Baals profeter är fyrahundrafemtio.
och låt dem välja den ena åt sig. De får stycka
två ungtjurar,
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den och lägga den på veden,
men de får inte tända eld. Den
andra tjuren gör jag i ordning och lägger på veden, utan att
tända eld. 24Sedan anropar ni
er gud och jag anropar Herren;
den som svarar med eld, han är Gud." Folket sade
till förslaget. 25Då vände sig Elia till baalsprofeterna.
"Välj ut en av tjurarna och gör i ordning den", sade han. "Ni får börja, ni är
flest. Anropa

er gud, men tänd inte någon eld." 25Då tog de
den tjur de hade fått och gjorde i ordning den. Sedan åkallade
de Baal oavbrutet från morgonen ända till middagstiden:
"Baal, svara oss" Men det korn inget ljud och inget
svar. Då började de hoppa kring altaret som de hade rest. 27Vid middagstiden hånade Elia dem. "Ropa högre" sade han. "Han är
gud,
men han har väl sitt att sköta, han kan ha gått avsides eller
vara ute i något ärende. Kanske han sover och måste vakna
23De ropade ännu högre och sargade sig med knivar
först"
och spjut som de brukade, så att blodet flöt. 29Hela eftermiddagen fortsatte de i profetisk extas, ända till tiden för matoffret.
Men det kom inget ljud, inget svar, inget tecken.
3°Elia kallade
nu till sig folket, och de samlades omkring honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare, som hade rivits
ner. 31Han tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar, Iakob till vilken Herren sade: "Ditt namn skall vara Israel." 32Av stenarna byggde Elia ett altare åt Herren, och runt
omkring

altaret lät han gräva ett dike, djupt och brett
som ett
33Han staplade veden, styckade tjuren och
veden. 34Därefter sade hanz "Fyll fyra krukor

stort sädesmått.
lade den ovanpå

med vatten och häll över offret och över veden." Sedan sade
han: "En gång till" och därpå: "Ännu
en gång" och de gjorde
som han sade. 35Vattnet rann ner runt om altaret, och även diket fyllde han med vatten.
35N är tiden för matoffret
var inne trädde profeten Elia fram
och bad: "Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det i dag
bli uppenbart att du är Gud i Israel, att jag är din tjänare och
att det är på din befallning jag har gjort allt detta. 37Svara mig,
Herre,

svara mig, så att detta folk inser att det är du, Herre,
som är Gud och att det är du som har vänt deras hjärtan bort
från dig." 33Då slog Herrens eld
ner och förtärde offret och veden, stenarna och jorden och slickade
upp vattnet i diket.
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39Folket såg vad som hände och föll ner på sina ansikten
och ropade: "Det är Herren som är Gud, det är Herren som är
Gud." 4°Men Elia sade: "Grip Baals profeter, låt ingen enda
komma

undan"

När profeterna

hade gripits

lät Elia föra dem

och avliva dem där.
ner till Kishonbäcken
Därefter
sade Elia till Achav: "Gå dit upp, ät och drick, jag
hör regnet komma." 42Achav gick upp för att äta och dricka,
och Elia gick upp på toppen av Karmel och kröp ihop på marken med ansiktet mellan knäna. 43Sedan sade han till sin tjänare: "Gå upp och se ut mot havet" Tjänaren gick upp och spejasade han. Sju gånger befallde Elia hode. "Det syns ingenting",
gå
tillbaka
nom att
upp. 44Den sjunde gången sade han: "Jag
ser ett moln, inte större än en hand, stiga upp ur havet." Elia
sade till honom: "Gå och säg till Achav att han spänner för och
45Under tiden hade
honom."
åker ner innan regnet hindrar
himlen täckts av mörka moln, det blåste upp och ett skyfall
bröt ut. Då steg Achav upp i vagnen och for i Väg mot Iisreel.
46Men Herrens kraft fyllde Elia: han fäste upp sina kläder och
sprang före Achav hela vägen fram till Iisreel.
Elia vid Horeb
19

1Achav berättade

för Isebel allt vad Elia hade gjort och hur han
hade dödat alla profeterna med svärd. Då skickade Isebel bud
må straffa mig, nu och framtill Elia och lät säga: "Gudarna
gent, om jag inte redan i morgon låter dig möta samma öde
som dessa profeter." 3Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Han
kom till Beer Sheva i Iuda, där han lämnade kvar sin tjänare.
4Själv gick han Vidare en dagsled ut i öknen, och efter vandsatte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. "Det är nog", sade han, "ta mitt liv, Herre, jag är inte bättre än mina fäder." 5Han lade sig ner och somnade där under
ginstbusken.

ringen

Då kom en ängel och rörde vid honom och sade: "Stig upp
ÖNär Elia såg upp fick han se en glödkaka och ett krus
han åt och drack och lade sig att
med vatten vid huvudgärden;
och ät"

sova igen. 7Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid
honom. "Stig upp och ät", sade han, "annars orkar du inte hela
vägen." 3Elia steg upp och åt och drack, och måltiden gav ho-
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nom kraft att gå i fyrtio dagar och fyrtio nätter, ända till Guds
berg Horeb. 9När han kom fram gick han in i en grotta och
stannade där över natten.
Då kom Herrens ord till honom: "Varför är du här, Elia"
1°Han sade: "Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarorhar övergett ditt förbund, rivit ner dina
nas Gud. Israeliterna
med svärd. Jag ensam är kvar,
Herren
svarade: "Gå ut och
och nu står de efter mitt liv."
fram där." En
ställ dig på berget inför Herren. Herren skall
stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordaltaren och dödat dina profeter

korn
jordskalvet
var inte i skalvet. Efter
stilla
eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett
sus.
13När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut
skalv.

Men Herren

till grottan. Då ljöd en röst som sa14Han svarade: "Jag har gjort mitt
är du här, Elia"
Gud. Israeliterna har övergett
härskarornas
för
Herren,
yttersta
ditt förbund,
rivit ner dina altaren och dödat dina profeter
och ställde sig vid ingången

de: "Varför

med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står de efter mitt liv."
15Herren sade till Elia: "Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hasael till kung över
16ehu, Nimshis

son, skall du smörja till kung över IsraElisha,
Shafats
el, och
son, från Avel Mechola skall du smörja
Den
Hasaels svärd skall
till profet efter dig.
som undkommer
Iehus svärd skall Elisha
Iehu döda, och den som undkommer
Aram.

döda. 13Men jag skall lämna kvar sju tusen i Israel, alla som inte har böjt knä för Baal eller kysst honom till hyllning."
Elisha

kallas

till profet

19Elia gick därifrån.

När han fann Elisha, Shafats son, var denoch
Tolv
plöjde.
par oxar hade han framför sig, det tolfne ute
Elia
gick fram och kastade sin mantel över
te körde han själv.
ZODå
lämnade Elisha oxarna och sprang efter Elia och
honom.
bad honom:
avsked,

"Låt mig först

och kyssa min far och mor till
Elia svarade: "Gå tillbaka.

sedan skall jag följa dig."

Elisha
gick tillbaväl vad jag har gjort med dig"
ka, tog de båda oxarna och slaktade dem. Med oket som bränsDu förstår
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le tillagade han köttet och gav det åt folket
han upp och följde Elia som hans tjänare.

att äta. Sedan bröt

Achav
20

i krig mot ammeerna
lBen-Hadad, kungen av Aram, samlade hela sin här. Trettiotvå

och Vagnar följde honom då han tågade
mot Samaria, som han omringade och belägrade. ZI-Ian skickade in budbärare i staden till Israels kung Achav 3och lät hälsa

kungar

med hästar

honom:
liksom

"Så säger Ben-Hadad: Ditt silver och guld tillhör mig
av dina kvinnor och barn." 4Den israelitis-

de vackraste

ke kungen

svarade: "Som min herre och konung
själv och allt jag har är ditt." 5Men budbärarna

befaller
kom

- jag
tillbaka

med detta svar: "Så säger Ben-Hadad: Jag har krävt att du skall
kvinnor och barn. 6Vid den
ge mig ditt silver och guld, dina
här tiden
kommer

i morgon skickar jag mina tjänare till dig, och de
hus.
att söka igenom ditt hus och dina underlydandes

Allt som har värde för dig kommer de att lägga beslag på och
ta med sig."
7Då sammankallade
Israels kung de äldste i landet. "Ni ser
själva", sade han, "vi har bara ont att vänta av denne man.
att få mina kvinnor och barn, mitt silver och guld,
och det nekade jag honom inte." 8De äldste och folket uppmanade kungen att inte lyssna på Ben-Hadad och inte ge efter för
Han krävde

honom.

konung:

9Achav svarade då budbärarna:
Allt

"Säg till min herre och

vad du först begärde

av mig är jag beredd att
med på." När budbärarna kom

göra, men detta kan jag inte
tillbaka med beskedet mlät Ben-Hadad

må
svara: "Gudarna
straffa mig, nu och framgent, om det blir kvar så mycket grus
Israels
av Samaria att mina soldater får var sin handfull"
kung svarade: "Hälsa honom att skrytet bör vänta tills svärdet
spänns av." 12Ben-Hadad höll gästabud i lägret tillsammans
med kungarna
stridsberedskap,
13Då trädde

order om
när svaret kom. Han gav trupperna
och de gjorde sig beredda att storma staden.
en profet fram inför Achav, Israels kung, och

sade: "Så säger Herren:

Ser du denna väldiga

här

I dag skall

jag ge den i ditt våld, och då skall du inse att jag är Herren."
14Achav frågade: "Genom vem skall du göra detta"
Profeten
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svarade: "Så säger Herren:

Genom ståthållarnas

garde."

Achav

Profeten svarade: "Dul"
frågade: "Vem öppnar striden"
15Achav mönstrade ståthållarnas
garde, 232 man, och därefter hela den israelitiska hären, 7 OOOman. 16Vid middagstiden
gjorde de ett utfall, samtidigt som Ben-Hadad drack sig berumed de trettiotvå
kungarna som unsad i lägret tillsammans
17Ståthållarnas
ryckte
garde
derstödde
honom.
ut först. Då
Ben-Hadads
spejare: "Det kommer ut folk från
13"Kommer de och ber om fred, så ta dem levande", sade Ben-Hadad, "och kommer de för att strida, så ta dem

rapporterade
Samaria."

levande då också."
ståthållarnas
garde

hade nu ryckt ut och efter dem de
andra trupperna. 2°Varje israelitisk krigare nedgjorde sin man.
Arameema tog till flykten, och israeliterna förföljde dem, men
Ben-Hadad undkom till häst med några ryttaarameerkungen
re. 21Nu drog Israels kung ut och tog hästarna och vagnarna
och tillfogade arameerna ett svårt nederlag.
22Då trädde profeten fram inför Israels kung och sade: "Slå
dig nu inte till ro utan tänk över vad du skall göra; vid nästa
årsskifte drar kungen av Aram åter i fält mot dig." 23Och arameerkungens rådgivare förklarade för sin herre: "Deras gud är
en bergsgud, det var därför de kunde besegra oss. Men låt oss
strida med dem ute på slätten, där skall vi säkert besegra dem.
24Gör nu så här: avsätt alla kungarna och byt ut dem mot guvernörer.

25Ställ sedan upp en här av samma storlek som den
med lika många hästar och lika många vagnar,

du har förlorat,

och låt oss strida mot dem ute på slätten. Då skall vi säkert besegra dem." Kungen lyssnade till deras råd och följde det.
ZÖVid årsskiftet mönstrade Ben-Hadad arameerna och tågahade
de till Afek för att strida mot Israel. 27Också israeliterna
mönstrats och fått proviant. De drog ut för att möta arameerna
och slog läger mitt emot dem. Israeliterna stod där som ett par
små getflockar, medan arameerna översvämmade
landet. 23Då
trädde

gudsmannen

fram inför

Israels kung

och sade: "Så sä-

ger Herren: Eftersom arameerna har sagt att jag är en bergsgud
och inte någon slättgud, så skall jag ge hela denna väldiga här i
ditt våld. Då skall ni inse att jag är Herren." 291sju dagar låg de
mitt emot varandra,

men på den sjunde dagen började striden;
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israeliterna

nedgjorde

på en enda dag 100 000 man av arameer-

nas fotfolk.
3°De arameer

som överlevt flydde till Afek, men när de
kommit in i staden rasade stadsmuren ner över 27 000 av dem.
Också Ben-Hadad flydde och nådde staden, där han gömde sig
längst inne i ett hus. 31Då sade hans män till honom: "Vi har
hört att Israels kungar har ett försonligt sinnelag. Låt oss få
ut till Israels kung med säcktyg kring höfterna och rep om huvudet, så kanske han låter dig leva." 32De band säcktyg kring
höfterna
kungen

och kom till den israelitiske
och rep om huvudet
ber för sitt liv."
och sade: "Din tjänare Ben-Hadad
fortfarande
Han
är min broder."
svarade: "Lever han

Kungen
33Männen,

som var ute efter ett gott tecken, tog genast fasta på
Kung0rd. "Ja", sade de, "Ben-Hadad
är din broder"
så
och
kom
Ben-Hahonom,
gå
och
hämta
befallde
dem
att
en
dad ut till Israels kung och fick stiga upp till honom i vagnen.
34Ben-Hadad sade: "De städer som min far erövrade från din
far skall jag återlämna, och du skall få öppna basarer i Damaskungens

kus, liksom

min far fick göra i Samaria." - "På dessa villkor
dig fri", sade Achav, och så slöt han fördrag

skall jag släppa
med honom

och lät honom gå.

En profetia mot Achav
35En man i profetskaran
sade på Herrens befallning till en av
Då den andre vägrade 36sade han:
de övriga: "Slå till mig"
"Eftersom du inte lyssnade till Herrens befallning skall ett leDen andre gick, och på vägen
jon slå dig när du går härifrån."
mötte han ett lejon som dödade honom. 37Sedan vände sig
profeten till en annan man och befallde denne att slå till honom, och den mannen gav honom ett slag så att han blev skadad. 38Profeten gick då och ställde sig vid vägen och väntade
på, kungen, och för att inte bli igenkänd band han en duk för
ögonen.

39När kungen

kom förbi

anropade

profeten

honom.

sade han, "jag var på väg ut i striden, och då kom det
soldat
emot mig och lämnade en fånge åt mig. Han sade:
en
Om han slipper undan får du svara
Vakta den här mannen
med ditt liv för hans eller betala en talent silver. 4°Men jag fick
"Herre",

annat att sköta, och plötsligt

var fången borta."

Kungen

sade:
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dom är fälld
du har själv uttalat den." Men
profeten
ryckte hastigt duken från ögonen, och då upptäckte kungen att
det var en av profeterna. 42Och profeten sade till honom: "Så
"Din

Eftersom du lät den man löpa som jag hade vigt
skall du få svara med ditt liv för hans liv, med ditt
folk för hans folk." 43Kungen fortsatte hemåt, och dyster och
säger Herren:
åt förintelse,

förbittrad

Navots
21

kom han till Samaria.

vingård

lNågon tid därefter

som var från Jisreel, ägde en vingård där; den låg intill det palats som tillhörde
kung Achav i Samaria. 2Achav sade till Navot: "Låt mig få din
vingård
Jag skall

hände följande.

Navot,

den gränsar
till mitt hus.
att ha till köksträdgård,
dig
bättre
vingård
stället
eller
betala dig i
i
ge
en
3Men
du
föredrar
det."
Navot svarade: "Herren
om

pengar,
förbjude att jag skulle låta dig få vad jag ärvt av mina fäder"
4Achav begav sig hem, dyster och förbittrad
över att Navot
från Jisreel hade svarat att han inte ville ge honom sitt fäderne-

arv. Han lade sig på sängen med ansiktet bortvänt och ville inte äta. 5Då kom hans hustru Isebel. "Vad är det som grämer
5Achav svarade:
dig", frågade hon, "varför äter du ingenting"
"Jag har talat med Navot

från Jisreel. Jag bad att få köpa hans
eller ge honom en annan i stället om han föredrog det.
7Då sade Isebel: "Nu
Men han sade: Du får inte min vingård"
vingård

får du Visa vem som regerar i Israel Stig upp och ät och var
vid gott mod. Jag skall se till att du får jisreeliten Navots vingård." BSedan skrev hon brev i Achavs namn, förseglade dem
med hans sigill och skickade

dem till de äldste och de förnärns-

breven hade hon skrivit: "Utta i den stad där Navot bodde.
lys en fastehögtid,
och låt Navot sitta främst bland folket.
1°Sätt två skrupelfria
män mitt emot honom och låt dem vittna
att han har smädat Gud och kungen. För sedan bort honom
och stena honom till döds."
De
äldste och de förnämsta i staden där N avot bodde följde Isebels anvisningar
och gjorde som det stod i hennes brev:
de utlyste en fastehögtid och lät Navot sitta främst bland folket. 13De båda skrupelfria männen kom och satte sig mitt emot
honom

och vittnade

inför folket:

"Navot

har smädat

Gud och
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Då förde man honom ut ur staden och stenade honom till döds. 14Och så sände man bud till Isebel: "Navot har
stenats till döds." 15När hon hörde detta sade hon till Achav:

kungen."

den som han
Navots vingård,
"Nu kan du överta jisreeliten
Vägrade att sälja till dig. Navot är inte längre i livet, han är
död." 15Då Achav fick veta att Navot från Jisreel var död gav
han sig i väg ner till hans vingård för att ta den i besittning.
17Då kom Herrens ord till Elia från Tishbe: 18"Gå och sök
upp Achav, Israels kung, som regerar i Samaria. Du finner honom i N avots vingård, som han har kommit för att ta i besittning. 19Sägtill honom: Så säger Herren: Har du både dräpt och
hunnit

lyfta

Så säger Herren:
Navots blod skall de också

Sedan skall du fortsätta:

arvet

På den plats där hundarna

slickade

slicka ditt."
2°Achav sade till Elia: "Nu har du mig fast, du min fiende"
har jag dig fast", sade Elia, "och eftersom du har sålt
- "Ia, nu
dig till att göra det som är ont i Herrens ögon 21skall jag låta
det onda drabba dig. Jag skall rensa upp efter dig och utrota
i Israel som tillhör Achavs släkt, hög som
skall låta det gå med din ätt som det gick med Jerobeams, Nevats sons, ätt och Bashas, Achias sons, ätt. Och detta
därför att du har väckt min vrede och förlett Israel till synd.
Också
om Isebel har Herren talat: henne skall hundarna äta
manfolk

vartenda

låg. Jag

24De av Achavs ätt som dör inne i staden,
äta upp, och de som dör ute på åkrarna,
fåglar
himlens
äta."
dem skall
25Ingen har som Achav sålt sig till att göra det som är ont i

på Iisreels

mark.

dem skall hundarna

ögon; det var hans hustru Isebel som eggade honom
till det. 26Särski1t avskyvärt handlade han då han höll sig till
avgudarna, alldeles som amoreerna hade gjort, de som Herren
hade drivit undan för israeliterna.
27När Achav hörde vad Elia sade rev han sönder sina klä-

Herrens

der, satte säcktyg på bara kroppen och fastade; också när han
23Då
sov var han klädd i säcktyg, och han gick med tunga steg.
kom Herrens ord till Elia från Tishbe: 29"Har du sett hur
han gör det skall jag
inte låta olyckan komma i hans egen tid; först i hans sons dagar skall jag låta olyckan drabba hans ätt."
Achav

ödmjukar

sig inför mig

Eftersom
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son

tre år hade Israel fred utan några strider med Aram. Under
det tredje året kom kung Joshafat av Juda på besök till kungen
av Israel. 3Denne hade sagt till sina rådgivare: "Ni har väl inte
glömt att Ramot i Gilead tillhör oss Och ändå gör vi ingenting
4Nu frågade han Ioshaför att ta staden från arameerkungen"
fat om denne ville dra i fält tillsammans
med honom mot Ramot i Gilead. Ioshafat svarade: "Jag och du är ett, mitt folk är
ditt folk, mina hästar är dina hästar." 5Men Ioshafat bad den
israelitiske
Israels kung
angripa

att först söka råd hos Herren. ÖDå samlade
profeterna,
omkring fyrahundra
man. "Skall jag

kungen

Ramot

i Gilead

eller skall jag låta bli"

frågade

han.

Profeterna

svarade: "Angrip
staden Herren skall låta den falla
i kungens händer." 7Men Ioshafat undrade: "Finns här ingen
3"0",
sade Israels
annan Herrens profet vi kan fråga"
kung, "det finns en till som kan fråga Herren åt oss. Men jag
kan inte fördra

den mannen, han profeterar aldrig något gott
bara ont. Det är Mika, Iimlas son." Ioshafat
"Säg inte så, konung." 9Då ropade Israels kung på en

för min räkning,
svarade:

hovman och befallde honom att genast hämta Mika.
loPå tröskplatsen
vid Samarias stadsport satt Israels kung
och Judas kung Ioshafat på var sin tron, klädda i sina skrudar,
medan alla profeterna höll på att profetera inför dem. 11Sidkia,
Kenaanas son, hade gjort sig horn av järn, och han ropade: "Så
säger Herren: Med dessa skall du stånga Aram sönder och
samman." 12Alla de andra profeterade på samma sätt: "Angrip
Ramot

i Gilead,

och du skall lyckas.

Herren

skall låta staden

falla i kungens händer."
13Budbäraren som hade gått för att kalla på Mika sade till
för
honom: "Profeterna
förkunnar
med en mun framgång
kungen. Låt nu dina ord stämma med deras och lova framgång."
14"Så sant Herren lever", svarade Mika, "vad Herren säger
15När han sedan kom inför
till mig, det skall jag frambära."
kungen

frågade

denne: "Mika,

eller skall vi låta bli"

skall vi angripa

Ramot i Gilead

Mika svarade honom: "Gå till angrepp,
och du skall du lyckas. Herren skall låta staden falla i kungens
händer." 15Men kungen sade: "Hur många gånger skall jag be-
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svärja dig att inte säga annat än sanningen när du talar till mig
17Då sade Mika: "Jag såg alla israeliterna
i Herrens namn"
skingrade över bergen, som får utan herde. Och Herren sade:
De har ingen ledare. De skall återvända hem i fred, var och en
till Sitt."
13Då vände sig Israels kung till Joshafat: "Var det inte det
aldrig något gott för min räkning,
jag sade Han profeterar
bara ont." 19Men Mika fortsatte: "Lyssna då till vad Herren
säger. Jag såg Herren sitta på sin tron, och hela den himmelska
hären stod till höger och vänster om honom. 20Och Herren sade: Vem kan förleda Achav, så att han tågar mot Ramot i Gilead och stupar där - Den ene svarade ett, den andre ett annat.
21Då steg en ande fram och ställde sig inför Herren och sade:
Jag kan förleda honom. Herren frågade: Hur Zzoch anden svarade: Jag går dit och talar som en lögnens ande genom
hans profeter. Herren sade: Förled honom du, du kommer
lyckas. Gå och gör som du sagt. - 23Nu har alltså Herren
dina profeter. Han
en lögnens ande tala genom alla dessa
24Sidkia,
Kenaanas
bestämt att olyckan skall drabba dig."

alla
att
låtit
har

son,
gick då fram och gav Mika en örfil och sade: "Skulle Herrens
25Mika svaande ha lämnat mig för att tala med dig i stället"
och
måste
springa
dag
du
den
bli
skall
du
rade: "Det
varse
gömma dig längst in i huset."
26Israels kung befallde att man skulle gripa Mika och överAmon och åt kungens
lämna honom åt stadskommendanten
"Så säger kungen: Sätt den här
27och
till
dem:
Joash
säga
son
tills jag är hemma igen
mannen i fängelse på vatten och bröd
"Skulle
du återvända välbe28Men
sade:
Mika
välbehållen."
hållen, då har Herren
Mika sade: "Hör,

Achav

inte talat genom mig."
alla folk ..."

stupar

kung och Joshafat, Judas kung, tågade nu mot Ramot
i Gilead, 3°och Israels kung sade till Joshafat: "Jag måste vara
förklädd under kampen, men du kan bära dina egna kläder."
Och Israels kung förklädde sig och gav sig ut i striden. 31Araorder
vagnsbefälhavare
hade gett sina trettiotvå
meerkungen
att inte inlåta sig i strid med någon, hög eller låg, utom med Is-

Israels
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32När vagnsbefälhavarna

nu fick syn på Ioshafat
tänkte de: "Det där måste vara kungen av Israel." De omringade honom och skulle just
till anfall då Ioshafat höjde ett rop.
33När de märkte att det inte
var Israels kung lät de honom
vara.
34Men en man som spände sin båge och sköt på måfå råkade träffa Israels kung i en skarv på rustningen. Kungen sade åt
sin kusk att vända om och föra honom ut ur striden, eftersom
han var sårad. 35Kampen var dock hela dagen så hård att
kungen fick stå kvar i Vagnen under striden mot arameerna,
och på kvällen dog han. Blodet från hans sår rann ner i vagljöd ropet genom hären: "Alle man
nen. 35Vid solnedgången
hemåt, var och en till sin stad och sin gård 37Kungen är död."
De kom till Samaria, och där begravde de kungen. 33När de
sköljde ur vagnen i dammen i Samaria slickade hundarna
kungens blod, och hororna tvättade sig i det. Så gick det som
Herren hade sagt.
39Achavs historia

i övrigt, hans bedrifter,
elfenbenshuset
och alla städerna han befäste, har nedtecknats
i
krönikan om Israels kungar. 4OAchav gick till vila hos sina fäder. Hans son Achasja blev kung efter honom.
han byggde

Ioshafat kung

över Juda

41oshafat,

Asas son, blev kung över Juda under Achavs fjärde
i Israel. 42Han var trettiofem
år då han blev kung,
och han regerade tjugofem år i Jerusalem. Hans mor hette Asu-

regeringsår

va, dotter till Shilchi. 43oshafat följde helt i sin far Asas spår
utan att vika av och gjorde det som var rätt i Herrens ögon.
44Ändå fick offerplatserna
vara kvar, och folket fortsatte att
offra där och tända offereld. 45oshafat höll fred med Israels

kung.

46oshafats

han utkämpade,
47De kulttjänare

historia

i övrigt,

har nedtecknats

hans bedrifter

och de krig

i krönikan

om Juda kungar.
i landet från hans far

som hade blivit kvar
Asas tid utrotades av Ioshafat.
431 Edom fanns ingen kung, utan där regerade
en ståthållare. 49oshafat byggde Tarshish-skepp
som skulle segla till Ofir
efter guld, men någon färd blev aldrig av,
skeppen förliste
5°Då föreslog Achasja, Achavs
vid Esjon-Gever.
son, att hans

589
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och Ioshafats män skulle fara tillsammans, men Joshafat vägrade. 51oshafat gick till vila hos sina fäder och begravdes bland
dem i sin fader Davids stad. Hans son Ioram blev kung efter
honom.

Achasja kung över Israel
under
son, blev kung över Israel i Samaria
regerade
och
han
över
Juda,
regeringsår
i
sjuttonde
Ioshafats
och
53I-Ian
Herrens
ögon
i
det
gjorde
Israel i två år.
som var ont
Nevats
följde i spåren på sin far och mor och på Ierobeam,
son,
han som hade förlett israeliterna till synd. 54Han tjänade Baal
och tillbad honom, och han väckte Herrens, Israels Guds, vrede på samma sätt som hans far hade gjort.

52Achasja, Achavs

Andra

Kungaboken

Achasjas död

Elia

död bröt sig Moab loss från Israel.
7-Achasja hade skadat sig när han föll ut genom gallerverket

1Efter Achavs

i sitt palats i Samaria. Han skickade därför
till Baal Sebub, guden i Ekron, för att fråga om han
skulle bli bra igen. 3Då talade Herrens ängel till Elia från Tishbe och befallde honom att möta sändebuden från kungen i Sa-

på övervåningen
sändebud

maria och säga till dem: "Finns det ingen gud i Israel eftersom
ni går bort och frågar Baal Sebub, guden i Ekron 4Därför säfrån din sjukbädd,
ger Herren: Du kommer aldrig att stiga upp
du skall dö." - Och Elia gick.
5Sändebuden återvände då till kungen, som frågade Varför
de kom tillbaka. 5De svarade att en man hade kommit emot
tillbaka och säga till kungen
dem att
dem och uppmanat
det ingen gud i
som hade sänt ut dem: "Så säger Herren: Finns
Israel eftersom du skickar bud för att fråga Baal Sebub, guden i
att stiga upp från din sjukbädd,
du skall dö." 7Kungen frågade: "Hur såg han ut, han som kom
emot er och sade så" - 8"Han bar en hårmantel och hade ett
skinn om höfterna", svarade de. Då sade kungen: "Det var Elia

Ekron

Nu kommer

du aldrig

från Tishbe"
man till Elia. Denofficeren
korn dit upp och
och
ne satt på toppen av ett berg,
kungen säger att du skall komma
sade till honom: "Gudsman,
ner." 1°Elia svarade: "Om jag är en gudsman skall eld komma

9Achasja sände nu en officer med femtio

femtio man" Då kom
ner från himlen och förtära dig och dina
och hans femtio man.
förtärde
honom
och
himlen
eld ner från
med
femtio man. När
officer
Achasja
sände ytterligare
en
denne kom upp till Elia sade han: "Gudsman, kungen befaller
svarade: "Om jag är en
att genast komma ner." Elia
och förtära dig och
himlen
från
eld
komma
skall
gudsman
ner
himlen och förfrån
eld
Guds
dina femtio man" Då kom
ner
13För
gången sände
tredje
tärde honom och hans femtio man.

dig
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Achasja

en officer med femtio man, och när denne tredje kom
föll han på knä inför Elia och bad om nåd: "Gudsman,
skona mitt liv och dessa dina femtio tjänares liv. 14De två andmed sira officerarna förtärdes av eld från himlen tillsammans
fram

na män. Men skona mitt liv" 15Då sade Herrens ängel till Elia:
"Följ med honom ner, du behöver inte vara rädd för honom."
Elia reste sig och gick med honom till kungen 16och sade: "Så
säger Herren:

Eftersom

Baal Sebub, guden

du har skickat

sändebud

för att fråga
det
fanns
någon
inte
- som om
därför kommer du aldrig att lämna din

i Ekron

gud att fråga i Israel
sjukbädd, du skall dö."
17Och Achasja dog, så
som Herren hade sagt genom Elia.
Eftersom han inte hade någon son blev hans bror Joram kung
efter honom. Detta hände under det andra året som Joram, Joshafats son, regerade i Juda. 13Achasjas historia i övrigt,
har nedtecknats i krönikan om Israels kungar.

hans

bedrifter,

Elia tas upp till himlen. Elisha hans arvtagare
1Då Herren tog upp Elia till himlen i
gick det till
en stormvind
så här. Elia var på väg från Gilgal tillsammans
med Elisha och
sade då till honom: "Stanna här. Jag har fått Herrens befallning
till Betel." Men Elisha svarade: "Så sant Herren lever och
att
så sant du själv lever: jag lämnar dig inte." Och så gick de till
Betel. 3Där kom profetskaran
i staden ut till Elisha och frågade
honom:

"Vet du om att Herren i dag skall ta din mästare ifrån
honom upp"
- "Det vet jag", svarade Elisha,
"men håll tyst om det"
4Elia sade: "Stanna här, Elisha. Jag har fått Herrens befalldig och lyfta

ning att gå till Jeriko." Men Elisha svarade: "Så sant Herren lever och så sant du själv lever: jag lämnar dig inte." Och så fortsatte de till Jeriko. 5Där korn profetskaran i staden ut och mötte
Elisha och frågade honom:

"Vet du om att Herren i dag skall ta
din mästare ifrån dig och lyfta honom upp"
"Det vet jag",
svarade Elisha, "men håll tyst om det"
5Elia sade till Elisha: "Stanna här. Jag har fått Herrens befallning att gå till Jordan." Men Elisha svarade: "Så sant Herren lever och så sant du själv lever: jag lämnar dig inte." Och så gick
de båda två. 7Femtio man ur profetskaran
följde med och stan-
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medan de två ställde sig vid Jordan. 3Elia tog
vek
ihop den och slog med den på vattnet. Då
sin mantel och
9När de
över torrskodda.
delade sig vattnet, och de kunde
var på väg över sade Elia till Elisha: "Säg vad du vill att jag
nade på avstånd,

skall göra för dig innan jag tas bort från dig." Elisha sade:
mig få dubbla arvslotten av din ande." - 1°"Det är ingen
sak du ber om", sade Elia. "Om du ser mig när jag tas bort
de
dig skall du få vad du begär, annars inte." Medan

"Låt
lätt
från
gick

kom plötsligt en vagn av eld med
for Elia
åt. Och i en stormvind
dem
skilde
eld
och
av
till
himlen.
upp
Elisha
såg det, och han ropade: "Min fader, min fader, du

där och talade med varandra
hästar

När han inte såg Elia längre grep
Israels vagnar och ryttare"
han tag i sina kläder och rev itu dem. 13Han tog upp Elias
mantel, som hade fallit av honom, och gick tillbaka och ställde
tog han manteln som hade
sig på stranden av Iordan. Där
på
med
den
fallit av Elia och slog
vattnet och sade: "Var är
När Elisha slog på vattnet delade det sig,
över. 15Profeterna från Ieriko hade stått på
avstånd och sett Elisha. "Nu finns Elias ande hos Elisha", sade
de, och så gick de honom till mötes och kastade sig till marken
inför honom. 16"Herre", sade de, "vi har femtio duktiga karlar

Herren,

Elias Gud"

och han kunde

ut och leta efter din mästare. Kanske har Herrens ande burit i väg honom och kastat honom på ett berg eller
sade Elisha,
"Nej, skicka ingen",
i en dal någonstans."
men
bad honom så enträget att han till sist gav
profeterna
här, låt dem

De letade i tre
till Elisha, som
att ni inte skulle gå."

efter och lät dem skicka ut de femtio männen.
dagar utan att finna Elia. 13När de kom tillbaka
var kvar i Ieriko,
Elisha gör vattnet

sade han: "ag sade

ieriko friskt

i staden sade nu till Elisha: "Som du ser, herre, har
staden ett bra läge. Men vattnet är skadligt och missfall vanliga
2°Då sade han: "Hämta en ny skål och lägg salt i
i trakten."
de
den." När
gett honom vad han begärde Zlgick han ut till
Männen

kastade saltet i den och sade: "Så säger Herren: Jag gör
nu detta vatten friskt, det skall inte längre orsaka död eller
källan,
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sedan dess, precis som Eli-

sha sade.

Elisha

och pojkarna från

Betel

23Från Ieriko

gick Elisha upp till Betel. När han var på väg dit
kom en hop småpojkar ut från staden och gjorde narr av horopade de. "Ge dig i väg, flintnom. "Ge dig i väg, flintskalle"
24Elisha vände sig om, såg på dem och förbannade
skalle"
dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor
fram ur skogen
och rev ihjäl fyrtiotvå av barnen.
25Från Betel fortsatte Elisha till berget Karmel och återvände
sedan till Samaria.

Joram kung över Israel.

Krig med Moab

1oram,

Achavs son, blev kung över Israel under Ioshafats artonde regeringsår
i Juda, och han regerade tolv år i Samaria.
ZHan gjorde det som var ont i Herrens ögon, dock inte som sin
far och sin mor. Han skaffade bort den baalsstod som hans far
hade låtit tillverka, 3men han höll fast vid de synder som Jerobeam,

Nevats son, hade förlett israeliterna
till och övergav
dem inte.
4Mesha, kungen av Moab, bedrev fåravel och brukade leverera 100 000 lamm och ullen från 100 000 får till Israels kung.
5Men när Achav dog avföll den moabitiske kungen från Israel.

ÖKung Ioram drog då ut från Samaria och mönstrade

den isra-

7Och han skickade

elitiska hären.
detta budskap till kung Ioshafat av Juda: "Kungen av Moab har avfallit från mig. Vill du
dra i fält mot Moab tillsammans
med mig"
svarade
-- "Ja",
Ioshafat, "jag och du är ett, mitt folk är ditt folk, mina hästar är
dina hästar. 3Men vilken väg skall vi välja"
Joram svarade:
"Genom

Edoms öken."

9Kungarna av Israel och Juda gav sig i väg tillsammans

med

kungen

de i en vid båge,
av Edom. I sju dagar marscherade
sedan
fann
de
längre
något
inte
vatten vare sig för folket
men
1O"Herren
eller för djuren de hade med sig.
har kallat samman
oss tre kungar bara för att lämna oss i moabiternas våld", klagade den israelitiske
Herrens

profet,

kungen.

Ioshafat

sade: "Finns här ingen

så att vi kan fråga Herren"

En av den israel-

Andra
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kungens män svarade: "o, Elisha, Shafats son, är
han som var Elias betrodde tjänare." - 12"Han kan ge
med Israels
från Herren", sade Ioshafat, och tillsammans
13Men
Elisha sade till
Edoms kungar sökte han upp Elisha.
itiske

israelitiske

kungen:

"Vad

vill du mig

här,
svar
och
den

Gå till din fars och din

"Nej", svarade Ioram, "Herren har kallat
för att lämna oss i moabiternas våld."
kungar
samman oss tre
Elisha
svarade: "Så sant Herren Sebaot lever, han som jag tjä-

mors

profeter"

nar: om det inte vore av hänsyn till kung Ioshafat av Juda skulle jag inte befatta mig med dig eller ens se åt dig. 15Skaffa nu
När musiken började greps Elisha av Herhit en harpspelare"
och
sade:
"Så säger Herren: Gräv grop vid grop i
rens ande
17Varken
hela dalen.
vind eller regn skall ni se, säger Herren,
men denna dal skall fyllas av vatten, så att ni och er boskap
och era dragare får att dricka. Ändå
är detta inte nog för Her19Ni kommer att erövra
våld.
Moab
skall
också
han
i
ert
ge
ren,
alla befästa

träd, täppa till
ner alla värdefulla
och förstöra alla de bästa åkrarna med sten."

städer,

alla vattenkällor
2°Nästa dag, vid

hugga

kom vatten strömtiden för morgonoffret,
mande från Edomhållet, och det blev fullt av vatten överallt.
21När moabiterna
dragit i fält mot
fick höra att kungarna
män, unga som gamla, och de
nästa morgon, när solen gick upp
och lyste på vattnet, såg det blodrött ut från moabiternas håll.
23"Det är blod" ropade de, "kungama
har råkat i strid, och alla har huggit ner varandra. Kom, moabiter, nu skall vi plunddem uppbådades

alla vapenföra

stod nu vid gränsen. Tidigt

24De drog in i det israelitiska lägret, men då rusade israeliterna fram och anföll dem. De drev moabiterna på flykten och
fortsatte att förfölja och nedgöra dem. 25Städema lade de öde,
ra"

på alla bördiga
alla vattenkällor

åkrar kastade de var sin sten och fyllde dem så,
täppte de till och alla värdefulla träd högg de

kvar, och slungbärarna
omner. Till sist var bara Kir-Hareset
ringade staden och gick till angrepp. 25När den moabitiske
kungen märkte att han inte kunde hålla stånd tog han med sig
700 man beväpnade med svärd i ett försök att slå sig igenom
27Då tog
och fly till kungen av Aram, men det misslyckades.
efter
och
skulle
bli
kung
honom,
förstfödde
han sin
son, som
Den vreoffrade honom uppe på stadsmuren som brännoffer.
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de som då drabbade israeliterna var så stor att de hävde belägringen och vände åter till sitt land.

hjälper en profetänka

Elisha

kom till Elisha och klagade:
en av profeterna
död.
Du
vet att han var en gudfruk"Min man, din tjänare, är
och vill ta mina båda
tig man. Nu kommer en fordringsägare
söner till slavar." Elisha frågade: "Vad kan jag göra för dig
lHustrun

till

svarade kvinnan,
Säg mig vad du har i huset." - "Herre",
"det enda jag har är en kruka olja." 3Elisha sade: "Gå runt till
alla dina grannar och låna ihop kärl, så många tomma kärl du
kan få tag 4Gå sedan in och stäng dörren om dig och dina söhand
ner och häll upp i alla kärlen och ställ undan dem efter
5Kvinnan
lämnade
honom.
de
fylls."
som
Hon stängde igen dörren om sig och sina söner, de räckte
5Då kärlen

var fulla sade hon
till en av sönerna: "Ta hit ett kärl till", men han svarade: "Det
finns inga fler." Då slutade oljan att rinna. 7Kvinnan sökte upp
och berättade för honom vad som hänt. "Gå och
gudsmannen

henne kärlen

och hon hällde

sade han till henne, "och betala din skuld.
blir över skall du och dina söner ha att leva på."
sälj oljan",

Elisha

och kvinnan

Det som

i Shunem

3En dag kom Elisha till Shunem. Där bodde en rik kvinna, som
övertalade honom att komma och äta hos henne. I fortsättningen tog han in där och bjöds på mat var gäng han hade sina vägar åt det hållet. 9Och kvinnan sade till sin man: "Vet du, jag är
säker på att han som brukar komma hit till oss är en gudsman,
på taen helig man. 10Vi kan väl ordna med ett litet rum uppe
ket och sätta dit en säng, ett bord, en stol och en lampa, så kan
han bo där när han kommer till oss."
och
Nästa
gång Elisha kom dit tog han in på rummet
lät sin tjänare Gechasi kalla på shudär. Han
och då hon korn 13fick tjänaren säga till henne:
"När du nu har gjort dig allt detta besvär för oss, vad kan jag
då göra för dig Kanske lägga ett 0rd för dig hos kungen eller

övernattade
nemitiskan,

hos överbefälhavaren"
bland

de mina."

-

sade: "Nej, jag lever här
Kvinnan
14"Finns det ingenting
man kan göra för
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Elisha, och då svarade Gechasi: "Hon har
15Elisha lät Gechasi
hennes
och
son,
man är gammal."
kalla på henne, och hon kom och stannade i dörröppningen.
15Då sade Elisha: "Nästa år vid den här tiden skall du hålla en

henne"

undrade

ingen

son i dina armar." - "Nej, gudsman", svarade hon, "inbilla inte din tjänarinna något sådant." 17Men hon blev havande, och
vid samma tid följande år födde hon en son, precis som Elisha
hade sagt.
Pojken blev större, men en dag när han hade gått ut till sin
far bland

började

skördearbetarna

han jämra

sig: "Mitt

hu-

sade åt en av tjänarna att bära hem
pojken till hans mor. ZOTjänaren gjorde så, och sedan satt pojdå dog han. 21Hon
ken i sin mors knä ända till middagstiden;
vud, mitt huvud"

Fadern

gick upp och lade honom på gudsmannens
säng, stängde dörSedan
kallade hon på sin man och bad honom
ren och gick.
skicka till henne någon av tjänstefolket och en av åsnorna. "jag
förklarade hon, "jag är snart
skall bara bort till gudsmannen",
tillbaka." 23Mannen frågade: "Varför skall du till honom i dag,
"Oroa dig inte",
varken nymånad eller sabbat"
24och
så lät hon sadla åsnan och sade åt tjänaren:
svarade hon,
det är

"Följ med och driv på åsnan åt mig. Låt den inte stanna förrän
jag säger till."
25Hon gav sig i väg och kom fram till gudsmannen
på bersåg
på
avstånd
och
sade
till
Karmel.
henne
sin
tjänare
Han
get
Spring
och
Gechasi: "Där kommer kvinnan från Shunem.
möt henne och fråga om allt är väl med henne och hennes man
och med pojken." Kvinnan svarade att allt var väl. 27Men när
på berget klamrade hon sig
hon kom fram till gudsmannen
Gechasi gick fram för att fösa undan hen"Låt henne vara, hon är förtvivne, men då sade gudsmannen:
lad. Men Herren har dolt detta för mig och inte låtit mig veta
något." 23Då sade kvinnan: "Herre, har jag bett dig om någon
fast vid hans fötter.

son

jag bad

tvärtom

att du inte skulle

ge mig några falska

förhoppningar."
29E1isha vände

sig till Gechasi: "Fäst upp dina kläder och
gå Ta med dig min stav. Om du möter någon så hälsa inte, och
om någon hälsar på dig så svara honom inte. Du skall lägga
min stav på pojken." 3°Men pojkens mor sade till Elisha: "Så
sant Herren

lever och så sant du själv lever: jag går inte här-
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utan dig." Då reste han sig och följde med henne. 31Gechasi hade gått i förväg. Han lade staven på pojken, men inget
ljud hördes, inget livstecken kunde märkas. Då gick han tillbaifrån

ka, och när han mötte Elisha talade han om för honom att pojken inte hade vaknat.
32Elisha kom nu fram till huset, och där inne låg pojken död
på hans säng. 33Han gick in i rummet och stängde dörren om
sig och pojken och bad till Herren. 34Sedan lade han sig över
pojken, med sin mun mot hans mun, sina ögon mot hans ögon
och sina händer mot hans händer, och när han nu låg böjd över
honom började pojkens kropp bli varm. 35Elisha reste sig och
gick av och an i rummet, men sedan böjde han sig över kroppen igen. Då nös pojken, sju gånger, och slog upp ögonen.
36Elisha ropade på Gechasi och bad honom hämta shunemNär hon kom sade han: "Ta emot din son." 37Hon steg
fram och kastade sig för hans fötter. Sedan lyfte hon upp sonen
och gick ut.
itiskan.

Giftundret

och brödundret

33Elisha var tillbaka i Gilgal, och det rådde hungersnöd
i landet. När nu profetskaran
satt där framför honom sade han till
sin tjänare: "Sätt på den stora grytan och laga till soppa åt pro39En av dem gick ut på fälten för att hämta växter.
Där fann han en ranka med vilda pumpor. Han plockade man-

feterna"

teln full och gick tillbaka och skivade ner pumporna i soppgrytan, utan att någon anade oråd. 4OMan öste upp åt männen,
men när de smakat på soppan skrek de: "Det år gift i grytan,
gudsman"
Och de kunde inte äta något. 41Då sade Elisha: "Ge
mig lite mjöl." Det lade han i grytan och sade: "Ös upp och låt
alla äta." Och nu fanns det inte längre något skadligt i grytan.
42En man kom från Baal Shalisha till gudsmannen med tjubakade på det första av den nya skörden, och
go kornbröd,
med färska ax av sin gröda. "Ge det åt männen att äta", sade
Elisha, 43men hans tjänare invände: "Skulle jag sätta fram det
här åt hundra man"
Eli- "Ge det åt männen", upprepade
sha, "ty så säger Herren: De skall äta och få över." 44Då satte
han fram det, och de åt och fick över, som Herren hade sagt.
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från Aram

hade stort
inflytande
hos sin herre och var högt ansedd, eftersom det var
honom
som Herren hade gjort arameerna segerrika.
genom
Men han led av spetälska. Under ett härjningståg hade arameden arameiske

kungens

överbefälhavare,

erna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst
hos Naamans hustru, 3och en dag sade hon till sin matmor:
"Om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria
Då skulle han bli botad från sin spetälska." 4Naaman gick till
sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt.
5"Far du dit", sade arameerkungen,
"jag skall skicka med dig
ett brev till Israels kung." Naaman gav sig i väg och tog med
silver och 6 000 siklar guld och dessutom tio högÖHan överlämnade
brevet till kungen av Israel,
och där stod: "Med detta brev sänder jag min tjänare Naaman
till dig, för att du skall bota honom från hans spetälska." 7När
kungen hade läst brevet rev han sönder sina kläder och ropa-

tio talenter
tidsdräkter.

de: "Är jag då en gud, med makt över liv och död, eftersom
han skickar till mig en spetälsk och begär att jag skall bota honom Ni märker
gGudsmannen

hur han söker sak med mig."

fick veta att Israels kung hade rivit
sönder sina kläder, och han sände då bud och frågade kungen:
Låt mannen komma till
"Varför river du sönder dina kläder
mig, så skall han inse att det finns en profet i Israel." 9Och NaElisha

aman kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elishas port. 1°Elisha skickade ut en man till honom med denna
"Far ner till Jordan och bada sju gånger i floden,
uppmaning:
Naaman gick
så skall din hud läkas och du bli renad." Men
och sade: "Jag hade trott att han skulle
i vredesmod
ut själv och stå där och ropa till Herren, sin Gud, och
föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota
min spetälska. 12Är inte Amana och Parpar, floderna i DamasKunde jag inte lika väl
kus, bättre än alla Israels vattendrag
därifrån

komma

bada där och bli renad"
13Men hans följeslagare

Förbittrad vände han sig om och gick.
kom fram och talade med honom. "Fa-

der", sade de, "om det hade varit något svårt profeten begärt
av dig, nog hade du gjort det då Desto större anledning när
han bara vill att du skall bada dig för att bli renad."
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Naaman

for då ner och doppade sig sju gånger i Jordan,
hade sagt. Då läktes hans hud och blev som
gudsmannen
som
och
han
barns,
ett
var ren. 15Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe, gick fram till honom och sade: "Nu vet
jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel.
Jag ber dig ta emot en gåva av din tjänare." 16Men Elisha svarade: "Så sant Herren lever, han som jag tjänar: det kan jag inte
försökte övertala honom vägrade
Elisha att ta emot någon gåva. 17Då sade Naaman: "Låt mig få
ta med så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. I fortgöra."

Och fastän Naaman

din tjänare inte att frambära brännoffer
till några andra gudar, bara till Herren. 18Men en

kommer

sättningen
och slaktoffer

mig. Om jag går vid min herre konungens sida när han skall tillbe i Rimmons tempel och jag faller
ner och tillber där i Rimmons tempel tillsammans med honom,
då må Herren förlåta mig detta." 19Och Elisha tog farväl av
förlåta

sak må Herren

honom.

Gechasis

bedrägeri

När Naaman

ett stycke på Väg Zotänkte Gechasi, guds"Min herre lät denne Naaman från
för billigt undan när han inte tog emot vad han

hunnit

Elishas

mannen
Aram komma

tjänare:

hade med sig. Så sant Herren lever: jag springer ifatt honom
och ser till att jag får åtminstone något av honom." 21Och så
gav han sig i väg efter Naaman. När denne såg att det kom någon springande efter honom steg han ur vagnen och gick emot
Gechasi svarade: "a.
honom. "Är allt väl" frågade han, och
för
hälsa
Men min herre har skickat mig
att han just fått beatt
sök av två unga män ur profetskaran
i Efraims bergsbygd, och
han ber dig därför om en talent silver åt dem och två högtids23"Låt mig lämna två talenter", sade Naaman och
dräkter."
i två kaptrugade dem på honom. Han knöt in silvertalenterna
med de båda högtidsdräkpor och lämnade dem tillsammans
terna åt två av sina tjänare, som fick bära dem framför Gechasi.
24När de kom fram till stadskullen
tog Gechasi hand om gåhus.
Sedan
fick männen återvända.
och
gömde
dem
i
sitt
vorna
25När Gechasi var tillbaka hos sin herre igen frågade Elisha:
herre", svarade Gechasi.
"Ingenstans,
"Var har du varit"
-
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du inte att jag i anden var där, då en
och
kom emot dig Nu har du väl fått
man lämnade sin vagn
olivlundar
och vinsilver så att du kan skaffa dig trädgårdar,
27Men
Naamans spegårdar, får och kor, slavar och slavinnor
tälska skall för all framtid häfta vid dig och dina efterkom26Men Elisha sade: "Tror

När Gechasi gick därifrån

mande."

var han vit som snö av spe-

tälska.

med yxan

undret

sade till Elisha: "Huset där vi samlas omkring dig
är för trångt för oss. 2Låt oss
ner till Jordan och hämta var
sin stock och bygga oss ett hus där vi kan vara." - "Gör det",
svarade Elisha. 3"Följ med oss, herre", bad en av dem. "Ia, jag
1Profeterna

sade Elisha 4och följde dem till
ner träd. 5Men när en av dem
trädstam tappade han yxbladet i vattnet.
re" ropade han. "Och jag som hade lånat
kommer",

Jordan. Där började

höll på att fälla sin
olycka, heryxan" - 6"Var föll
och han pekade ut stället. Då
den i" frågade gudsmannen,
skar Elisha till en pinne och kastade i den just där och fick så
yxbladet att flyta upp. 7"Tag yxan" sade Elisha, och mannen
sträckte ut handen och tog den.
de hugga

Elisha

sig undan

räddar

"Vilken

arameerna

3En gång när Arams kung låg i krig med Israel överlade han
med sina officerare och angav var de skulle anfalla. 9Genast
bud till den israelitiske kungen och
skickade då gudsmannen
för att ta vägen förbi den ort som arameerna
skickade i sin tur bud till orten som
gudsmannen
nämnt och varskodde folket där, så att de var på
gjorde arasin vakt. Samma sak hände gång på gång. Detta

varnade
tänkte

honom

anfalla.

Kungen

sina officerare och frågade: "Kan ni säga mig vem det är bland oss som står
den israelitiske kungens sida" - 12"Ingen, herre konung",
svarade en av dem, "men Elisha, profeten i Israel, meddelar
13Då
sin kung till och med vad du säger i din sängkammare."
meerkungen

bekymrad,

och han sammankallade

kungen: "Gå och ta reda på var Elisha finns, så att jag
kan skicka folk för att gripa honom."

befallde
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När kungen fått rapport om att Elisha befann sig i Dotan
14sände han dit hästar och vagnar och en stor truppstyrka.
De
kom på natten och belägrade staden. 15På morgonen, då gudsmannens tjänare kom ut, fick han se att staden var omringad
med hästar och vagnar. "Ack, herre, vad
av en truppstyrka
ropade han. Elisha
skall vi ta oss till"
svarade: "Var inte
rädd. Det är fler på vår sida än på deras." 17Och han bad:
"Herre,
tjänarens

öppna hans ögon, så att han ser" Då öppnade Herren
ögon, och han såg att berget var fullt av hästar och

vagnar av eld kring Elisha.
18När arameerna ryckte an bad Elisha till Herren: "Slå detta
folk med blindhet"
Och Herren slog dem med blindhet, som
Elisha hade bett. 19"Det är inte den här vägen och inte den här
staden",

sade Elisha till dem. "Följ mig, så skall jag föra er till
Så förde han dem till Samaria, Ooch när de

ni söker."

mannen
kom dit bad Elisha:

deras ögon, så att de ser."
Och Herren öppnade deras ögon, så att de såg. Då upptäckte
de att de var inne i Samaria. 21När den israelitiske kungen såg
dem frågade han Elisha: "Skall jag hugga ner dem, fader"
Elisha

svarade:

"Herre,

öppna

"Nej, det skall du inte. Brukar

tar till fånga i strid Sätt
ner dem som du
åt dem, så att de får äta och dricka, och låt
herre." 23Kungen ordnade en festmåltid
hade ätit och druckit lät han dem gå, och
herre. Sedan slutade

arameernas

strövkårer

du ens hugga
fram mat och dryck
till sin
dem sedan

för dem, och när de
de återvände

till sin

att tränga in på Is-

raels område.

Arameerna

belägrar Samaria

24Efter en tid samlade arameerkungen
Ben-Hadad hela sin här
och drog upp mot Samaria, som han inringade. 25Under belägså svår i staden att man till sist fick
ringen blev hungersnöden
silver för ett åsnehuvud och fem siklar för en
halv liter duvspillning.
ZÖEn dag när Israels kung kom gående uppe på stadsmuren
ropade en kvinna:
"Hjälp
mig, min herre och konung"

betala 80 siklar

Kungen

svarade

henne:

"Nej,

Herren

får hjälpa

dig.

Var

skulle jag hämta hjälpen
Från tröskplatsen eller från vinpressen" 23Sedan frågade kungen: "Vad gäller saken" Hon svara-
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här sade: Vi tar din son och äter honom i dag, så
äter vi min i morgon. 29Vi kokade min son och åt, men dagen
därpå, när jag sade: Nu tar vi din son och äter honom, då hade
hon gömt undan honom." 3ONär kungen hörde hennes ord rev
de: "Kvinnan

han sönder

sina kläder,

och medan

han gick vidare

uppe på
kroppen.

muren kunde folket se att han bar säcktyg närmast
31Och han sade: "Gud må straffa mig, nu och framgent,
Elisha, Shafats son, får behålla sitt huvud dagen ut."

om

32Elisha satt hemma i sitt hus tillsammans
med de äldste.
han
Kungen skickade dit en man, men innan
var framme sade
Elisha till de äldste: "Ni skall veta att den där mördaren har
skickat hit en man för att hugga huvudet av mig. Se till att dörren är stängd för honom när han kommer, och håll igen den så
att han inte slipper in. Hör ni inte redan hans herres steg bak33Innan Elisha hade talat färdigt var kungen
om honom"
framme hos honom och sade: "Denna olycka kommer från
Herren. Vad har jag då längre att hoppas av honom"
Elisha förutsäga

arameernas

flykt

1Elisha sade: "Lyssna till Herrens ord. Så säger Herren: I morgon skall man vid stadsporten i Samaria få ett mått siktat mjöl
eller två mått korn för en sikel." Då sade kungens adjutant:
kun"Om så Herren gjorde fönster på himlen skulle dettainte
na hända" - "Du skall få se det med egna ögon", sade Elisha,
"men du kommer aldrig att äta av det mjölet."
3Utanför stadsporten satt fyra spetälska och talade med varandra. "Varför skall vi sitta här och vänta på att dö" sade de.
4"Bestämmer vi oss för att
in i staden kommer vi att dö; där
härjar svälten. Stannar Vi här dör vi då också. Vi kan lika gärna
över till arameerna. Låter de oss leva så får vi leva, och döbort mot
började de
skymningen
dar de oss så dör vi."
utkanten
framme
vid
de
läger.
Men
när
av lägvar
arameernas
6Herren
låtit
dån
hade
där.
människa
fanns
det
ett
inte
ret
en
dån
och
hästar,
dån
höras i arameernas läger, ett
ett
av vagnar
som från en stor här. Ryktet hade gått bland arameerna: "Israoch kungarna i Musri för
els kung har värvat hettiterkungarna
och
att angripa oss." 7Och så hade de brutit upp i skymningen
flytt;

tält, hästar

och åsnor hade de låtit vara kvar.

De hade
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lägret som det stod och flytt för livet. 8När nu de fyra
kom fram till utkanten av lägret gick de in i ett av
tälten och åt och drack. De tog med sig silver och guld och klä-

lämnat

spetälska

der och gick bort och gömde

det. Sedan kom de tillbaka

och

gick in i ett annat tält, tog vad där fanns och gömde bytet.
9Men då sade de till varandra: "Det här är inte rätt. Här har vi
stora nyheter, och så behåller vi dem för oss själva Om vi väntar till i morgon bitti drar vi skuld över oss. Kom, så går vi till
kungens palats och berättar det."
1°De kom fram till stadsporten
berättade

och kallade

på vakterna

och

för dem: "Vi har varit

inne i arameernas läger, men
eller hördes där. Hästar och åsnor

inte en människa
syntes
stod bundna, och tälten hade lämnats precis som de var."
Vakterna
vidare till kungens palats.
skickade meddelandet

Kungen
steg upp mitt i natten och sade till sina män: "Jag
skall tala om för er vad arameerna är i färd med. De vet att vi
Nu har de lämnat lägret och gömt sig här omär utsvultna.
för att locka ut oss och fånga oss levande och sedan
tränga in i staden."
13En av kungens män sade: "Låt oss ta fem av hästarna som
vi har kvar i staden. Får de bli kvar här går det ändå med dem
kring

som med alla de israeliter som redan har dukat under. Och så
skickar vi ut folk och ser efter." 14Man spände för två vagnar,
och kungen gav order att man skulle köra ut och se efter var.
den arameiska hären hade blivit av. 15De gav sig av och följde
efter arameerna ända ner till Jordan, och längs hela vägen låg
hade
det fullt med kläder och utrustning
som arameerna
flykt. De utskickade
slängt ifrån sig under sin brådstörtade
för kungen. 16Då drog folket ut
återvände och rapporterade
arameernas läger, och så kunde man köpa ett
mjöl eller två mått korn för en sikel, som Herren

och plundrade
mått siktat
hade sagt.

.
hade av sin herre satts att bevaka stadsMen där trampade folket ihjäl honom. Så gick det som

Kungens
porten.

adjutant

hade sagt när kungen kom ner till honom. 13Ty
då han hade förutsagt att man följande dag skulle få två mått
korn eller ett mått siktat mjöl för en sikel vid stadsporten i Samaria 19hade adjutanten sagt: "Om så Herren gjorde fönster på
gudsmannen

himlen

skulle detta inte kunna

hända"

Men Elisha hade sagt:
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"Du skall få se det med egna ögon, men du kommer aldrig att
äta av det mjölet." ZOSågick det: folket trampade ihjäl honom i
porten.
Elisha

hjälper kvinnan

från Shunem

1En dag sade Elisha till kvinnan vars son han hade väckt till liv
igen: "Flytta ut ur landet med hela din familj och slå dig ner
och den
Herren har kallat på hungersnöden,
var du kan,
följde gudsmanskall bli kvar i landet hela sju år." Kvinnan
flyttade
till filisteernas
och
med
familj
sig
råd,
hon
sin
tog
nens
land, och där stannade hon i sju år.
3När de sju åren hade gått kom hon tillbaka från filisteernas
land. Hon gick till kungen och vädjade om hjälp att få tillbaka
hus och sin åker. 4Kungen samtalade vid det tillfället med
tjänare. Han bad honom berätta om alhade gjort, 5och just som Gechasi
Elisha
la de underverk
som
berättade för kungen om hur Elisha hade uppväckt
en död
kom kvinnan vars son Elisha hade väckt till liv och vädjade till
Gechasi, gudsmannens

koom att få tillbaka sitt hus och sin åker. "Herre
ropade Gechasi, "där är kvinnan och där är hennes son,
5Då började kungen fråga ut kvinsom Elisha väckte till liv."
med
nan, och när hon berättat allt för honom skickade kungen
tillfår
henne en hovman och sade till honom: "Se till att hon

kungen
nung",

baka all sin egendom
hon lämnade

Elisha

och all avkastning

från sin åker från det

landet ända till i dag."

och Hasael

i Damaskus

till Damaskus. Där låg arameernas kung
sjuk, och man berättade för honom att gudsmannen var i staden. 8Då sade kungen till Hasael: "Ta med dig en
Låt honom fråga Herren om
gåva och sök upp gudsmannen.
jag kommer att bli bra från min sjukdom." 9Hasael gick för att
7Elisha hade kommit
Ben-Hadad

söka upp Elisha. Han tog med sig en gåva och låt lasta 40 kameler med allt det bästa Damaskus kunde erbjuda. Så kom han
och steg fram inför Elisha och sade: "Din son Ben-Hadad, arakofnmeernas kung, har sänt mig till dig. Han frågar om han
1°Elisha
svarade: "Gå och
mer att bli bra från sin sjukdom."
säg till honom: a, du skall bli bra. Men Herren har uppenba-

8:1 1

Andra

Kungaboken

606

stirrade
rat för mig att han kommer att dö." Gudsmannen
framför sig, stel av skräck. Till slut brast han i gråt. 12"Varför
gråter du, herre"
frågade Hasael. Elisha svarade: "Därför att
du
jag vet hur mycket ont du kommer att tillfoga israeliterna;
kommer att sätta eld på deras befästa städer, döda deras unga
män med svärd, krossa deras barn och skära upp deras hav13Hasael sade: "Hur skulle en hund som jag
ande kvinnor."
kunna

utföra

uppenbarat
lämnade

sådana bedrifter"
Elisha svarade: "Herren har
för mig att du skall bli kung över Aram." Hasael
Elisha, och när han kom tillbaka hem frågade hans

herre vad Elisha hade sagt. "Han sade till mig att du kommer
att bli bra", svarade Hasael. 15Men nästa dag tog han BenHadads täcke, doppade det i Vatten och lade det över hans ansikte, så att han dog. Hasael blev kung efter honom.

Joram kung över Juda
Under

Iorams,

Ioram,

Ioshafats

Achavs sons, femte regeringsår i Israel, blev
år
son, kung över Juda. 17Han var trettiotvå
då han blev kung, och han regerade åtta år i Jerusalem. 13Han

följde de israelitiska

kungarna i spåren, som Achavs familj hade gjort; så var han också gift med en dotter till Achav. Han
gjorde det som var ont i Herrens ögon. 19Ändå ville Herren inte utplåna Juda, för sin tjänare Davids skull. Han hade lovat
honom att en lampa alltid skulle brinna för hans efterkommande. ZOUnder Iorams tid lösgjorde sig Edom från Iudas överhöghet och tog sig en egen kung. Zlloram drog upp till Sair med
alla vagnstrupperna.
På natten gick han till anfall, men edomeerna, som hade omringat honom, slog honom och vagnsbefälEdom bröt sig loss
havarna, och folket flydde hem. Sedan
Vid samma tid
i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats
i krönikan
om Iuda kungar. 24oram
gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i Davids

har det aldrig
lösgjorde

stått under

sig också Livna.

Judas överhöghet.

23orams

historia

stad. Hans son Achasja blev kung efter honom.

Achasja kung över Juda
25Under

Iorams,

Achasja, Iorams

sons, tolfte regeringsår i Israel, blev
kung
över Juda. 26Han var tjugotvå år då
son,
Achavs
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och han regerade ett år i Jerusalem. Hans mor
och var sondotter till Omri, Israels kung. 27Han
följde Achavs familj i spåren och gjorde liksom de det som var
ont i Herrens ögon; han räknade släktskap med Achav. 28Tillhan blev kung,

hette Atalja

sammans med Achavs son Ioram drog han i fält mot Hasael,
kungen av Aram, och kämpade mot denne vid Ramot i Gilead,
där Ioram sårades av arameerna.
Kung
Ioram drog sig tillbaka

till Iisreel

för att få de sår
vid Rama under

honom
som arameerna hade tillfogat
mot Arams kung Hasael. Medan han låg sjuk i Iisreel
kom kung Achasja av Juda, Iorams son, på besök till honom.
läkta

kriget

sändebud

Elishas
lProfeten

smörjer Iehu till kung

och satill sig en man ur profetskaran
"Fäst upp dina kläder och ta med dig den här
och gå till Ramot i Gilead. När du kommer dit, sök

Elisha kallade

de till honom:
oljeflaskan

då upp ehu, son till Ioshafat, Nimshis son. Gå fram till honom,
där han sitter bland de andra, och be honom följa med in i det
innersta rummet. 3Ta sedan fram flaskan och häll oljan över
och säg: Så säger Herren: Jag smörjer dig till koIsrael.
Sedan skall du öppna dörren och springa
över
nung
därifrån så fort du kan."
4Den unge mannen, profetens tjänare, gav sig i väg till Ramot i Gilead, 5och när han korn fram fann han de högre office-

hans huvud

sade han, "jag har ett ärende till
frågade Jehu. "Till dig, general",
oss"
vem av
svarade han. 6Då reste sig Iehu och gick in i huset. Den unge
mannen hällde oljan över hans huvud och sade: "Så säger Herren, Israels Gud: Jag smörjer dig till konung över Herrens folk,

rarna
dig."

sitta där.

"General",

"Till

jag
över Israel. 7Du skall göra slut på din herre Achavs ätt,
vill ta hämnd på Isebel för mina tjänare profeternas blod, ja, för
under; jag
alla Herrens tjänares blod. 3Hela Achavs ätt skall
skall utrota vartenda manfolk i Israel som tillhör
med Achavs
hög som låg. 9Så skall jag låta det

hans släkt,

ätt som det
gick med Ierobeams, Nevats sons, ätt och Bashas, Achias sons,
äta på Iisreels mark;
ätt. 1°Och Isebels kropp skall hundarna

ingen

skall begrava

sprang därifrån.

henne."

Sedan öppnade

han dörren

och
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När
Jehu kom ut till de andra officerarna som var i tjänst
hos hans herre frågade de honom: "Är allt väl Vad ville den
där galningen

dig"

där människa

pratar."

Iehu svarade:

"Ni vet

12"Slingra dig inte",

själva hur en sån
sade de andra,

"säg som det är" Då upprepade Iehu vad den unge mannen
sagt: "Så säger Herren: Jag smörjer dig till konung över Israel."
13Genast tog alla sina mantlar och bredde ut framför honom på
trappan, och de stötte i horn och ropade: "Jehu är konung"

Iehu drar in i Iisreel. forum, Achasja och Isebel dödas
Så

ställde

sig Iehu, son till Ioshafat, Nimshis son, i spetsen
för sammansvärjningen
mot Joram.
Joram och hela den israelitiska
hären hade legat i Ramot i
Gilead och försvarat
staden mot Hasael, arameernas kung.
15Men kung Ioram själv hade dragit sig tillbaka till Jisreel för
att få de sår läkta som arameerna hade tillfogat honom under
kriget mot Arams kung Hasael.
Jehu sade: "Står ni på min sida, se då till att ingen slipper ut
ur staden och ger sig av till Jisreel för att berätta vad som
hänt." Sedan
steg han upp i sin vagn och körde mot Iisreel,
där Joram låg sjuk och dit kung Achasja av Juda hade kommit
för att besöka Ioram.

Vaktposten
i Iisreel stod uppe i tornet, och när han fick se
Iehu och hans män närma sig ropade han: "Jag ser några komma" Ioram befallde att man skulle skicka en ryttare emot dem
och fråga om allt var väl. 18Ryttaren red dem till mötes och
sade: "Kungen

frågar om allt är väl."
"Vad angår det dig"
-svarade Iehu. "Vänd och följ efter mig" Vaktposten rapporterade: "Kuriren
har nått fram till dem, men han kommer inte
tillbaka." 19Då skickade man ännu en ryttare, och när han kom
fram sade han: "Kungen
det dig"

frågar

svarade Iehu. "Vänd

om allt är väl." och följ efter mig"

"Vad

angår

Vaktpos-

"Han har nått fram till dem men kommer
ten rapporterade:
inte tillbaka. Det måste vara Iehu, Nimshis son
han kör som
21Då
vettvilling."
befallde
Ioram:
"Spänn
för"
Och man
en
spände för hans vagn.
Ioram, Israels kung,

och Achasja, Judas kung, for i var sin
vagn för att möta Iehu och stötte samman med honom på Na-
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vots åker i Iisreel. 22När Ioram fick se Iehu frågade han: "Är
allt väl, Iehu"
Han svarade: "Hur skulle det kunna vara det så
länge din mor Isebel håller på med sin otukt och alla sina häxerier"
ja"

23Då vände Ioram vagnen och flydde. "Förräderi, Achashan. 24Men Iehu spände sin båge och sköt Ioram

ropade

Pilen gick ut genom hjärtat, och Ioram
segnade ner i sin vagn. 25"Ta honom och släng honom på Navots åker i Jisreel", sade Iehu till sin adjutant Bidkar. "Du kom-

mellan

skulderbladen.

mer väl ihåg hur du och jag körde sida vid sida i hans far
Achavs följe när Herren uttalade domsordet över honom: 26Så
sant som jag i går såg Navots och hans söners blod spillas skall
jag utkräva hämnd av dig på denna åker, säger Herren. - Ta
nu och släng honom
sagt."
27När Achasja, Judas kung,
honom

Iehu förföljde

mot Bet Haggan.
också Döda honom"

på åkern,

så som Herren

har

såg vad som hände flydde han
honom och ropade: "Den där

Och de sköt ner honom när hans vagn
vid Iivleam. Men han lyckades ta sig
Gur
backen
i
mot
upp
var
tjänare förde honom till
till Megiddo;
där dog han. Hans
Jerusalem i en vagn, och där begravde de honom bland hans

29Achasja hade blivit kung över Juda
under Iorams, Achavs sons, elfte regeringsår.
3°Så kom Iehu till Jisreel. När Isebel fick reda på det målade

fäder i Davids

stad.

-

hon ögonen och satte upp håret. Sedan ställde hon sig och såg
ut genom fönstret. 31Då kom Iehu i porten, och Isebel hälsade
32ehu tittade
honom: "Är allt väl, Sirnri, din kungamördare"
upp mot fönstret och ropade: "Vem står på min sida" Ett par
tre hovmän visade sig i fönstret. 33"Kasta ner henne" ropade
Iehu. De kastade ner henne, och blodet stänkte på väggen och
w

på hästarna, och hästarna trampade på henne.
34Iehu gick in och åt och drack. Sedan befallde

han: "Ta

och begrav henne

hand om henne, denna förbannade kvinna,
35Men när de kom för att behon var en konungs dotter"
henne
henne
de
fann
än skallen, fötterna och
inte
mer av
grava
händerna. 35De gick tillbaka och talade om det för Iehu, och då
ord som har fullbordats, det ord han
talade genom sin tjänare Elia från Tishbe: På jisreels mark skall
hundarna äta Isebels kött, 37och hennes lik skall bli till gödsel
på Iisreels mark. Ingen skall kunna säga: Detta var Isebel."
sade han: "Det är Herrens
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och dödar

anförvanter

till

Achasja
10

lAchav

hade sjuttio

skickade

söner i Samaria. Iehu skrev brev som han
till de äldste och till förmynsöner. Han skrev: 2"Ni har er herres söner

till stadens styresmän,

darna för Achavs

hos er; ni har också vagnar och hästar, en befäst stad och vapen. När ni nu mottar detta brev 3skall ni därför välja ut den
som är bäst och lämpligast bland er herres söner och sätta honom på hans faders tron och kämpa för er herres ätt." 4De blev
förfärade

och tänkte: "Om två kungar inte kunde hålla stånd
honom,
hur skulle då vi kunna det" 5Förvaltaren över de
mot
kungliga
egendomarna,
stadskommendanten,
de äldste och
förmyndarna

svarade därför Jehu: "Vi är dina tjänare och skall
oss. Vi tänker inte utse någon till kung.
Gör vad du finner bäst." ÖDå skrev Jehu ett nytt brev till dem:
göra allt du befaller

"Om ni står på min sida och vill lyssna till mig, så ta med er
av er herres söner och kom till mig i Iisreel i morbodde hos de stormän i staden
gon." De sjuttio kungasönerna

huvudena

som hade hand om deras uppfostran.
7När brevet kom fram grep man kungasönerna
och halshögg dem, alla sjuttio. Huvudena
lades i korgar, som sedan
3Ett sändebud kom och berättade
skickades till Iehu iisreel.
för Iehu att kungasönernas
huvuden hade förts dit. Då befallde
han: "Lägg dem i två högar utanför stadsporten
tills i morgon." 9Nästa morgon gick han ut och ställde sig där och sade
till folket:

"Ni är utan skuld. Det är jag som har satt mig upp
herre
och dräpt honom. Men vem har dödat alla desmin
mot
1°Ni
märker att vartenda ord besannas som Herren har utsa
talat över Achavs ätt. Han har utfört vad han har sagt genom
sin tjänare
Achavs

Elia."

ätt i Iisreel

Och

Jehu dödade

alla som var kvar av
hans förtrogna och

och alla hans stormän,

hans präster; inte en enda slapp undan.
nlehu for nu till Samaria. På vägen dit, i Bet-Eked Haroim,
13mötte han anförvanter
till Achasja, kungen av Juda. Han frågade dem vilka de var, och de svarade: "Vi är släkt med
Achasja

och har kommit

kungamoderns

söner."

-

för

att besöka

kungasönerna

14"Grip dem levande"

befallde

och
Je-
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hu, och man grep dem. Sedan slog man ihjäl dem vid brunnen
i Bet-Eked, allt som allt 42 man. Han skonade inte en enda.
15När Iehu sedan fortsatte därifrån kom Ionadav,
Rekavs
son, emot honom. Iehu hälsade
lita på din vänskap, så som du
rade: "Ja, det kan du." - "I så
clav räckte honom handen, och

honom

och frågade:

kan lita på min"

"Kan jag

Ionadav

fall: räck mig din hand."

upp i vagnen. 16"Följ med mig och se hur hängivet jag kämpar för Herren", sade Iehu. Och så fick Ionadav följa med i vagnen. När
Iehu var framme i Samaria dödade han alla som fanns kvar
där av Achavs ätt, tills den var helt utrotad, i enlighet med
Herrens

Iehu hjälpte

svaIona-

honom

ord till Elia.

ehu utrotar

baalsdyrkan

18ehu samlade hela folket och sade: "Achav dyrkade Baal litet,
Iehu skall dyrka honom mycket. Kalla
nu hit alla Baals profeter, alla som dyrkar honom och alla hans präster. Ingen får utebli, för jag tänker fira en stor offerfest till Baals ära. Den som
uteblir skall mista livet." Men detta var en list som Iehu använde för att kunna utplåna dem som dyrkade Baal. ZOHan befalltill Baals ära,
de att man skulle utlysa en helig högtidssamling
och det gjorde man. Z1Iehu skickade bud runt hela Israel, och
alla baalsdyrkarna
kom; ingen enda uteblev. De gick in i Baals
tempel och fyllde det från den ena änden till den andra. Föreståndaren
fram dräkter

för klädkammaren
åt alla baalsdyrkarna.

av Iehu att ta
När han gjort detta 23kom

fick befallning

Rekavs son, till Baals tempel.
och
att noga se sig omkring
förvissa sig om att ingen som dyrkade Herren fanns bland
24Så gick de för att frambära
dem utan bara baalsdyrkare.
brännoffren.
Men Iehu hade ställt 80 man utanslaktoffren och

Iehu tillsammans

med Ionadav,

Han uppmanade

baalsdyrkarna

och sagt till dem: "Jag lämnar dessa människor i ert
får plikta med
den som låter någon av dem undkomma
brännoffret
sade han
sitt eget liv." 25Då Iehu hade framburit
Låt ingdem
och
hugg
drabanterna:
"Kom
till gardet och
ner
dem.
Seen slippa ut." Då högg de ner dem och kastade undan
25och bar ut stoden
dan gick de in i det inre av baalstemplet

för templet
våld;

därifrån

och brände

den. 27Baals altare rev de ner, ja, de rev
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hela baalstemplet
dag. 23Så fördrev
Ierobeam,

och gjorde det till avträde, vilket det är än i
Iehu Baal från Israel. 29Men de synder som
Nevats son, hade förlett israeliterna till övergav han

inte - guldkalvarna
i Betel och Dan.
3°Herren sade till Iehu: "Eftersom du så lydigt

har rättat dig

efter min vilja och utfört

allt det jag beslutat i fråga om Achavs
ätt skall dina ättlingar intill fjärde led sitta på Israels tron."
31Men Iehu bemödade sig inte om att efterleva Herrens, Israels
Guds, lag av hela sitt hjärta; han övergav inte de synder som
Ierobeam hade förlett Israel till.
32På den tiden började Herren stympa Israels land: Hasael
besegrade israeliterna och tog hela deras område 33från Jordan
och österut, hela Gilead, Gads, Rubens och Manasses områden,
ända från Aroer vid Arnons floddal, både Gilead och Bashan.
34ehus historia i övrigt, hans bedrifter och framgångar,
har
i krönikan om Israels kungar. 35Iehu gick till vila
hos sina fäder och begravdes i Samaria. Hans son Joachas blev
kung efter honom. 35Den tid Iehu regerade över Israel i Samanedtecknats

ria var tjugoåtta

år.

Atalja griper makten
11

i Juda

1När Atalja, Achasjas mor, fick veta att hennes son var död föresatte hon sig att utplåna hela kungaätten. Men Iosheva, som
var dotter till kung Ioram och syster till Achasja, lyckades
skulgömma undan Achasjas son Ioash, just som kungabarnen
le dödas. Hon förde honom

och hans amma till klädkammahålla honom dold för Atalja,
och
på
det
kunde
sättet
man
ren,
så att han kom undan med livet.
sex år stannade han hos
henne, gömd i Herrens hus, under den tid Atalja regerade i
landet.

oash kung över Iuda. Ataljas död
4Under

det sjunde

riernas

och livgardets

året skickade
officerare.

prästen

Iojada bud efter ka-

Han samlade

dem omkring

ett förbund med dem
där, som de fick bekräfta med en ed, visade han kungens son
"Så här skall ni
för dem. 5Därpå gav han följande befallningar:
tredjedel
går
på
på
Sabbaten och
sitt pass
göra. Den
av er som
sig i Herrens

hus, och sedan han slutit
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70ch de två andra tredje-

alla de som går av sitt pass på Sabbaten och har vak3ni skall sluta upp omkring kungen, alla med
templet,
vid
ten
hand.
Om någon försöker ta sig fram till pelarraden
vapen i
skall han mista livet. Följ kungen vart han än går."
delarna,

9Officerarna gjorde som prästen Iojada hade befallt dem; var
och en tog sitt manskap, både dem som gick på och dem som
gick av sitt pass på Sabbaten, och kom så till Iojada. 1°Han gav
dem de spjut och koger som hade tillhört kung David och som
ställde upp, alla med vapen i
fanns i Herrens hus. Livgardet
hand, runt omkring kungen, från templets södra sida till dess
Därefter
förde Jojada ut
norra, framför altare och tempelhus.
och satte på honom diademet och arrnringarna.
kungasonen
De utropade honom till kung och smorde honom, klappade i
händerna och ropade: "Leve konungen"
13När Atalja hörde jublet gick hon bort till dem som var i
Herrens hus. 14Där fick hon se kungen stå vid pelaren enligt
närmast sig. Folsedvänjan, med officerarna och trumpetarna
Då
smattrade.
ket jublade och trumpeterna
rev Atalja sönder
15Prästen ojaFörräderi"
sina kläder och ropade: "Förräderi
order att
da gav officerarna som hade befälet över trupperna
föra bort henne till andra sidan om pelarraden och att hugga
ville inte att hon
ner var och en som följde efter henne. Han
15De
och genom hästhenne,
hus.
skulle dödas i Herrens
grep
Där dödades hon.
porten fördes hon in i kungapalatset.
17ojada upprättade ett förbund mellan Herren, kungen och
också ett
folket: de skulle vara Herrens folk. Han upprättade
förbund mellan kungen och folket. 18Och allt folket begav sig
och rev ner det; de slog altarna och gudabilderna i stycken, och de dräpte Baals präst Mattan framför altarna. Men prästen Iojada satte ut vakt kring Herrens hus.
och
karierna, livgardet
Sedan
tog han med sig officerarna,

till baalstemplet

genom Gardesporten
zoFolkungatronen.
på
plats
Där tog Ioash
in i kungapalatset.
ket gladde sig och allt var lugnt i staden.
Atalja dödade man med svärd i kungapalatset.
Zlloash var sju år då han blev kung; 1det skedde under Iehus sjunde regeringsår, och han regerade fyrtio år i Jerusalem.
hela sitt liv
Hans mor hette Sivja och var från Beer Sheva.
folket, och de förde kungen

12

från templet
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gjorde Ioash det som var rätt i Herrens ögon, så som prästen
hade lärt honom. 3Men offerplatserna
fick vara kvar,
och folket fortsatte att offra där och tända offereld.

Iojada

Templet restaureras
4oash hade sagt till prästerna: "Allt silver som helgas och förs
till Herrens hus, vare sig det är mönstringspengar
eller en lösepenning som betalas efter Värdering eller pengar som någon
frivilligt
lämnar till Herrens hus, 5allt detta skall prästerna ta
och svara för alla
emot, var och en från sin värderingsman,
nödvändiga
reparationer
i templet." ÖMen när Ioash regerade
på sitt tjugotredje år hade prästerna ännu inte utfört några re7Då kallade kung Ioash till sig prästen Iojada och
parationer.
de andra prästerna och frågade dem varför
på templet. "I fortsättningen

de inte utfört

några

reparationer

får ni inte ta emot
något silver från era värderingsmän",
sade han. "Ni skall i stäl3Prästerna samlet låta det gå direkt till templets underhåll."
tyckte: de skulle inte ta emot pengar av folket men behövde i
gengäld inte heller reparera templet.
9Prästen Iojada tog nu en kista, gjorde ett hål i locket och
satte den vid stenstoden, på högra sidan när man kommer in i
Herrens hus. Där lade de präster som var tröskelväktare
allt
silver som lämnades till Herrens hus. 1°Så snart man märkte
att det var mycket silver i kistan infann sig kungens sekreteraoch man smälte ner silvret i formar och
re och översteprästen,
räknade efter hur mycket som hade kommit
in till Herrens
hus. Efter
denna kontroll brukade silvret överlämnas till förmännen
snickarna

för tempelarbetena,

som i sin tur betalade ut det till
umurarna och stenhuggaroch byggnadsarbetarna,

na. Vidare använde de silvret till att köpa timmer och byggnadssten för att sätta Herrens hus i stånd, ja, över huvud taget
13Däremot användes
till alla utgifter för templets restaurering.
aldrig

det silver som hade kommit in till Herrens hus för att
bekosta tillverkningen
av några föremål av guld och silver där:
14Man lämnade i
silverfat, knivar, offerskålar eller trumpeter.
stället silvret åt förmännen, och de använde det till att reparera
Herrens hus. 15Det krävdes ingen redovisning
av de män som
tog emot silvret

för att sedan betala ut det till arbetarna;

de var
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och
som betalades som skuldoffer
syndoffer fördes inte in i Herrens hus utan tillföll prästerna.
Hasael ut mot Gat, an17Vid denna tid drog arameerkungen
han sig att tåga upp
beredde
Sedan
grep staden och intog den.
mot Jerusalem. 13Då tog kung Ioash av Juda alla tempelgåvor
Sådant

betrodda.

silver

Ioshafat, Joram och Achassom hans fäder, kungarna av Juda,
hade helgat, och allt guld
själv
vad
han
liksom
helgat,
hade
ja,
hus och kungapalatsets
Herrens
i
som fanns i skattkamrarna
Haallt detta skickade han till arameerkungen
skattkammare;
sael, som då avstod från att angripa Jerusalem.
har nedtecknats i
19oashs historia i övrigt, hans bedrifter,
krönikan om Iuda kungar. ZOHanS närmaste män sammansvor
sig mot honom och dödade honom vid Millo. 21Det var ett par
Iosavad, Shomers son, som
av dem, Josakar, Shimats son, och
slog ihjäl honom. Han begravdes bland sina fäder i Davids
stad. Hans son Amasja blev kung efter honom.

oachas kung över Israel
13

regeringsår
i Juda
sons, tjugotredje
blev Ioachas, Iehus son, kung över Israel, och han regerade
sjutton år i Samaria. Han gjorde det som var ont i Herrens
ögon: han begick de synder som Ierobeam, Nevats son, hade
förlett Israel till och upphörde inte med dem. 3Då greps HerlUnder

Ioashs,

Achasjas

dem åt araoch han utlämnade
ren av vrede mot israeliterna,
så att de hela
Hasael och hans son Ben-Hadad,
meerkungen
tiden var i deras våld.
.
4Men Ioachas försökte blidka Herren, och Herren lyssnade
han såg hur israeliterna led under arame5Herren sände dem en räddare, så att de
erkungens förtryck.
kunde göra sig fria från arameerna och leva i ro som förut.
synder, dem som JeroÖÄndå övergav de inte Ierobeam-ättens
till honom

eftersom

beam hade förlett Israel till, utan fortsatte på samma väg; asherapålen fick till och med stå kvar i Samaria.
7Av Ioachas armé återstod bara 50 ryttare, 10 vagnar och
hade förintat hans här och
10 000 man fotfolk. Arameerkungen
fötter.
under
sina
den
trampat
som grus
8oachas historia i övrigt, hans bedrifter och framgångar, har
nedtecknats i krönikan om Israels kungar. 90achas gick till vi-
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i Samaria. Hans son Ioash blev

kung efter honom.

oash kung över Israel. Elisha dör
mUnder Ioashs trettiosjunde
regeringsår i Juda blev Ioash, Ioachas son, kung över Israel, och han regerade sexton år i Samaria. Han
gjorde det som var ont i Herrens ögon: han övergav
inte de synder som Ierobeam, Nevats son, hade förlett Israel
till utan fortsatte på samma väg. lzloashs historia i övrigt, hans
bedrifter och hans framgångar i kriget mot kung Amasja av Juda, har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. 13oash gick
till vila hos sina fäder,

och Ierobeam

besteg tronen efter
nom. Ioash begravdes i Samaria bland Israels kungar.
När
Elisha hade drabbats av den sjukdom som skulle
hans död kom Israels kung Ioash och besökte honom. Han
tade sig gråtande över honom och ropade: "Min fader, min
der, du Israels
"Hämta

Vagnar
båge och pilar."

hobli
lu-

fa15Elisha sade till Ioash:
Han hämtade båge och pilar, och
då

och ryttare"

sade Elisha till Israels kung: "Grip

bågen." Han tog bågen, och
över hans. 17"Öppna fönstret mot öster", sade Elisha, och han Öppnade det. "Skjutl" befallde Elisha, och då han sköt ropade Elisha: "En Herrens segerpil, en
segerpil mot Aram Du skall slå arameerna vid Afek och krosHan tog dem, och
sa dem." 13Sedan sade han: "Tag pilarna."
då sade Elisha till Israels kung: "Slå mot marken." Ioash slog
Elisha lade sina händer

tre gånger; sedan höll han upp. 19Gudsmannen
blev rasande
och sade: "Du skulle ha slagit fem eller sex gånger. Då hade du
slagit arameerna och krossat dem. Nu kommer du att slå dem
bara tre gånger."
2°Elisha dog och lades i
graven.
Moabitiska
rövarband
trängde in i landet år efter år, 21och
en gång under en begravning fick några israeliter syn på ett sådant rövarband.

De kastade liket i Elishas grav och försvann
Men när den döde kom i beröring med Elishas benknotor fick han liv igen och reste sig upp.
Under
hela Ioachas tid hade Arams kung Hasael förtryckt
israeliterna. 23Men Herren var god mot dem, han förbarmade
sig över dem och vårdade sig om dem för det förbunds skull
därifrån.
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ville inte att
som han slutit med Abraham, Isak och Iakob; han
de skulle gå under, och han har ännu i denna dag inte drivit
bort dem ur sin åsyn. 24När kung Hasael av Aram dog och
hans son Ben-Hadad blev kung efter honom 25återtog Ioash,
Ioachas son, de städer som Ben-Hadads far Hasael hade erövrat i kriget mot Ioachas, Ioashs far. Tre gånger slog Ioash BenHadad

och återtog så de israelitiska

städerna.

Amasja kung över Juda. Krig med Edom och Israel
14

Ioachas sons, andra regeringsår i Israel blev
Amasja, Ioashs son, kung över Juda. ZHan var tjugofem år då
han blev kung, och han regerade tjugonio år i Jerusalem. Hans
3Han gjorde det
mor hette Ioaddan och var från Jerusalem.
dock
inte som sin fader David.
som var rätt i Herrens ögon,
fick
Han gjorde i allt som Ioash, sin far. 4Men offerplatserna
offereld.
vara kvar, och folket fortsatte att offra där och tända
säkert i sin hand lät han
5När Amasja hade kungamakten
döda dem av sina män som hade dräpt hans far kungen. 5Men
dråparnas barn skonade han i enlighet med det som står skrivet i Moses lagbok, där Herren befaller: "Fäderna skall inte
straffas med döden för barnens skull och inte barnen för fäder1Under

Ioashs,

nas skull, utan var och en skall dö för sitt eget brott."
7Amasja slog edomeerna i Saltdalen, 10 000 man. Han intog
Sela och gav staden det namn som den fortfarande bär, Iokteel.
till Israels kung Ioash, son
till Ioachas, son till Iehu, och utmanade honom: "Låt oss mötas
öga mot öga" 9Israels kung Ioash skickade detta svar till kung

sDärefter

skickade

han sändebud

till cedern på
av Juda: "Tisteln på Libanon sände bud
de vilda
åt
son
Men
hustru
min
till
Libanon: Ge din dotter
1°Du
tisteln.
djuren på Libanon kom förbi och trampade ner
slog edomeerna, och detta har stigit dig åt huvudet. Nöj dig

Amasja

och stanna hemma. Varför utmana
med den ära du vunnit
Amasoch Juda med dig." Men
gå
under
skulle
olyckan
Du
då
drog
Ioash
kung
ut, och
lyssnade inte på honom. Israels
i Iuda ställdes de öga mot öga, han och Judas
Iudeerna besegrades av israeliterna och flydde

vid Bet-Shemesh
kung Amasja.

vid
13Israels kung Ioash tillfångatog
var och en hem till sig.
till
AchasIoash,
till
kung
Amasja,
Bet-Shemesh Judas
son
son
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ja, och tågade sedan vidare mot Jerusalem, där han rev ner 400
Han
alnar av stadsmuren, från Efraimporten
till Hörnporten.
lade beslag på allt guld och silver och alla föremål
Herrens

hus och i kungapalatsets

skattkammare.

han gisslan och återvände så till Samaria.
15Joashs historia i övrigt, hans bedrifter

som fanns i
Dessutom tog

och framgångar

och

hans krig med kung Amasja av Juda, har nedtecknats i krönikan om Israels kungar. 16Joash gick till vila hos sina fäder och
begravdes

i Samaria bland Israels kungar.

Hans son Jerobeam

blev kung efter honom.

Kung
Amasja av Juda, Joashs son, levde i femton år efter
det att kung Joash av Israel, Joachas son, hade dött. 13Amasjas
historia i övrigt har nedtecknats i krönikan
om Juda kungar.
19Man stämplade mot honom i Jerusalem, och han flydde till
Lakish,

skickade dit folk som slog ihjäl
men de sammansvurna
ZOSedan fördes han med hästspann till Jerusalem, där
han begravdes bland sina fäder i Davids stad. 21Och folket i Ju-

honom.

da tog Asarja, som då var sexton år, och utropade honom till
kung efter hans far Amasja. 22Han befäste Elat och återförenade staden med Juda, sedan kungen

hade gått till vila hos sina

fäder.

Jerobeam
23Under

kung över Israel

Joashs sons, femtonde
regeringsår
i Juda
Joashs son, kung över Israel, och han regerade
fyrtioett
år i Samaria. 24Han gjorde det som var ont i Herrens
ögon: han övergav inte de synder som Jerobeam, Nevats son,
hade förlett Israel till. 25Han återerövrade de områden som tillAmasjas,

blev Jerobeam,

hört Israel,

från Levo-Hamat
ända ner till Aravasjön; så blev
det som Herren, Israels Gud, hade sagt genom sin tjänare, profeten Jona, Amittajs son, från Gat Hachefer. 26Ty Herren såg
att israeliterna
var i svår nöd: det var ute med dem alla, hög
som låg, och ingen fanns som kunde hjälpa dem. 27Men eftersom Herren inte hade sagt att han skulle utplåna Israels namn
från jorden räddade han dem genom Jerobeam, Joashs son.
23Jerobeams historia i övrigt, hans bedrifter och framgångar,
hans krig och hur han återvann Damaskus och Hamat åt Israel,
har nedtecknats

i krönikan

om Israels kungar.

29Jerobeam gick
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Israels kungar.

Hans son Sakarja blev

kung efter honom.

Asarja kung över uda
15

tjugosjunde regeringsår i Israel blev Asarja,
kung
över Juda. Han var sexton år då han blev
Amasjas son,
år i Jerusalem. Hans mor
kung, och han regerade femtiotvå
hette Iekolja och var från Jerusalem. 3Han gjorde det som var
rätt i Herrens ögon, alldeles som hans far Amasja. 4Men offerlUnder

Ierobeams

att offra där och
kungen, som sedan ända till sin dödsdag måste bo i ett hus för sig. Under tiden var det kungens son Iotam som styrde över hovet och folket i landet.
6Asarjas historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i

platserna

fick vara kvar, och folket fortsatte
5I-Ierren lät spetälska drabba

tända offereld.

fäder
om Iuda kungar. 7Asarja gick till vila hos sina
blev
stad.
Iotam
Davids
Hans
och begravdes bland dem i
son
kung efter honom.

krönikan

Israels

sista kungar

i Iuda blev Sakarja,
regerade
Ierobeams son, kung över Israel, och han
sex månader i Samaria. 9Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, liksom hans förfäder hade gjort: han övergav inte de synder som
IaIerobeam, Nevats son, hade förlett Israel till. loshallum,
Iivleihjäl
honom
i
och
slog
honom
stämplade
veshs son,
mot
historia i övrigt
am och blev själv kung efter honom. Sakarjas
ord som
har nedtecknats
i krönikan
om Israels kungar. Det
3Under

Asarjas

trettioåttonde

regeringsår

"Dina ättlingar
talat till Iehu hade nu gått i fullbordan:
intill fjärde led skall sitta på Israels tron."
13Shallum, Iaveshs son, blev kung under Ussias trettionion-

Herren

de regeringsår
i Juda, och han regerade en månad i Samaria.
14Menachem, Gadis son, kom från Tirsa upp till Samaria. Där
slog han ihjäl Shallum och blev själv kung efter honom. 15Shalhar nedtecklums historia i övrigt och hans sammansvärjning
16Menachem ödelade Tapnats i krönikan
om Israels kungar.
områdena
puach och allt som fanns där liksom de tillhörande
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ända fram till Tirsa, eftersom

staden inte hade öppnat sina porför
honom.
Alla
havande
kvinnor
skar han upp.
tar
.
17Under Asarjas trettionionde
regeringsår
i Juda blev Menachem, Gadis son, kung över Israel, och han regerade tio år i
13Han gjorde det som var ont i Herrens ögon: han
övergav inte de synder som Ierobeam, Nevats son, hade förlett
Israel till. 19Under hans tid ryckte Assyriens kung Pul in i lanSamaria.

det. Då gav Menachem 1 000 talenter silver åt Pul, för att denne skulle stödja honom och befästa hans ställning som kung.
2°5ilvret utkrävde Menachem av israeliterna genom en pålaga:
alla förmögna män måste betala 50 siklar silver till den assyrisdå landet och återvände
ke kungen. Denne lämnade
hem.
21Menachems historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats
i krönikan om Israels kungar. 22Menachem gick till vila hos sina fäder. Hans son Pekachja blev kung efter honom.
23Under Asarjas femtionde regeringsår i Juda blev Pekachja,
Menachems son, kung över Israel, och han regerade två år i Samaria. 24Han gjorde det som var ont i Herrens ögon: han övergav inte de synder som Jerobeam, Nevats son, hade förlett
Israel till. 25Hans adjutant Pekach, Remaljas son, ledde en sammansvärjning
mot honom och slog ihjäl honom i Samaria, i
kungapalatsets
torn; han hade med sig 50 man från Gilead.
När han hade dödat Pekachja blev han själv kung efter honom.

26Pekachjas historia

i övrigt,

hans bedrifter,

krönikan om Israels kungar.
27Under Asarjas femtioandra

regeringsår

har nedtecknats
i Iuda

blev

i
Pe-

kach, Remaljas son, kung över Israel, och han regerade tjugo år
i Samaria. 23Han gjorde det som var ont i Herrens ögon: han
övergav inte de synder som Ierobeam, Nevats son, hade förlett
Israel till. 29Under kung Pekachs tid i Israel ryckte Assyriens

kung Tiglat Pileser in i landet och erövrade
aka, Ianoach,

Kedesh

och Hasor,

vidare

Ijon, Avel

Gilead

Bet-Ma-

och Galileen,

hela Naftalis land. Och han förde bort befolkningen
till Assyri30Hosea,
Pekach,
Elas
ledde
sammansvärjning
mot
en.
son,
en
Remaljas son. Han slog ihjäl honom. och blev själv kung efter
31Pehonom under Iotams, Ussias sons, tjugonde regeringsår.
kachs historia

i övrigt,

kan om Israels kungar.

hans bedrifter,

har nedtecknats

i kröni-
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Iotam kung över Juda
i Israel,
sons, andra regeringsår
33Han
år
tjugofem
blev Iotam, Ussias son, kung över Iuda.
var
då han blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem.
Hans mor hette Ierusha, Sadoks dotter. 34Han gjorde det som
35Men ofvar rätt i Herrens ögon, alldeles som hans far Ussia.
där och
offra
fortsatte
folket
att
ferplatserna fick vara kvar, och
Övre
porten i Herrens hus. 35otända offereld. Han byggde
32Under

Pekachs,

Remaljas

har nedtecknats i krönitams historia i övrigt, hans bedrifter,
kan om Juda kungar. 37Vid den tiden släppte Herren lös kung
Resin av Aram och Pekach, Remaljas son, mot uda. 33otam
gick till vila hos sina fäder och begravdes bland dem i sin fader
Davids stad. Hans son Achas blev kung efter honom.
Achas
16

kung över Juda. Han söker hjälp hos assyrierna

blev
regeringsår,
sons, sjuttonde
ZHan
då
han
år
Achas, Iotams son, kung över Juda.
var tjugo
blev kung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Han gjorde
inte det som var rätt i Herrens, sin Guds, ögon, så som hans fader David hade gjort, 3utan följde i de israelitiska kungarnas
spår. Han gick så långt att han offrade sin son på bålet enligt
bruket hos de folk som Herren hade drivit
det vedervärdiga
1Under

Pekachs,

Remaljas

4Han offrade och tände offereld på offerplatserna och kullarna och under alla grönskande träd.
5Arams kung Resin och Israels kung Pekach, Remaljas son,
de lyckades inte beangrep Jerusalem och inneslöt Achas, men
kung tillbaka Elat åt
segra honom. 5Vid denna tid vann Edoms
Edom; han fördrev judeerna från Elat, och edomeerna korn dit

undan för israeliterna.

och har sedan dess varit bofasta i staden.
7Achas skickade nu sändebud till Tiglat Pileser, kungen av
Assyrien, och lät hälsa: "Jag är din tjänare och son. Kom och
rädda mig från kungen av Aram och kungen av Israel som angriper mig." 8Och Achas tog det silver och guld som fanns i
och skickade
skattkammare
hus och i kungapalatsets
9Denne
gjorde som
kungen.
assyriske
det som gåva till den
Achas begärde: han tågade mot Damaskus, erövrade staden
till Kir och lät döda Resin.
och förde bort befolkningen

Herrens
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1°När kung Achas korn till Damaskus

för att möta den assyriske kungen Tiglat Pileser fick han se det altare som fanns där.
Han skickade en bild och en detaljerad beskrivning
av det till
byggde ett altare efter de anvisningar
prästen Uria. Denne
som han hade fått från Damaskus, och vid kung Achas återNär
komst var det färdigt.
kungen kom tillbaka från Damaskus och såg altaret gick han fram och steg upp till det. 13Så
offrade
offer

han sitt brännoffer
och stänkte

blodet

och sitt matoffer,

utgöt sitt dryckesgemenskapsoffret
på altaret.

från

Kopparaltaret

som stod inför Herren flyttade han bort från
templets
där det stått mellan altaret och Herrens hus,
och ställde det vid sidan av altaret, mot norr. 15Sedan gav
kung Achas följande anvisningar
till prästen Uria: "På det stoaltaret
skall
du
offra
brännoffer
och kvällens
ra
morgonens
framsida,

matoffer,

kungens

ket i landet

brännoffer

och matoffer,

brännoffret

samt deras matoffer och dryckesoffer,
du stänka allt blodet från brännoffren

för fol-

och på det

altaret

skall

offren.

skall jag använda vid teckentydMen kopparaltaret
16Och prästen Uria gjorde i allt som kung Achas hade

ning."

och slakt-

befallt honom.

17Kung Achas tog bort kittlarna

och bröt loss listerna

från

som de vilat på. Han lyfte ner Havet från bronstjurar13Den
na som det stod på och satte det på ett stenfundament.
täckta sabbatsgången
byggt
templet
och
kungens
i
som man
stativen

yttre ingång där ändrade han på av hänsyn till den assyriske
kungen.
19Achas historia i övrigt, hans bedrifter,
har nedtecknats i
krönikan om Juda kungar. 20Achas gick till vila hos sina fäder
och begravdes

bland

dem i Davids

stad. Hans son Hiskia

blev

kung efter honom.

Hosea kung över Israel.
17

lUnder

Achas

tolfte

Samaria

regeringsår

kung över Israel, och han regerade
de det som var ont i Herrens
som hade regerat över Israel

intas

och

folket förs

bort

i Iuda blev Hosea, Elas son,
nio år i Samaria. Han gjor-

ögon, dock inte som de kungar
3Mot honom drog

före honom.

Assyriens kung Salmanassar i krig, och Hoseamåste
underkasta sig och betala skatt till den assyriske kungen. 4Men den-
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ne upptäckte att Hosea stämplade mot honom; han hade skickat sändebud till kung S0 av Egypten och betalade inte längre
sin årliga skatt till kungen av Assyrien. Därför lät Salmanassar
gripa honom och kasta honom i fängelse. 5Han besatte hela
och tågade sedan mot Samaria och belägrade staden i
ÖUnder
år.
Hoseas nionde regeringsår intog den assyriske
tre
till Assyrien, och
kungen Samaria. Han förde bort israeliterna
de fick bosätta sig i Halach, vid floden Havor i Gosan och i
landet

Mediens

städer.

hade syndat mot Herren, sin Gud, som fört
dem ut ur Egypten, undan faraos, den egyptiske kungens, förtryck. De hade dyrkat andra gudar, Bde hade följt bruken hos
liksom
de folk som Herren hade drivit undan för israeliterna,
de bruk Israels kungar hade infört. 9De hittade på lögner om

7Ty israeliterna

Herren,

överallt där de bodsin Gud, de inrättade offerplatser
by med vakttorn till helt befästa städer, 1°de

de, från minsta
reste stenstoder
alla grönskande

och asherapålar på alla höga kullar och under
tände offereld där, på alla offerplatträd och

serna, alldeles som de folk Herren hade drivit undan för dem,
och med sina onda gärningar väckte de Herrens vrede. 12De
fast Herren hade förbjudit det.
dyrkade avgudabilder
13Genom alla sina profeter

och siare hade Herren

inpräntat

era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt den lag jag gav era fäder och sände
14Men de lyssnade inte,
till er genom mina tjänare profeterna."
fäder,
sina
de var lika styvnackade
som inte trodde på
som
15De
han
förbundet
förkastade
hans
lagar,
Gud.
Herren, sin

detta hos Israel och Juda: "Lämna

hade slutit med deras fäder och de varningar han gett dem; de
följde det som var tomhet och blev själva idel tomhet, de gjorde som folken omkring dem fast Herren hade befallt dem att
inte göra som de. 16De övergav alla bud som Herren, deras
Gud, hade gett dem, och de gjorde sig gjutna beläten, två tjurkalvar, de gjorde en asherapåle, de föll ner och tillbad himlens
hela härskara, och de tjänade Baal. 17Sina söner och döttrar offrade de på bålet, de bedrev svartkonst

och spådom

och hängav

sig åt det som var ont i Herrens ögon och väckte så hans vrede.
Därför
på israeliterna att han drev
blev Herren så förbittrad
dem bort ur sin åsyn; kvar blev endast Iudas stam.
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19Men inte heller Juda höll de bud som- Herren, deras Gud,
hade gett dem utan följde samma bruk som Israel. ZODå försköt
Herren

hela Israels folk, han förödmjukade

dem och utlämna-

de dem åt plundrare. Till sist stötte han dem ifrån sig.
21När Herren rev bort Israel från Davids ätt gjorde

israel-

Nevats son, till kung, och denne lockade dem
att avfalla från Herren och förledde dem till svår synd. Israeliterna begick samma synder som Jerobeam hade gjort sig
skyldig till och upphörde inte med dem. Slutligen
drev Heriterna Ierobeam,

ren bort Israel ur sin åsyn, som han hade hotat med genom alla
sina tjänare, profeterna. Så fördes israeliterna bort från sitt land
till Assyrien,

där de ännu är kvar.

Främmande

folk

24Den assyriske
Hamat

i Samarien.

kungen

och Sefarvajim

Deras gudsdyrkan

flyttade

folk från Babylon,

Kut, Avva,

och lät dem bosätta sig i Samariens

stä-

der i stället

för israeliterna.
Samarien tillföll dem, och de slog
sig ner i städerna. 25När de först bosatte sig där dyrkade de inte Herren, men då skickade han lejon emot dem som dödade
många. 26Man talade om det för den assyriske kungen: "Folken som du har förvisat och flyttat till Samariens städer vet
inte hur man dyrkar landets gud, och därför har han skickat
lejon emot dem som dödar dem; de vet
inte hur landets gud
skall dyrkas." 27Då befallde den assyriske kungen att någon av
de präster han fört bort skulle skickas tillbaka

för att slå sig ner
där och lära folket hur de skulle dyrka landets gud. 23En av de
präster som förts bort från Samarien kom till Betel och stannade där och lärde folket hur de skulle dyrka Herren.
29Men varje folkgrupp,
var och en på sin ort, fortsatte att
tillverka

sina egna gudar, och de ställde dem i de tempel som
3°De från Babylon
hade uppfört på offerplatserna.

samarierna

gjorde Sackut Benot, de från Kut gjorde Nergal, de från Hamat
gjorde Ashima, 31och de från Avva gjorde Nivchas och Tartak.
Folket från Sefarvajim
och Anammelek,
Herren;
templen

offrade

Sefarvajims

sina barn på bål åt Adrammelek
gudar.

Samtidigt

dyrkade

de

de utsåg ur sina egna led präster som gjorde tjänst i
33De dyrkade alltså Herren men tjäpå offerplatserna.
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nade också sina egna gudar enligt seden hos de folk från vilka
de blivit förvisade.
34Ännu i dag håller de fast vid sina ursprungliga
bruk, de
bud
de fått,
stadgar
och
de
följer
och
inte
dyrkar inte Herren
den lag och befallning

Herren

gav åt ättlingarna till Iakob, han
Israel. 35Med dem hade Herren

som av Herren fick namnet
slutit ett förbund, och han hade gett dem denna befallning: "Ni
skall inte dyrka andra gudar, inte tillbe dem, inte tjäna dem eltill dem. 35Nej, Herren,

som förde er ut ur Egypten
med stor makt och lyftad arm, honom skall ni dyrka, honom
skall ni falla ner för och tillbe och till honom skall ni offra. 37De
stadgar och bud, den lag och befallning
som han skrev åt er
skall ni alltid rätta er efter och inte dyrka andra gudar. 33Glöm
inte förbundet
som jag slöt med er, och dyrka inte andra gu-

ler offra

er Gud, skall ni dyrka, så kommer han att
40Men de lyssnade inte utan
från
alla
era fiender."
er
folk dyrkade alltbruk. Dessa
höll fast vid sina ursprungliga
och deras
så Herren samtidigt som de tillbad sina gudabilder,

dar. 39Nej, Herren,
rädda

barn och efterkommande

har fortsatt

på samma sätt som sina

fäder ända till denna dag.

Hiskia
18

kung över Juda

Hoseas, Elas sons, tredje regeringsår i Israel
kia, Achas son, kung över Juda. 2Han var tjugofem
blev kung, och han regerade tjugonio år i Jerusalem.
hette Avi, Sakarjas dotter. 3Han gjorde det som var
lUnder

blev Hisår då han

Hans mor
rätt i Herhade gjort. 4Han av-

rens ögon, alldeles som hans fader David
och högg ner
krossade stenstoderna
skaffade offerplatserna,
hade
gjort slog han i
asherapålen.
Kopparormen
som Mose
stycken.

Ända

tänt offereld

fram

till denna tid hade nämligen israeliterna
Nechushtan. 5Han förtrösta-

åt den. Den kallades

Israels Gud. Ingen var som han bland alla Judas
kungar efter honom - och inte före honom heller. ÖHan höll
sig till Herren och vek aldrig från hans väg utan följde de brud
som Herren hade gett Mose. 7Därför var Herren med honom,
de på Herren,

och han hade framgång
kungen

i allt han företog sig. Han avföll från
inte lyda under honom. 8Han

och ville

av Assyrien
och intog
slog filisteerna

deras land ända fram

till Gaza och
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till helt be-

från minsta by med vakttorn

fästa städer.
9Under Hiskias

fjärde regeringsår,
som var Hoseas, Elas
sons, sjunde regeringsår i Israel, angreps Samaria av Salmanassar, Assyriens kung. Han belägrade staden woch intog den

efter tre år. Det var under
Hoseas nionde regeringsår

Hiskias

sjätte regeringsår,

som var
i Israel, som Samaria föll. Den
asförde bort israeliterna
till Assyrien, och de fick

syriske kungen

bo i Halach, vid floden Havor i Gosan och i Mediens städer.
Detta
skedde därför att de inte lyssnade på Herren, sin Gud,
utan bröt förbundet

med honom, ja, bröt mot allt det som Herrens tjänare Mose hade befallt. De varken lyssnade eller lydde.

Assyriens kung Sanherib
13Under

Hiskias
Sanherib

Kung

Hiskia

syriske kungen

angrep den assyriske
alla de befästa städerna i Juda och intog dem.
fjortonde

kungen

angriper Juda och Jerusalem
regeringsår

av Juda skickade då detta budskap till den asi Lakish: "Jag har gjort orätt. Lämna mig i fred

och vänd hem, så skall jag gå med på allt du ålägger mig."

Den

begärde då 300 talenter silver och 30 talenter
guld av kung Hiskia av Juda. 15Och Hiskia lämnade allt silver
skattkammare.
som fanns i Herrens hus och i kungapalatsets
16Det var då han bröt loss den guldbeläggning
som han själv
assyriske kungen

hade gett dörrarna och dörrposterna
i Herrens tempel, och han
lämnade alltsammans till den assyriske kungen.
17Från Lakish skickade Sanherib sin överbefälhavare,
sin
hovmarskalk
kung Hiskia

i spetsen för en stor här mot
De tågade mot Jerusalem, och när de
sig vid kanalen från Övre dammen,

och sin stabschef
i Jerusalem.

kom fram ställde

de upp
13De ropade på kungen,
på vägen till Valkarfâltet.

och Eljakim,

son, kungens förste minister, gick ut till dem tillsamShevna och kanslern Ioach,
mans med kungens sekreterare
Asafs son. 19Då sade den assyriske stabschefen åt dem att
framföra
detta budskap till Hiskia: "Så säger den store koHilkias

nungen, Assyriens konung: Hur kan du känna dig så säker
2°Tr0r du att munväder är lika mycket värt i krig som klokhet
och styrka
Vem är det du hoppas på när du sätter dig upp
mot mig 21Du litar förstås på stöd av Egypten, denna brutna
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den när man
stav som tränger in i handen och genomborrar
stöder sig på den. Sådan är farao, kungen av Egypten, för alla
som hoppas på honom. 22Men ni kanske svarar mig: Vi litar på
Herren, vår Gud
Var det inte hans offerplatser
och altaren
som Hiskia avskaffade när han befallde Juda och Jerusalem att
tillbe vid altaret här i Jerusalem
23Ingå nu ett vad med min
herre, kungen av Assyrien: han ger dig 2 000 hästar om du kan
skaffa ryttare till dem. 24Hur skulle du kunna stå emot en enda
Och du sätter din lit till
tjänare
av min herres obetydligaste
vagnar och hästar från Egypten 25Dessutom har jag inte kommit för att angripa och förhärja denna plats mot Herrens vilja:
Herren har själv befallt mig att angripa detta land och förhärja
det."

7-6Eljakim, Hilkias son, samt Shevna och Ioach svarade då
den assyriske stabschefen: "Tala till oss på arameiska, herre
vi förstår det språket
tala inte hebreiska med oss när folket
-på muren hör på." 27Stabschefen svarade dem: "Tror du det är
till din herre och till dig som min herre har skickat mig med
detta budskap
Nej, det är till dem som sitter här på muren
och som kan bli tvungna att äta sin avföring och dricka sin
urin - de lika väl som ni." 23Och stabschefen stod kvar och
ropade högt på hebreiska: "Hör detta budskap från den store
konungen, Assyriens konung. 29Så säger konungen: Låt inte
bedra er, han kan inte rädda er ur mitt våld. 3°Låt inte
Hiskia övertala er att hoppas på Herren och inbilla er att Herren kommer att rädda er, så att denna stad inte faller i den asHiskia

våld. 31Lyssna inte på Hiskia Så säger Assyrikonung:
Gör
ens
upp i godo med mig och ge er åt mig, så får
var och en av er äta frukten från sin vinstock och sitt fikonträd
syriske kungens

vattnet från sin brunn. 32Sedan kommer
er till ett land som är likt ert eget, ett land med
med dignande
vin, ett land med bröd och vingårdar,
och med honung. Så får m leva och slipper dö. Lyssna
och dricka

hämtar

jag och
säd och
olivträd

inte på
när han försöker lura er med sitt Herren skall rädda
ossl 33Har de andra folkens gudar någonsin räddat sina län34Var är nu Hamats och
der ur den assyriske kungens våld

Hiskia

Henas och Avvas gudar
var är Sefarvajims,
Och fanns det några gudar som räddade Samaria ur mitt våld
35Vilken av dessa länders alla gudar har räddat sitt land
ur

Arpads

gudar,
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mitt våld eftersom ni tror att Herren skulle rädda Jerusalem"
36Men folket teg och svarade inte ett ord. Kungen hade nämligen förbjudit dem att svara honom.
37Nu kom Eljakim, Hilkias son, kungens förste minister,
sekreteraren Shevna och kanslern Joach, Asafs son, till kungen
De berättade vad den assyriske
med kläderna sönderrivna.
19

hade sagt. lNär kung Hiskia hörde det rev också
sönder
han
sina kläder, svepte sig i säcktyg och gick till Her2Sedan
sände han sin förste minister Eljakim, sekreterens hus.
proferaren Shevna och prästernas äldste, klädda i säcktyg, till
stabschefen

ten Jesaja, Amos son, 3med denna hälsning: "Så säger Hiskia:
Detta är en dag av plåga, tuktan och skam. Fostren är fullgång4Kanske har Herren, din Gud,
na, men kraften att föda saknas.
sade när hans herre,
stabschefen
hört allt vad den assyriske
av Assyrien, skickade honom för att smäda den levande Guden. Och kanske straffar Herren, din Gud, honom för
detta som han hört. Be därför en bön för den rest som är kvar."
5När kung Hiskias män kom till Jesaja öfick de följande svar

kungen

"Så säger Herren: Låt dig inte skrämmas av
de smädelser mot mig som du hörde av den assyriske kungens
män. 7På en ingivelse från mig kommer han att lyssna till ett
rykte som får honom att återvända till sitt land. Där skall jag
med sig tillbaka:

låta honom falla för svärd."
3Den assyriske stabschefen

Han hade fått
Lakish
och fann
från
veta att kungen av Assyrien brutit upp
9Sanherib
nåddes av
honom nu i färd med att belägra Livna.
underrättelsen
att Tirhaka, kungen av Kush, hade dragit i fält
vände

tillbaka.

mot honom.
Än en gång skickade

den assyriske kungen sändebud till
Hiskia och befallde dem: 1°"Så här skall ni säga till Hiskia,
kungen av Juda: Låt inte din Gud, som du sätter din lit till, förleda dig att tro att Jerusalem skall slippa falla i händerna på
den assyriske

kungen.

Du

alla länder.

kungarna ödelagt
12De folk som mina

fäder

har
Varför

själv hört hur de assyriska
skulle då du bli räddad

förgjorde,

Gosan,

Harran,

Resef,
13Var

blev de räddade av sina gudar
Var är kungarna
är kungen av Hamat och kungen av Arpad
och
Avva"
Sefarvajim,
Hena
av Lair,

Edens folk i Telassar
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14Hiskia

tog emot brevet av sändebuden och läste det. Sedan gick han till Herrens hus och bredde ut det inför Herren
15och bad: "Herre, Israels Gud, du som tronar på keruberna,
du ensam är Gud och råder över alla riken på jorden. Du har
gjort himmel och jord. 15Hör mig, Herre, och lyssna till min
bön, öppna dina ögon och se. Hör hur Sanherib smädar den
levande Guden i brevet han har skickat. 17Det är sant, Herre:
kungar
har krossat folken, skövlat deras länder
Assyriens
13och kastat deras gudar i elden. Men de var inga gudar, bara
människoverk
av trä och sten. Därför kunde de förstöras.
Rädda

oss nu, Herre, vår Gud, ur hans våld, så att alla riken
på jorden får veta att du, Herre, ensam är Gud."

Jesajas profetia mot Sanherib
ZODå skickade

Jesaja, Amos son, detta budskap till Hiskia: "Så
säger Herren, Israels Gud: Vad du bett mig om när det gäller
är de ord HerSanherib, Assyriens kung, har jag hört. Detta
ren riktar mot honom:
Jungfrun Sion föraktar

och hånar dig.

Jerusalem, den unga flickan, skakar på huvudet
22Vem är det du har smädat och skymfat,
mot vem har du höjt din röst
och kastat stolta blickar
Mot Israels Helige
23Genom dina sändebud
Du sade: Med

har du smädat Herren:

mina många vagnar
stora bedrifter.

har jag utfört
Jag drog fram över bergens krön,
det fjärran Libanons höjder.
Jag fällde dess högsta cedrar,
dess yppersta cypresser.
Jag valde mitt nattkvarter
i dess bortersta trakter,
där skogen står tät.

24Jaggrävde efter vatten
och drack ur okända flöden.
alla floder torkade

Egyptens

där min fot hade trampat/

ut

åt dig.
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25Har du då inte hört
att jag för länge sedan planlagt
skapat det i en fjärran urtid

detta,

Nu har jag låtit det komma:
det blev din lott att förvandla
befästa städer till ruiner.
Zélnvånarna stod där handfallna,
förkrossade

och uppgivna.

De var som örter på marken,
som den spirande grönskan,
som gräset på taken
under den brännande
Du
må stå eller sitta,

östan.

du må gå eller komma
vad du gör.
- jag vet
28Du rasar mot mig,
och jag märker

ditt övermod.

Därför skall jag sätta en krok i din näsa
och betsel i din mun
och leda dig tillbaka samma väg du kom.
29Och detta är det tecken du får: I år skall ni äta det självsådda
och nästa år det som växer vilt. Men det tredje året skall ni så
och skörda, plantera vingårdar och äta deras frukt. 3°Den rest
av Juda som räddas skall på nytt slå rot och bära frukt. 31Ty en
rest skall komma från Jerusalem, en skonad skara från Sions
berg. Herrens lidelse skall utföra detta.
j
32Därför säger Herren så om kungen av Assyrien: Han skall
in i denna stad, inte skjuta någon pil mot den, inte
lyfta sin sköld mot den och inte kasta upp någon belägringsvall. 33Den väg han kom skall han vända tillbaka. I denna stad
inte komma

han inte in, säger Herren, 34ty jag skall värna denna
stad och rädda den för min och för min tjänare Davids skull."
kommer

Jerusalem

räddas och Sanherib

får sitt strul

35Den natten drog Herrens ängel ut och tillintetgjorde
185 000
döda.
låg
där
alla,
de
assyriska
lägret;
nästa morgon
man i det
tillbaka
36Kung Sanherib av Assyrien bröt upp och vände
till Nineve

och stannade

där. 37En gång när han tillbad

i sin

20
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och Sareser ner honom
Sanheribs son,

till landet Ararat.

blev kung efter honom.

sjukdom

1Vid denna tid blev Hiskia

allvarligt

sjuk, och profeten

Jesaja,

son, kom till honom och sade: "Så säger Herren: Se om
hus. Du ligger för döden, du kommer inte att överleva."
vände Hiskia ansiktet mot väggen och bad: 3"Herre, tänk

Amos
ditt
Då

på att jag troget och av hela mitt hjärta har hållit mig till dig.
Jag har gjort det som är gott i dina ögon." Och han grät häftigt.
4Innan Jesaja hade hunnit lämna den mellersta borggården
kom Herrens 0rd till honom: 5"Gå tillbaka och säg till Hiskia,
fursten över mitt folk: Så säger Herren,
Jag har hört din bön och sett dina tårar.
får du
igen - i övermorgon
upp till
ger ytterligare femton år till ditt liv, och

din fader Davids

Gud:

Jag skall göra dig frisk
Herrens

hus. 5Jag läg-

jag skall rädda dig och

denna stad ur den assyriske kungens hand, ja, jag skall värna
denna stad för min och för min tjänare Davids skull." 7Sedan
lät Jesaja hämta en kaka fikon; den lade man på det onda stället, och Hiskia blev frisk.
8Hiskia frågade Jesaja: "Vad är då tecknet på att Herren
skall bota mig, så att jag i övermorgon
hus"

får gå upp till Herrens
ger dig på att han

9Jesaja sade: "Detta är tecknet Herren

skall göra vad han har lovat: skall skuggan fortsätta tio trapploHiskia svarade: "Det är lätt för
steg eller gå tio steg tillbaka"
skuggan att ta tio steg framåt. Nej, låt den gå tio steg tillbaka"
Då
ropade profeten Jesaja till Herren, och han lät skuggan på
trappan gå tillbaka
Achas trappor.
Sändebuden
När

de tio steg som den redan

tagit

nerför

från Babylonien

av Babylonien, Berodak Baladan, Baladans son,
att Hiskia varit sjuk men blivit återställd skickade han
ett brev och en gåva till honom. 13Hiskia gladde sig åt sändebudens ankomst och visade dem hela sitt förrådshus med silkungen

hörde

oljor samt sin rustkamver och guld, kryddor och välluktande
och
allt
rymdes
hans
skattkamrar.
Det fanns inte
i
mare
som
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något i palatset eller i hela riket som han inte visade dem. 14Då
kom profeten Jesaja till kung Hiskia och frågade honom vad
hade sagt och varifrån de kom. "De har kommit från
15"Vad
fjärran
land", svarade Hiskia, "från Babylonien."
ett
sade:
"Allt
frågade
Hiskia
ditt
palats"
Jesaja.
fick de se i
som
finns i mitt palats. Det finns inte något i mina skattkamrar som
jag inte visade dem." 15Då sade Jesaja: "Hör Herrens 0rd:
männen

17Det kommer en dag då allt som finns i ditt palats skall föras
bort till Babylonien, allt som dina fäder har samlat fram till nu.
skall lämnas kvar, säger Herren. 18Bland de söner
Ingenting
som kommer att födas åt dig, ditt eget kött och blod, skall någkungens palats."
i den babyloniske
ra tvingas till hovtjänst
19Hiskia svarade: "Det är ett gott ord som du har kommit med
från Herren." Han tänkte att så länge han själv levde skulle det
råda fred och trygghet.
2°Hiskias historia i övrigt, hans framgångar och hans bedrift
att anlägga dammen och tunneln och leda vattnet in i staden,
har nedtecknats i krönikan om Juda kungar. 21Hiskia gick till
vila hos sina fäder. Hans son Manasse blev kung efter honom.
Manasse
21

kung över Juda

lManasse

var tolv år då han blev kung, och han regerade femår i Jerusalem. Hans mor hette Hefsi-Bah. Han gjorde
det som var ont i Herrens ögon och följde de vedervärdiga
bruken hos de folk som Herren hade drivit undan för israeltiofem

3Manasse återställde

de offerplatser
som hans far HisHan reste altaren åt Baal och gjorde en asherapåle, liksom Israels kung Achav hade gjort, och han tillbad
och dyrkade himlens hela härskara, 450m han byggde altaren

iterna.

kia hade förstört.

åt i Herrens

hade sagt: "Jerusalem skall jag
till
för mitt namn." 5På de båda förgårdarna

hus, fastän Herren

göra till hemvist
hela härskara.
Herrens hus byggde han altaren åt himlens
öManasse lät också offra sin son på bålet. Han bedrev häxeri
och gjorde
och spådomskonster
och trolldom, andebesvärjelse

mycket som var ont i Herrens ögon och väckte hans vrede.
7Han lät tillverka en asherabild, som han satte upp i templet,
fastän Herren hade sagt till David och hans son Salomo: "Detta
hus och Jerusalem, som jag har utvalt bland alla Israels stam-
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mar, skall jag för alltid göra till hemvist för mitt namn. slag
skall aldrig mer jaga bort israeliterna från det land jag gav deras fäder om de bara håller allt jag har befallt dem, hela den lag
som min tjänare Mose gav dem." 9Men de lyssnade inte, utan
förleda dem till att göra mer ont än de folk
hade
röjt undan för israeliterna.
som Herren
10Då talade Herren genom sina tjänare profeterna: 11"EfterManasse

kunde

dessa skändligsom Manasse, kungen av Juda, har bedrivit
heter
allt vad amoreerna gjort före honom
och
värre
än
-eftersom han med sina gudabilder
dessutom har förlett Juda
till synd, lzdärför,
säger Herren, Israels Gud, skall jag låta en
sådan olycka

Jerusalem och Juda att det kommer att
på alla som får höra om den. 13Det mätsnöre
jag spände ut över Samaria och det sänklod jag använde på
Achavs ätt skall jag också använda på Jerusalem. Och jag skall
torka Jerusalem rent, som när man torkar ur ett fat och vänder
skrälla

drabba

i öronen

det upp och ner. Jag skall förskjuta den rest som är kvar av
mitt eget folk, och jag skall utlämna dem åt deras fiender. De
skall bli ett byte och ett rov för alla sina fiender, 15därför att de
har gjort det som är ont i mina ögon och ständigt väckt
alltifrån
den dag deras fäder drog ut ur Egypten

vrede

min
och

ända till nu."
.
16Det var inte nog med att Manasse hade förlett Juda till
synd, så att de gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han lät
dessutom så mycket oskyldigt
blod flyta att det fyllde hela
Jerusalem. 17Manasses historia i övrigt, hans bedrifter och de
synder han begick, har nedtecknats i krönikan om Juda kungar. 13Manasse gick till vila hos sina fäder och begravdes i trädgården

till sitt palats,

Ussas trädgård.

Hans son Amon

blev

kung efter honom.

Amon

kung över Juda

19Amon var tjugotvå år då han blev kung, och han regerade
två år i Jerusalem. Hans mor hette Meshullemet,
Harus dotter,
från Iotva. ZOHan gjorde det som var ont i Herrens ögon, liksom hans far Manasse hade gjort. 21Han följde helt i sin fars
spår och dyrkade de gudabilder
som hans far dyrkat och tillbad dem. 22Herren, sina fäders Gud, övergav han och följde in-

-

Andra

21:23

634

Kungaboken

te Herrens väg. 23Men Amons män sammansvor sig mot kungen och dödade honom i hans palats. 24Folket lät döda alla dem
sig mot kung Amon och utropade sedan
som sammansvurit
hans son Iosia till kung efter honom.
25Amons historia i övrigt, hans bedrifter,
krönikan om Juda kungar. 26Han begravdes

har nedtecknats

i

på sin gravplats

i

Hans son Iosia blev kung efter honom.

Ussas trädgård.

Iosia kung över Juda. Lagboken påträffas
22

llosia var åtta år då han blev kung, och han regerade trettioett
år i Jerusalem. Hans mor hette Iedida, Adajas dotter, från Boskat. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon och följde helt
i sin fader Davids spår utan att vika av åt något håll.
3Under sitt artonde regeringsår skickade kung Iosia sin sektill Herrens
reterare Shafan, son till Asalja, son till Meshullam,
4"Gå
till översteprästen Hilkia och säg
hus med detta uppdrag:
åt honom att smälta ner det silver som har kommit in till Hertagit emot av folket. 5Silvret
rens hus och som tröskelväktarna
skall han sedan överlämna till förmännen för tempelarbetena,
och dessa skall i sin tur ge det vidare till dem som arbetar med
byggnadsarbetarna
att sätta Herrens hus i stånd, 5snickarna,
och murarna. Vidare skall silvret användas till att köpa timmer
för restaureringen
och byggnadssten
av templet. 7Det behövs
ingen redovisning

av dem som tar emot silvret;

de är betrod-

da."
sade nu till kungens sekreterare Shamed lagen i Herrens hus." Och
fan: "Jag har funnit bokrullen
han gav den till Shafan, som läste den. 9Shafan gick sedan till
kungen med sin rapport: "Silvret som fanns i templet har dina

8Översteprästen Hilkia

tjänare smält ner i formar och lämnat till förmännen
vid Herrens hus." 1°Sedan berättade sekreteraren
prästen Hilkia

hade gett honom

en bokrulle.

för arbetet

Shafan att
Och han läste den

för kungen.
När
kungen

hörde vad som stod i lagboken rev han sön12och
der sina kläder
gav sedan följande befallning åt prästen
Hilkia, åt Achikam, Shafans son, åt Akbor, Mikajas son, åt sekreteraren Shafan och åt kungens minister Asaja: 13"Gå och fråga Herren

för min och folkets

räkning,

för hela Juda, om det
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i
som står skrivet i den bok som nu har påträffats. Ty Herrens
vrede är stor; den har flammat upp mot oss därför att våra fäder inte lyssnade på orden i denna bok och inte handlade så
som det står skrivet i den."
14Då gick prästen Hilkia

tillsammans

med Achikam,

Akbor,

profet, som var gift
en kvinnlig
Shallum, son till Tikva,
för klädkammaren,
hon bodde i Jerusalem, i Nya staden. När de

och Asaja till Hulda,

Shafan

med föreståndaren

son till Harchas;
hade framfört
sitt ärende

15svarade hon dem: "Så säger HerSå
ren, Israels Gud: Säg till den man som skickade er till mig:
säger Herren: Jag skall låta olycka drabba denna plats och dess
invånare, allt det som omtalas i den bok som kungen av Juda
har läst. 17Därför att de övergav mig och tände offereld åt andmed allt vad de gjorde
ra gudar och väckte min förbittring
skall min vrede flamma upp mot denna plats och inte slockna.
13Men till kungen av Juda, som har skickat er hit för att fråga
Herren, skall m säga: Så säger Herren, Israels Gud: De domsord du lyssnade
inför

Herren

till

19Du visade

och dess invånare:

dig ödmjuk

och botfärdig

mot denna plats
användas
väcka
fasa
och
i förbanden skall

då du hörde

de ord jag riktade

Du rev sönder dina kläder och grät inför mig. Därför
har jag också lyssnat till dig, säger Herren. 2°Jag skall låta dig
förenas med dina fäder, så att du i ro får läggas i din grav, och

nelser.

se den olycka som jag skall låta drabba denna
återvände
till kungen med detta svar.
Och de

du skall slippa
plats."

Josia
23

reformerar gudstjänsten

lKungen

lät kalla till sig alla de äldste i Juda och Jerusalem.
gick upp till Herrens hus, och alla män i Juda och alla invånare i Jerusalem följde honom, präster och profeter, ja, hela
folket, unga som gamla, och han läste upp för dem allt som
Han

som påträffats i Herrens hus. 3Kungen
och bekräftade inför Herren förpelaren
sedan
vid
sig
bundet, enligt Vilket de skulle hålla sig till Herren och följa
stod i förbundsboken

ställde

hans bud och befallningar

och stadgar med hela sitt hjärta och

bestämmelserna
som fanns nedi boken. Och hela folket trädde in i förbundet.

med hela sin själ och fullgöra
skrivna
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under
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Hilkia,

översteprästen

och tröskelväktarna

skaffa undan
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alla föremål

prästerna
från

att de skulle
som tillverkats

närmast
Herrens

för Baal och

han upp
förde
Kidrondalen,
och
på
i
Jerusalem,
dem utanför
avsatserna
ha5De
Judas
kungar
avgudapräster
bort askan till Betel.
som
i Judas städer
de tillsatt för att tända offereld på offerplatserna

Ashera

och himlens

hela härskara.

Därefter

brände

och runt omkring Jerusalem körde han bort, likaså dem som
och
tänt offereld åt Baal, åt solen och månen, åt stjärnbilderna
han
éAsherapålen
hus
Herrens
i
tog
himlens hela härskara.
bort

och förde

den till

Kidrondalen

utanför

Jerusalem;

där

brände han den och krossade den till stoft, som han sedan
7Han rev ner
kastade ut på den allmänna begravningsplatsen.
hus och där
fanns
Herrens
byggnader,
i
kulttjänarnas
som
8Han
alla präster i
lät
hämta
åt
Ashera.
kvinnorna vävde tyger
hade
där de
tänt offerJudas städer och skända offerplatserna
eld, från Geva ända till Beer Sheva. Och han förstörde bockdeJomonernas offerplats, som låg framför stadskommendanten
stadsporten.
går
sida
in
på
när
Vänster
genom
man
suas port,
fick inte sti9Men de som hade varit präster vid offerplatserna
måste
sig med
nöja
ga upp till Herrens altare i Jerusalem utan
med de andra prästerna.
att äta osyrat bröd tillsammans
1°Också Tofet i Ben-Hinnoms
dal skändade han, för att man inte längre skulle kunna offra sina söner och döttrar på bålet åt
skaffade bort de hästar som Judas kungar hade
Molok. Han
ställt upp till solens ära. De stod vid ingången till Herrens hus,
Solkammare i tillbyggnaden.
nära hovmannen Netan-Meleks
Vidare rev han de altaren
vagnarna brände kungen upp, och
som Judas kungar hade byggt och som stod uppe på taket intill Achas övre gemak och de altaren som Manasse hade rest
till Herrens hus; han krossade dem på
på de båda förgårdarna
13Öster om Jerusaplatsen och kastade gruset i Kidrondalen.
lem, söder om Fördärvets
som Israels kung Salomo
Vidrighet,

berg, skändade
hade låtit inrätta

han de offerplatser
åt Astarte,

Sidons

och åt Milkom,
vidrighet,
moabiternas
14Stenstoderna
krossade han,
skändlige
gud.

åt Kemosh,

ammoniternas
asherapålarna

högg han ner och platsen där de stått fyllde

med människoben.

han

Andra

637

23:26

Kungaboken

15Också altaret

i Betel, offerplatsen
som Ierobeam, Nevats
son, inrättade, han som förledde Israel till synd, också detta altare och denna offerplats förstörde Iosia. Han brände offerplatsen och krossade allt till stoft. En asherapåle brände han upp.
16Då han vände sig om och fick se gravarna där på berget lät
han hämta benen därifrån
gade han detta. Därmed
gudsmannen

hade uttalat

och brände
uppfylldes

dem på altaret; så ohelde 0rd från Herren

den gången Ierobeam

som
stod vid alta-

ret under högtiden. Iosia vände nu blicken åt ett annat håll och
upptäckte graven där gudsmannen vilade, han som hade uttafrågade vad det var för en gravvård
lat dessa ord. Kungen
han såg, och männen från staden svarade: "Graven tillhör
gudsmannen
och förutsade

som kom från Juda och ropade mot altaret i Betel
detta som du nu har gjort." 13Då befallde kunghonom i fred; ingen får flytta hans ben." Och så lät

en: "Lämna
de dem ligga kvar tillsammans
kom från Samaria.
19osia utplånade
byggt

med benen efter profeten

som

också alla tempel som Israels kungar hade
i Samariens städer och med vilka de

på offerplatserna

vrede. Han gjorde med dem på samma
sätt som han gjort i Betel. ZOPåaltarna slaktade han alla präster
där och brände dessutom männisom fanns vid offerplatserna
i
skoben. Sedan återvände han till Jerusalem.

hade väckt

Herrens

21Kungen befallde

hela folket: "Ni skall fira påsk till Herså
Guds,
ära,
som det står skrivet i denna förbundsrens, er
Någon
påsk
hade nämligen inte firats sedan den
sådan
bok."
tid domarna styrde Israel, inte under Israels och Judas kungars
tid; 23först nu under kung Iosias artonde regeringsår firades en
sådan påsk till Herrens ära ilerusalem.
i
24osia utrotade andeskådare och spåmän, husgudar, gudasom fanns i Juda och Jerusalem och
följde så lagens föreskrifter
i boken som prästen Hilkia hade
funnit i Herrens hus. 25Det hade aldrig före honom funnits en
sådan kung som han, ingen som så höll sig till Herren av hela

bilder

och alla vidrigheter

sitt hjärta, med hela sin själ och med all sin kraft och helt rättade sig efter Moses lag. Och inte heller efter honom kom en
kung som han.
25Likväl stillade

inte Herren

mat upp mot Juda på grund

sin stora vrede, som hade flamav allt som Manasse hade gjort
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sade: "Också Juda skall jag
och som väckt hans harm. Herren
åsyn,
liksom
har
fördrivit
Israel. Jag skall
fördriva
min
jag
ur
förkasta den stad som jag utvalde, Jerusalem, och det hus om
Vilket jag sade: Där skall mitt namn vara."
28Josias historia i övrigt, hans bedrifter,
har nedtecknats
i
krönikan
om Juda kungar. 29På hans tid tågade farao Neko,
kungen av Egypten, mot den assyriske kungen och trängde
fram mot Eufrat. Kung Josia drog ut för att möta honom, men
när de stod öga mot öga vid Megiddo blev han dödad. 3°Hans
män förde hans kropp i en vagn från Megiddo till Jerusalem
och begravde honom på hans gravplats. Folket i landet smorde
Josias son Joachas till kung efter honom.

Joachas kung över Juda
31Joachas var tjugotre år då han blev kung, och han regerade
tre månader i Jerusalem. Hans mor hette Hamutal, Jeremias
dotter, från Livna. 32Han gjorde det som var ont i Herrens
ögon, alldeles som hans fäder gjort. 33Farao Neko lät fängsla
honom i Rivla i Hamat och gjorde därmed slut på hans regering i Jerusalem.

Han utkrävde av landet en skatt på 100 talenter silver och en talent guld. 34Farao Neko insatte Josias son Eljakim som kung efter hans far och ändrade hans namn till Jojakim. Joachas fördes till Egypten

och dog där. 35Jojakim betala-

de silvret

och guldet till farao. Men han måste förrätta

skrivning

i landet

Av varje skattpliktig

för att få in den summa
medborgare utkrävde

en skattsom farao begärde.
han sedan hans an-

del av det silver och guld som skulle betalas till farao Neko.

Jojakim kung över Juda
36Jojalim var tjugofem

24

år då han blev kung,

och han regerade

elva år i Jerusalem. Hans mor hette Sevudda, Pedajas dotter,
från Ruma. 37Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, alldeles som hans fäder gjort.
1På hans tid drog den babyloniske kungen Nebukadnessar
i
krig, och Jojakim måste underkasta sig honom men avföll efter
tre år. Då sände Herren mot honom rövarband
av kaldeer,
moabiter
sände
dem
och
ammoniter.
Han
mot Juda
arameer,
rike för att krossa det, så som han förutsagt genom sina tjäna-
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3Ia, det var på Herrens befallning
som detta
re, profeterna.
drabbade judeerna; han ville driva dem bort ur sin åsyn på
grund av alla de synder Manasse hade begått, 4sårskilt då han
blod flyta att det fyllde Jerusalem. Det
ville Herren inte förlåta. 5ojakims historia i övrigt, hans bedrifter, har nedtecknats i krönikan om Juda kungar. Öjojakim
gick till vila hos sina fäder. Hans son Iojakin blev kung efter
låtit så mycket

oskyldigt

honom.
drog nu inte ut på fler krigståg utan
stannade i sitt land, eftersom han till kungen av Babylonien hade förlorat vad som hade tillhört honom, från Egyptens gräns-

7Kungen av Egypten

flod till Eufrat.

ojakin

kung över Juda. Nebukadnessar

plundrar

Jerusalem

och han regerade tre
Hans mor hette Nechushta, Elnatans dotter, från Jerusalem. 9Han gjorde det som var ont i Herrens
denna tid drog den baögon, alldeles som hans far gjort. Vid
Nebukadnessars
byloniske
kungen
trupper upp mot JerusaNebukadnessar
kom sedan själv
lem, och staden belägrades.
efter, medan hans trupper ännu omringade staden. 12Då över-

slojakin var arton år då han blev kung,
månader

i Jerusalem.

sig Iojakin, kungen av Juda, åt den babyloniske kungmed sina rådgivare, ämbetsmän och hovmån.
tillsammans
en
regeringsår som kungen av Babylonien
åttonde
Det var i sitt
gjorde Iojakin till sin fånge. 13Han förde bort alla skatter både i
Herrens
Herrens hus och i kungens palats. Han plundrade

lämnade

tempel på allt av guld som Salomo, Israels kung, hade låtit tillförde bort hela Jerusaverka, så som Herren hade sagt. Han
och
besuttna, tillsammans
ämbetsmän
alla
fångenskap,
lem i
och smeder. Bara de fatti10 000, och vidare alla hantverkare
gaste i landet blev kvar. 15ojakir1 förde han bort till Babylon.
Också kungens mor, hans hustrur och hovmän och hövdingar15därna i landet deporterade han från Jerusalem till Babylon,
7 000, och 1 000 hantverkare och smeder, allekungen förde dem
Den babyloniske
sammans stridsdugliga.
med sig i fångenskap till Babylon. 17Han insatte Iojakins farbror Mattanja som kung efter honom och ändrade hans namn
till alla besuttna,

till Sidkia.
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av Nebukadnes-

SLIT
13Sidkia var tjugoett år då han blev kung, och han regerade elva âr i Jerusalem. Hans mor hette Hamutal, Jeremias dotter,
från Livna. 19Han gjorde det som var ont i Herrens ögon, all-

25

deles som Jojakim gjort. 2°Och i sin vrede mot Jerusalem och
Juda stötte Herren dem till sist ifrån sig.
1och under hans
Sidkia bröt med kungen av Babylonien,
nionde

regeringsår,

den babyloniske

på tionde

kungen

dagen i tionde

månaden,

kom

Nebukadnessar

lem med hela sin här. Han inringade

tågande mot Jerusastaden och kastade upp

varade ända till kung Siden vall omkring den. Belägringen
kias elfte regeringsår. 3På nionde dagen i fjärde månaden, när
hungersnöden
blivit så svår att folket inte hade någonting
att
4inleddes
äta,
stormningen
av staden. Under natten lämnade
kungen och alla soldaterna den omringade
staden genom en
port mellan de båda murarna invid den kungliga trädgården.
5men den kaldeiska hären
Han tog vägen mot Jordandalen,
förföljde honom och hann upp honom i öknen vid Jeriko. Då
övergav alla hans krigare honom och skingrades. 6Kaldeerna
kungen i
grep honom och förde honom till den babyloniske
Rivla. Denne rannsakade Sidkia 7och lät inför hans ögon avrätta hans söner. Därefter fick Sidkia ögonen utstuckna. Han
slogs i bojor och fördes till Babylon.
Folket förs bort till

Babylonien. Templet plundras

3På sjunde dagen i femte månaden

det var i kung Nebukadnittonde
regeringsår
Babylonien
korn Nebusarai
nessars
dan, som var befälhavare för livgardet och en av den babyloniske kungens betrodda män, till Jerusalem. 9Han brände ner
Herrens hus och kungens palats, ja, alla hus i Jerusalem, alla
stormanshus,
stack han i brand. 1OOch de kaldeiska
trupper
som stod under hans befäl rev ner murarna runt Jerusalem.
De
soldater som var kvar i staden och de som deserterat till
den babyloniske
kungen fördes bort av gardesbefälhavaren
12Men av
Nebusaradan, liksom de kvarvarande
hantverkarna.
de fattigaste
vingårdar

i landet lämnade

och åkrar.

han kvar några som skulle bruka
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slog sönder bronspelarna

i Herrens

hus, liksom

stativen och Havet av brons som fanns där, och förde bort
14De tog också grytorna, skovlarna,
bronsen till Babylonien.
knivarna,
pannorna och alla andra föremål av brons som an15Gardesbefälhavaren
lade beslag på ämvänts i gudstjänsten.
och offerskålarna,
som var av guld eller silver alltige15Två
pelare, Havet, stativen som Salomo lät tillverka .för
nom.
Herrens hus - det gick inte att väga bronsen i alla dessa föremål. 17De båda pelarna var 18 alnar höga och hade pelarhuvuden av brons som var tre alnar höga och omgavs av ett flätverk

baren

allt av brons.
med granatäpplen,
lsGardesbefälhavaren
Seraja, prästen
grep översteprästen
tröskelväktarna.
närmast under honom, Sefanja, och de tre
19Av dem som fanns i staden grep han den man vid hovet som
fem av kungens närmaste män i staden,
var krigskommissarie,
till krigsstabschefens sekreterare, som skrev ut medborgarna
zoGardesbefälhavaren
Nestaden.
tjänst, samt 60 andra män i
grep dem och förde dem till den, babyloniske
lät kungen avliva dem, i Rivla i Hamat.
en i Rivla. Där
des Iudas folk bort från sitt land.

busaradan

Gedalja ståthållare
Över
kungen
hållare

kungSå för-

i Juda

dem som var kvar i landet, dem som den babyloniske
hade låtit stanna, satte han som ståtNebukadnessar
Gedalja, son till Achikam, son till Shafan. 23När office-

rarna och deras soldater fick höra att den babyloniske kungen
hade gjort Gedalja till ståthållare sökte de sig till denne i Mispa. Det var Ismael, Netanjas son, Iochanan, Kareachs son, Serason, från Netofa och Iaasanja, son till en man
från Maaka, dessa och deras män.
24Gedalja gav dem då alla sitt ord på att de utan fruktan
kunde underkasta sig kaldeerna. "Stanna här i landet och tjäna
den babyloniske kungen, så går det er väl", sade han. 25Men i

ja, Tanchumets

kom en man av kunglig börd, Ismael, son
med tio man till Mispa. Där slog
Elishama,
till
son
och kaldeer som var hos honom.
judeer
de ihjäl Gedalja och de
25Hela folket, unga såväl som gamla, gav sig då tillsammans

den sjunde månaden
till Netanja,
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de var rädda för kalde-

erna.

Iojakin benådas
27Under

det trettiosjunde

fångenskap,

året som Judas kung Iojakin var i
på tjugosjunde
dagen i tolfte månaden, blev han

benådad

av den babyloniske kungen Evil Merodak, samma år
denne
blev kung. Han släppte ut honom ur fängelset
som
23och behandlade
honom vänligt;
han gav honom den förnämsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babylon.

29ojakin

fick lägga av sin fångdräkt,
och sedan åt han alltid
bord, så länge han levde. 3°Det han behövde för
sitt uppehälle fick han regelbundet
av kungen, en viss tilldelning för varje dag, så länge han levde.
vid kungens

Första
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Från

Adam

Krönikeboken

till Abraham

Set, Enosh, ZKenan, Mahalalel, Iered, 3Henok, Metushelach, Lemek 4och Noa. Noas söner var Sem, Ham och Iafet.
5afets söner var Gomer, Magog, Madaj, Iavan, Tuval, MelAdam,

shek och Ti.ras. 5Gomers söner var Ashkenas, Rifat och Togarma. 7avans söner var Elisha och Tarshish, kitteema och rodaneema.
3Hams söner var Kush, Misrajim, Put och Kanaan. 9Kushs
söner var Seba, Havila, Savta, Ragma och Savteka. Ragmas söner var Saba och Dedan. 1°Kush blev far till Nimrod, som var
den förste härskaren

Misrajim

blev

på jorden.
.
far till ludeerna,

lzpatruseerna,

naftucheerna,

anameerna, lehaveerna,
kaslucheerna, från vilka filisteer-

och kaftoreerna.
na härstammar,
13Kanaan blev far till Sidon, den förstfödde,
och till Het,
15hiveerna,
till
arkeergirgasheerna,
jevuseerna, amoreerna,
na, sineerna, löarvadeerna, semareema och hamateerna.
17Sems söner var Elam, Assur, Arpakshad,
Lud och Aram.
Arams söner var Us, Hul, Geter och Mash. 13Arpakshad blev
far till Shelach och Shelach till Ever. 19Ever fick två söner. Den
på hans tid delades jorden upp. Hans bror
ene hette Peleg,
Shelef, Hasarmahette Joktan. ZOIoktanblev far till Almodad,
Usal, Dikla, 22Eval, Avirnael, Saba,
vet, Ierach, 21Had0ram,
23Ofir, Havila

och Jovav. Alla dessa var Ioktans söner.
24Sem, Arpakshad,
Shelach, 25Ever, Peleg, Regu, 25Serug,
27och
Abram, dvs. Abraham.
Nachor, Terach

Från

Abraham

23Abrahams

till Jakob

söner var Isak och Ismael.

Detta

är deras släkt-

tavla.
Ismaels förstfödde var Nevajot. Sedan följde Kedar, Adbeel,
3OMishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31Jetur, Na-

Mivsam,

fish och Kedma. Dessa var Ismaels söner.
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sönerna

Simran,

och Shuach. Iokshans

Jok-

söner var
Avida

33Midjans söner var Efa, Efer, Henok,

Saba och Dedan.

och Eldaga. Alla dessa härstammade från Ketura.
34Abraham blev far till Isak. Isaks söner var Esau och Israel.
35Esaus söner var Eljfas, Reguel, Ieush, Jalam och Korach.
36Elifas söner var Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna
och Amalek. 37Reguels söner var Nachat, Serach, Shamma och
Missa.
33Seirs söner var Lotan, Shoval, Sivon, Ana, Dishon, Eser
och Dishan.
39Lotans söner var Hori och Homam, Lotans syster var TimEval, Shefi och
na. 4°Shovals söner var Aljan, Manachat,
Onam. Sivons söner var Aja och Ana. 41Anas son var Dishon.
Dishons söner var Hamran, Eshban, Iitran och Keran. 42Esers
söner var Bilhan, Saavan och Akan. Dishans söner var Us och
Aran.
Edoms kungar
43Detta är de kungar

som regerade i Edom innan någon israelitisk kung regerade där. Bela, Beors son, med säte i Dinhava.
44När Bela dog blev Iovav, Serachs son, från Bosra kung efter
honom. 45När Iovav dog blev Husham från temaneernas land
kung

efter honom.

45När Husham

dog blev Hadad,

Bedads

i Moab,
son, kung efter honom. Han besegrade midjaniterna
och han hade sitt säte i Avit. 47När Hadad dog blev Samla från
Masreka kung efter honom. 43När Samla dog blev Saul från
Rechovot

vid floden

kung

efter honom.

49När Saul dog blev

son, kung efter honom. 5ONär Baal Hanan
kung efter honom, med säte i Pagi. Hans hust-

Baal Hanan, Akbors
dog blev Hadad

ru hette Mehetavel, dotter till Matred, dotter till Me Sahav.
51När Hadad dog hade Edom dessa klanhövdingar:
hövdingarna Timna, Alva, Ietet, 52Oholivama, Ela, Pinon, 53Kenas,
Teman,

Mivsar,

hövdingar.

54Magdiel

och Iram.

Detta var Edoms

klan-
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Juda
lDetta

var Israels söner: Ruben, Simon, Levi, Juda, Isaskar, SeZDan, Josef, Benjamin, Naftali, Gad och Asher.
3udas söner var Er, Onan och Shela. Dessa tre fick han med

bulon,

Bat-Shua,
väckte

Men Er, Iudas förstfödde,
misshag, och han dödade honom. 4Tamar,
födde honom Peres och Serach. Juda hade allt-

den kanaaneiska

Herrens

hans sonhustru,

kvinnan.

så fem söner.
5Peres söner

var Hesron och Hamul. öSerachs söner var
Simri, Etan, Heman, Kalkol och Darda, alltså sammanlagt fem.
7Simris son var Karmi, och Karmis son var Akar, som störtade Israel i olycka när han förgrep sig på det som hade vigts åt
förintelse. 8Etans son var Asarja.
9De söner som föddes åt Hesron var Ierachmeel, Ram och
till
och Amminadav
Keluvaj. 1°Ram blev far till Amminadav
Nachshon
och
far
till
Salma
blev
Nachshon, judeernas furste.
Salma till Boas. 12B0as blev far till Oved och Oved till Iishaj.
13ishaj blev far till Eliav, den förstfödde, Avinadav, den andre,
Shima, den tredje, 14Netanel,
15Osem, den sjätte, och David,

Raddaj, den femte,
16Deras systrar var
Seruja och Avigajil. Serujas söner var Avishaj, Ioav och Asael,
alltså tre. 17Avigajil födde Amasa, vars far var ismaeliten Ieter.
18Kalev, Hesrons son, fick med sin hustru Asuva dottern Ieriot. Hennes söner var Iesher, Shovav och Ardon. 19När Asuva
dog tog Kalev Efrat till hustru, och hon födde Hur åt honom.
ZOHur blev far till Uri och Uri till Besalel.
21Därefter var Hesron gift med dottern till Makir, Gileads
den fjärde,

den sjunde.

far. Henne tog han till hustru när han var 60 år gammal, och
hon födde Seguv åt honom. 22Seguv blev far till Jair, som hade
23 städer i Gilead. 23Geshur och Aram erövrade av dessa Havbyar, sammanlagt
60
vot Iair samt Kenat med kringliggande
orter. Alla dessa hade tillhört sönerna till Makir, Gileads far.
Efter
Hesrons död låg Kalev med Efrata, sin far Hesrons
hustru, som födde honom Ashchur, Tekoas far. 25erachmeel,
hade sönerna Ram, den förstfödde, Buna,
Hesrons förstfödde,
hade också en annan
Oren, Osem och Achia. 26erachmeel
hustru. Hon hette Atara och var mor till Onam. 27Ram, Jerachmeels

förstfödde,

hade sönerna

Maas, Iamin

och Eker.
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23Onams
Nadav
födde

söner var Shammaj och Jada. Shammajs söner var
29Avishurs
och Avishur.
hustru hette Avihajil.
Hon
honom Achban och Molid. 3°Nadavs söner var Seled

och Appajim.
Seled dog barnlös, 31men Appajim hade sonen
Iishi. Iishi hade sonen Sheshan och Sheshan hade sonen Achlaj.
32ada, Shammajs bror, hade sönerna Ieter och Jonatan. Ieter
dog barnlös. 33lonatans söner var Pelet och Sasa. Dessa var ättlingar till Ierachmeel.
34Sheshan hade inga söner utan bara döttrar. Han hade en
slav vid namn Iarcha 35och åt honom gav han sin dotter till hustru. I-Ion födde Attaj åt honom. 36Attaj blev far till
Natan och Natan till Savad. 37Savad blev far till Eflal och Eflal
till Oved. 33Oved blev far till Jehu och Iehu till Asarja. 39Asarja
egyptisk

blev far till Heles och Heles till Elasa. 40Elasa blev far till Sismaj och Sismaj till Shallum. 41Sha1lum blev far till Jekamja och
Iekamja till Elishama.
42Kalev, Jerachmeels

bror, hade sonen Mesha, den förstfödde, far till Sif. Dennes son var Maresha, far till Hebron. 43Hebrons söner var Korach, Tappuach, Rekem och Shema. 44Shema

blev far till Racham,

Iorkoams

far, och Rekem

till Shammaj.

45Sharnmaj hade sonen Maon, och Maon blev far till Bet-Sur.
46Efa, Kalevs bihustru, födde Harran, Mosa och Gases; Harran
blev far till Gases. 47ohdajs söner var Regem, Iotam, Geshan,
Pelet, Efa och Shaaf. 48Kalevs bihustru
Maaka födde Shever
och Tirchana. 49Hon födde också Shaaf, far till Madmanna, och
Sheva, far till Makbena och Giva. Kalevs
50Dessa var ättlingar till Kalev.
Hur,
Iearim,

dotter

hette Aksa.

Efratas förstfödde, hade sönerna Shoval, far till Kirjat51Salma, far till Betlehem, och Haref, far till Bet-Gader.

52Ättlingarna till Shoval, Kirjat-Jearims
ten av manachteerna.
var jitreerna,

jat-Iearim

53Släkterna

far, var Reaja och hälffrån Kirsom härstammade
shumateerna och mishraeer-

puteerna,
från
och
dem
korn
och eshtauleerna.
sorateerna
na,
54Salma, Betlehems far, hade som ättlingar netofateerna, Atrot Bet Ioav och den sorateiska hälften av manachteerna 55samt
de sifreiska

släkter som bodde i Iabes: tirateer, shimateer och
från HamDetta var de keniter som härstammade
mat, stamfar till Rekavs släkt.

sukateer.

Davids
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ätt

är de söner David fick i Hebron: Amnon, den förstfödde, med Achinoam från Jisreel, Daniel, den andre, med Avigafrån Karmel, zAbsalom, den tredje, son till Maaka, som var
dotter till Talmaj, kungen av Geshur, Adonia, den fjärde, son
till Haggit, 3Shefatja, den femte, med Avital, och Jitream, den
lDetta

sjätte, med sin hustru Egla. 4Dessa sex fick han i Hebron, där
han regerade i sju år och sex månader. I Jerusalem regerade
han i trettiotre år.
5Dessa söner föddes åt honom i Jerusalem: Shima, Shovav,
Natan och Salomo, alltså fyra, med Bat-Shua, Ammiels dotter,
Övidare Jivchar, Elishua, Elifelet, 7Nogah, Nefeg, Jafia, 8Elishama, Eljada och Eljfelet, alltså nio.
9Detta var Davids alla söner, förutom

sönerna med bihust-

rurna, och Tamar var deras syster.
Salomos
son var Rehabeam, vars son var Avia, vars son
vars
son var Joram, vars son
var Asa, vars son var Joshafat,
12vars
Joash,
Achasja,
son var Amasja, vars
vars son var
var
13vars
Jotam,
Asarja,
son var Achas, vars
vars son var
son var
vars
Manasse,
Hiskia,
son var Amon,
vars son var
son var
den förstfödde,
15Josias
Jochanan,
söner var
vars son var Josia.
den fjärde.
Shallum,
Jojakim, den andre, Sidkia, den tredje, och

15Jojalim hade sonen Jekonja och sonen Sidkia.
17Jekonjas, den fångnes, söner var Shealtiel, den förstfödde,
Pedaja, Shenassar, Jekamja, Hoshama och Ne19Pedajas
davja.
söner var Serubbabel och Shimi. Serubbabel
och Hananja - deras syster hette
hade sönerna Meshullam
Zovidare Hashuva, Ohel, Berekja, Hasadja och JuShelornit
shav Hesed, alltså fem. zlHananjas söner var Pelatja, Jesaja, Refaja, Arnan, Obadja och Shekanja. 22Shekanjas söner var She13Malkiram,

maja, Hattush,

Jigal,

Bariach,

Nearja

och Shafat,

23Nearjas söner var Eljoenaj, Hiskia
24Eljoenajs söner var Hodavja, Eljashiv,
nan, Delaja och Anani,

alltså sju.

alltså

sex.
alltså tre.
Pelaja, Ackuv, Jocha-

och Asrikam
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i söder

lÄttlingar till Juda var Peres, Hesron, Karrni, Hur och Shoval.
ZReaja, Shovals son, blev far till Iachat och Iachat till Achumaj
och Lahad. Detta var de sorateiska släkterna.
3Detta är Etams söner: Iisreel, Iishma och Jidbash
deras
-syster hette Haslelponi - 4vidare Penuel, Gedors far, och Eser,
Hushas far. Dessa var ättlingar till Hur, Efratas förstfödde, Betlehems far.
5Ashchur,

Tekoas far, hade två hustrur,
Hela och Naara.
ÖNaara födde honom Achussam, Hefer, Temni och achashtareerna. Dessa var Naaras söner. 7Helas söner var Seret, Sochar,
Etnan

och Kos. 3Kos blev

starnfar

till de släkter

far till

Anuv

som härstammade

rums son.
9jabes hade högre anseende

och Hassoveva

och

från Acharchel,

Ha-

än sina bröder.

Hans mor gav
namnet Jabes, "ty", sade hon, "jag födde honom med
smärta". 1°Men Iabes åkallade Israels Gud: "Välsigna mig och
honom

gör mitt område stort. Låt din hand stödja mig och befria mig
från olycka och smärta." Och Gud uppfyllde hans önskan.
11Keluv, Shuchas bror, blev far till Mechir, som var Eshtons
far. 12Eshton blev far till Bet Rafa, Paseach och Techinna,
till Ir Nachash. Detta var männen från Reka.
13Kenas söner var Otniel och Seraja, Otniels
och Meonotaj.

far

söner var Hatat

14Meonotaj blev far till Ofra, och Seraja blev far

till Ioav,

stamfar till Timmermansdalens
släkt; de var
tim15Kalev,
Iefunnes son, hade sönerna Ir, Ela och Namermän.
am, och Elas son var Kenas.
lélehallelels söner var Sif, Sifa, Tirja och Asarel.
17Esras söner var Ieter, Mered, Efer och Ialon. Ieter blev far
Shammaj och Jishbach, Eshtemoas far. 18Hans ju-

till Mirjam,

deiska hustru

födde Iered, Gedors far, Hever,

kutiel,

Sokos far, och Ie-

Sanoachs far. Detta var sönerna till Bitja, faraos dotter,
19Söner till hans judeiska
Mered
hade tagit till hustru:
som
hustru, syster till Nacham, far till Keila, var
garmén, och
...,
Eshtemoa, maakatén.
2°Shimons söner var Amnon, Rinna, Ben-Hanan och Tilon.
Iishi hade sonen Sochet.
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21Ättlingarna till Shela, Judas son, var Er, Lekas far, Lada,
Mareshas far, och de släkter som var linnevävare i Bet Ashbea,
vidare
Iokim och männen från Koseva och Ioash och Saraf,
i Moab och sedan återvänt till Betlehem
som hade tjänstgjort
23Detta var de krukmakare
enligt gamla traditioner.
som
bodde i Netaim och Gedera; de bodde där i kungens tjänst.
Simons
söner var Nemuel, Jamin, Iariv, Serach och Saul.
25Hans son var Shallum, vars son var Mivsam, vars son var
Mishma. 26Mishma hade sonen Hammuel,
sonen Sackur och
sonen Shimi. 27Shimi hade sexton söner och sex döttrar, men
hans bröder hade inte många barn. Deras släkt blev inte lika
stor som Judas. 23De bodde i Beer Sheva, Molada, Hasar Shual,
29Bilha, Esem, Tolad, 3°Betuel, Horma, Siklag, 31Bet Markavot,
Hasar Susim, Bet Biri och Shaarajim. Dessa var deras städer till
tillhörande
byar. De bodde
dess att David blev kung, liksom
också i Etarn, Ajin, Rimmon, Token och Ashan, dessa fem städer, 33samt alla deras byar, som låg runt om dessa städer, ända
till Baal. Det var där de bodde, och de hade ett eget släktregister. 34Vidare: Meshovav, Iamlek, Iosha, Amasjas son, 35oel, Iehu, son till Ioshivja, son üll Seraja, son till Asiel, 36Eljoenaj, Iaakova, Jeshochaja, Asaja, Adiel, Iesimiel, Benaja 37och Sisa, son
till Shifi, son till Allon, son till Jedaja, son till Shimri, son till
Shemaja. 33Dessa ovan nämnda var sina släkters hövdingar.
sig starkt, 39och de drog ut i riktning
till östra sidan av dalen, för att söka bete för sin
4°Där fann de fett, gott bete, och landet var vid-

Deras familjer
mot Gedor,
småboskap.

förökade

de som förut bodde där
sträckt och där var lugnt och fridfullt;
hamiter.
var
med namn kom vid den
41De som här blivit upptecknade
och
de förstörde hamiternas
tid då Hiskia regerade över Juda,
dem för all
tält och boplatser,
som fanns där. De förintade
där fanns bete för
och slog sig ner på deras område,
42Några av dem, 500 man från Simons stam,
drog till Seirs bergsbygd, ledda av Pelatja, Nearja., Refaja och
Ussiel, Iishis söner. 43De slog de sista överlevande amalekiter-

framtid

småboskapen.

na och bor där än i dag.
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sidan Jordan

till Ruben,

Israels förstfödde.

Han var den
sin fars bädd gavs
men eftersom han vanhelgat
hans förstfödslorätt
till Josefs, Israels sons, söner, och han bör
inte räknas som förstfödd. ZJuda var mäktigast bland sina bröförstfödde,

der och från honom
rätten tillhörde

härstammade
en furste, men förstfödslo3Ruben,
Josef.
Israels förstfödde, hade sönerna

Pallu, Hesron och Karmi. 4Joels ättlingar: hans son var
Shemaja, vars son var Gog, vars son var Shimi, 5vars son var
Mika, vars son var Reaja, vars son var Baal, Övars son var Beera, som den assyriske kungen Tiglat Pileser förde bort i fång7Hans släkt
enskap; han var en av rubeniternas
hövdingar.
Henok,

blev familjevis

och i åldersordning
uppförd i släktregistret:
JeiSakarja 3och Bela, son till Asas, son till Shema,
son till Joel. Rubeniterna bodde i Aroer och ända bort mot Nebo och Baal Meon. 9Österut hade de boplatser ända fram till
el, överhuvudet,

öknen som sträcker sig från floden Eufrat; de hade mycket boskap i Gilead. 1°På Sauls tid förde de krig med hagareerna,
Sedan övertog de deras boplatser längs
som de underkuvade.
med hela östra sidan av Gilead.
11Gads stam bodde mittemot dem i Bashan ända till Salka.
12Joel var överhuvudet,
därnäst kom Shafam och sedan Janaj,
13Deras
domaren i Bashan.
släkt var, familj för familj, Mikael,
Sheva, Joraj, Jakan, Sia och Ever, alltså sju. 14De
till
Avichajil, son till Huri, son till Jaroach, son till Gisöner
var
lead, son till Mikael, son till Jeshishaj, son till Jachdo, son till
Bus. 15Achi, son till Avdiel, son till Guni, var överhuvud
för
16De
dessa familjer.
bodde i Gilead, i Javesh med kringligganMeshullam,

de byar, och på Sharons alla utmarker så långt de sträckte sig.
17De blev alla uppförda i släktregister då Jotam, Judas kung,
och Jerobeam, Israels kung, regerade.
13Rubens stam och gaditerna och hälften

av Manasses stam
var krigare, stridsvana män med sköld och svärd eller båge. De
var 44 760 vapenföra män, 19och de förde krig mot hagareerna
och mot Jetur, N afish och Nodav. ZODe fick hjälp mot dem så
att hagareerna och alla deras bundsförvanter
der. Under striden hade de nämligen ropat
hörde deras bön därför

att de förtröstade

föll i deras häntill Gud, och han
21De lade

på honom.

beslag på deras boskap:
åsnor och dessutom
striden
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50 000 kameler,

100 000 människor.

var Guds verk. Sedan bodde

250 000 får och 2 000

Många

hade stupat;
de i deras land ända till

exilen.
23Halva

Manasses stam bodde i Bashan ända upp mot Baal
Senir och berget Hermon. De var talrika. 24Dessa var
för sina familjer: Efer, Iishi, Eliel, Asriel, Ieremia,
överhuvuden

Hermon,

förmögna och berömda män, överhu25Men
de avföll från sina fäders Gud
vuden
och var otrogna med de gudar som dyrkades av landets olika
folk, dem som Gud förintade åt dem. 26Då ingav Israels Gud
den assyriske kungen Tiglat Pileden assyriske kungen Pul

Hodavja

och lachdiel

för sina familjer.

gaditerna
ser -- att bortföra folket i fångenskap, rubeniterna,
till
Halach,
och halva Manasses stam, och han lät dem komma
Havor och floden Gosan, och där bor de än i dag.
Levi
söner
söner var Gershom, Kehat och Merari. Kehats
3Amrams
barn
Ussiel.
och
Hebron
Iishar,
Amram,
var
var
Aron, Mose och Mirjam. Arons söner var Nadav, Avihu, Elasar
och Itamar. 4E1asar blev far till Pinechas och Pinechas till Avishua. 5Avishua blev far till Bucki och Bucki till Ussi. 6Ussi blev
lLevis

far till Serachja och Serachja till Merajot. 7Merajot blev far till
3Achituv blev far till Sadok
Amarja och Amarja till Achituv.
och Sadok
Asarja

till

Achimaas.

till Iochanan.

9Achimaas

Uochanan

blev far till Asarja

blev far till Asarja,

och

som var

präst i det tempel Salomo byggde ijerusalem.
Asarja
blev far till Amarja och Amarja till Achituv. 12Achituv blev far till Sadok och Sadok till Shallum. 13Shallum blev
blev far till Seraja
till Asarja. Asarja
15som var bland de deporterade
när
i Juda och Ieföra bort befolkningen
lät Nebukadnessar

far till Hilkia

och Hilkia

och Seraja ti1l.osadak,
Herren

rusalem.
15Levis söner var Gershom, Kehat och Merari. 17Gershoms
söner hette Livni och Shimi. 18Kehats söner var Amram, Iishar,
Hebron och Ussiel. 19Meraris söner var Machli och Mushi.
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efter deras stam-

fäder:
zoGershom

hade sonen Livni, vars son var Jachat, vars son
21vars
Simma,
var
son var Joach, vars son var Iddo, vars son
Serach,
ättlingar:
hans son
var
vars son var Jeotraj. Kehats
var Amminadav,
vars son var Korach, vars son var Assir,
23vars son var Elkana, vars son var Evjasaf, vars son
var Assir,
24vars son var Tachat, vars son var Uriel, vars son var Ussia,
Amasaj och Achimot,
vars son var Saul. 25Elkanas ättlingar:
25vars son var Elkana, vars son var Sofaj, vars
son var Nachat,
27vars son var Eliav, vars son var Jerocham, vars son var Elkana, vars son var Samuel. 23Samuels söner var Joel, den förstfödde, och Avia, den andre. 29Meraris ättlingar: Machli, vars
son var Livni, vars son var Shirni, vars son var Ussa, 30vars son
var Shima, vars son var Haggia, vars son var Asaja.

Tempelsângarna
31Detta är de som David gav i uppdrag att svara för sången i
hus när arken hade fått sin plats där. 32Tills Salomo
hade byggt Herrens hus i Jerusalem fullgjorde
de denna tjänst
Herrens

boningen,vochde utförde sina uppframför uppenbarelsetältet,
gifter enligt den ordning som gällde för dem.
33Detta är de som med sina söner fullgjorde denna tjänst:
Av Kehats släkt: Heman, sångaren, son till Joel, son till Samuel, 34son till Elkana, son till Jerocham, son till Eliel, son till
35son till Suf, son till Elkana, son till Machat, son till
Amasaj, 35son till Elkana, son till Joel, son till Asarja, son till
Sefanja, 37s0n till Tachat, son till Assir, son till Evjasaf, son till
Korach, 33son till Jishar, son till Kehat, son till Levi, son till IsToach,

rael
39Vidare

Asaf, sångare liksom Heman, som stod på hans
högra sida, son till Berekja, son till Shima, 40son till Mikael, son
till Maaseja, son till Malkia, 41s0n till Etni, son till Serach, son
till Adaja, 42son till Etan, son till Simma, son till Shimi, 43s0n

till Jachat, son till Gershom, son till Levi.
44Meraris ättlingar, sångare även de, stod på den vänstra sidan: Etan, son till Kishi, son till Avdi, son till Malluk, 45s0n till
Hashavja, son till Amasja, son till Hilkia, 46son till Amsi, son
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till Bani, son till Semer, 47son till Machli,
Merari, son till Levi.

6:67

son till Mushi,

son till

De övriga leviterna
48Deras levitiska

bröder var satta till att göra allt slags tjänst i
Guds hus. 49Men Aron och hans ättlingar skötte offoch rökelsealtaret.
De ombesörjde allt
ren på brännofferaltaret
åt
Israel, alldeles så
försoning
bringade
heligaste
och
i det allra
5°Detta
är Arons ättlingsom Mose, Guds tjänare, hade befallt.

boningen,

ar: hans son var Elasar, vars son var Pinechas, vars son var
Avishua, 51vars son var Bucki, vars son var Ussi, vars son var
Serachja, 52vars son var Merajot, vars son var Amarja, vars son
var Achituv, 53vars son var Sadok, vars son var Achimaas.
städer

Leviternas

54Detta är leviternas boplatser, tältstäderna, som de hade inom
Lotten föll först på Arons ättlingar av Kesina landområden.
55och
de fick Hebron i Juda land med omgivande
hats släkt,
56men åkerjorden och byarna som hörde till stason. 57Arons ättlingar fick asylstäder-

betesmarker,

den fick Kalev, Iefunnes

Iattir och Eshtemoa
na Hebron och Livna med betesmarker,
53Hilen med betesmarker, Devir med betesmed betesmarker,
och Bet-Shemesh med bemarker, 59Ashan med betesmarker
stam Geva med betesmarker,
Samoch Anatot med betesmarker.
Alemet med betesmarker
manlagt hade de tretton städer med tillhörande betesmarker.
släkt för
Kehats
övriga ättlingar fick genom lottkastning
tesmarker

ÖOsamt från Benjamins

släkt tio städer från den ena hälften av Manasses stam. ÖZGersläkt för släkt tretton
shoms ättlingar fick genom lottkastning
städer från Isaskars stam, Ashers stam, Naftalis stam och Manasses stam i Bashan. 63Meraris ättlingar fick genom lottkastning släkt för släkt tolv städer från Rubens stam, Gads stam
och Sebulons stam. 64Israeliterna
gav leviterna dessa städer
Genom
lottkastning
gav man dem från Iuoch Benjamins stammar de städer vilkas namn
släkter bland Kehats ättlingar fick
står att läsa ovan. Vissa
från
Efraims stam: 67man gav dem
område
städerna inom sitt
asylstaden Shekem med betesmarker i Efraims bergsbygd, Ge-

med betesmarker.
das, Simons
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ser med betesmarker, 53okmeam med betesmarker, Bet-Horon
med betesmarker, 69Ajalon med betesmarker och Gat-Rimmon
7°samt från den ena hälften av Manasses
med betesmarker
stam Aner med betesmarker och Bileam med betesmarker. Allt
detta fick släkterna

bland Kehats övriga

ättlingar.

71Gershoms

fick släkt för släkt från den andra hälften

av Manasses
med bemed
betesmarker
och
Ashtarot
Golan
Bashan
i
stam
72Från
Isaskars stam fick de Kedesh med betesmartesmarker.
ker, Daverat med betesmarker, 73Ramot med betesmarker och
ättlingar

Anem

74från Ashers stam Mashal med be75Hukok med betesmar76samt
från Naftalis stam
med betesmarker,

med betesmarker,

tesmarker,

Avdon

ker och Rechov

med betesmarker,

Kedesh i Galileen

med betesmarker,

ker och Kirjatajim

med betesmarker.

Hammon
77Meraris

med betesmarövriga ättlingar

fick från Sebulons stam Rimmono med betesmarker och Tabor
73På andra sidan Jordan, mitt emot Jeriko,
med betesmarker.
fick
de från Rubens stam Beser i öknen med
Jordan,
Öster om
Iahas med betesmarker,

betesmarker,
marker

och Mefaat

med betesmarker

79Kedemot med betes8°samt från Gads stam

med betesmarRamot i Gilead med betesmarker, Machanajim
ker, 31Heshbon med betesmarker och Iaser med betesmarker.

Stammarna

i norr

1Isaskars söner var Tola, Pua, Iashuv och Shimron,
söner var Ussi, Refaja, Ieriel, Iachmaj, Iivsam

Tolas

el, överhuvuden

alltså fyra.
och Samu-

från Tola;
som härstammade
antal på
släktregistren
deras
var

för de familjer

de var tappra krigare. Enligt
Davids tid 22 600. 3Ussis söner var Iisrachja, Mikael, Obadja,
4Till deras familJoel och Iishia, alltså fem, alla överhuvuden.

skaror av krigare, 36 000
enligt deras släktregister
5Deras bröder i Isasbarn.
och
de
hade
hustrur
många
man;
kars alla släkter var tappra krigare. Sammanlagt 87 000 fanns

jer hörde

upptecknade.

éBenjamins söner var Bela, Beker och Iediael, alltså tre. 7Belas söner var Esbon, Ussi, Ussiel, Ierimot och Iri, alltså fem,
överhuvuden
för sina familjer och tappra krigare. 22 034 man
3Bekers söner var Semira, Ioash, Elieser,
fanns upptecknade.
Eljoenaj,

Omri,

Ieremot,

Avia,

Anatot

och Alemet.

Alla

dessa
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upptecknades
20 200
deras släktregister
1°ekrigare.
och
familjer
för
överhuvuden
sina
tappra
mean,
diaaels son var Bilhan, och Bilhans söner var Ieush, Benjamin,
Alla
dessa
Ehud, Kenaana, Setan, Tarshish och Achishachar.

var

Bekers söner.

för sina familjer, tappra
var ättlingar till Iediael, överhuvuden
krigare, 17 200 vapenföra män. 12Shufam och Hufam var söner
tilll Ir, Hushim var son till Acher.
13Naftalis söner var Jachasiel, Guni, Ieser och Shallum, ättlingar till Bilha.
Manasses
son var Asriel, som hans arameiska bihustru
födde; hon födde också Makir, Gileads far. 15Makjr tog hustrur
åt Hufam och Shufam. Hans syster hette Maaka. Hans andra
15Maaka,
son hette Selofchad; Selofchad hade endast döttrar.
honom
namnet Peresh;
Makirs hustru, födde en son och gav
hans bror hette Sheresh och hans söner var Ulam och Rekem.
17Ulams son var Bedan. Dessa var ättlingar till Gilead, son till
födde
Makir, son till Manasse. 13Och hans syster Hammoleket
19Shemida
Achjan,
hade
Machla.
sönerna
och
Ishhod, Avieser
Shekem, Likchi och Aniam.
ZOEfraims ättlingar var Shutelach,

vars son var Bered, vars
21vars
son var Tachat, vars son var Elada, vars son var Tachat,
dessutom Eser och
son var Savad, vars son var Shutelach,
Elad. De blev dödade av några män från Gat, som var födda
far
där i landet, när de kom dit för att ta deras boskap. Deras
honom.
för
att trösta
Efraim sörjde länge, och hans bröder kom
23Sedan låg han med sin hustru,

och hon blev havande.

Hon

det hade
en son, och han gav honom namnet Beria,
skett i en olyckstid för hans familj. 24Hans dotter var Sheera;
och Ussen Sheera.
hon grundade Nedre och Övre Bet-Horon
Reshef,
25Hans son var Refach, vars son var
vars son var Te-

födde

lach, vars son var Tachan, 25vars son var Ladan, vars son var
27vars son var Nun, vars
Ammihud,
vars son var Elishama,
23Deras
boplatser var Betel med
och
egendomar
son var Iosua.
byar, och i öster Naaran och i väster Geser med
dess byar, dessutom Shekem med dess byar ända till Aja med
Bet-Shean med dess
dess byar. 29Manasses släkt kontrollerade
med dess byar
byar, vidare Tanak med dess byar, Megiddo

kringliggande

och Dor med dess byar. Där bodde ättlingarna
son.

till Josef, Israels
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3OAshers söner var Iimna, Iishva, Iishvi och Beria.
var deras syster. 31Berias söner var Hever och Malkiel,
far. 32Hever blev far till Iaflet, Semer och Hotam. Shua
ras syster. 33aflets söner var Pasak, Bimhal och Ashvat.

Serach
Birsajits

var deDe var
Iaflets söner. 34Hans bror Semers söner var Rohga, Hubba och
Aram. 35Hans bror Hotams söner var Sofach, Iimna, Shelesh
och Amal. 36Sofachs söner var Suach, Harnefer, Shual, Beri,
Iimra, 37Beser, Hod, Shamma, Shilsha, Jitran och Beera. 33eters
söner var Iefunne, Pispa och Ara. 39Ullas söner var Arach,
Hanniel och Risja. 4°Alla dessa var Ashers ättlingar, överhuvuden för sina familjer, utvalda, tappra krigare, ledande bland
hövdingarna.
De som upptecknades
för krigstjänst
utgjorde
26 000 man.

Benjamin
lBenjamin

blev far till Bela, den förstfödde, Ashbel, den andre,
Achrach, den tredje, 2Nocha, den fjärde, och Rafa, den femte.
3Bela hade sönerna Addar och Gera, Ehuds far. 4Avishua, Naaman, Achia, 5Gera, Shefufan och Huram: Ödessa var Ehuds
för sina familjer bland invånarna i
söner. De var överhuvuden
Geva och fördes bort i fångenskap
till Manachat, 7nämligen
Naaman, Achia och Gera. Det var han som förde
han blev far till Ussa och Achichud.

bort

dem,

3Shacharajim fick söner i Moab sedan han hade skilt sig från
och Baara. 9Med sin hustru Hodesh fick
lojeus, Sakeja och Mirma. De
hans
överhuvuden
för
Hushim
söner,
sina familjer. Med
var
fick han Avituv och Elpaal. Elpaals
söner var Ever, Misham
sina hustrur

han Iovav,

Hushim

Sivja, Mesha, Malkam,

och Semer. Han var den som grundade
Ono och Lod med
kringliggande
byar.
13Beria, Elpaal och Shema var överhuvuden
för sina familjer
bland invånarna i Ajalon och drev bort invånarna i Gat; 14deras bröder var Shashak och Ierocham. 15Sevadja, Arad, Eder,
15Mikael, Iishpa och Iocha var Berias söner. 17Sevadja, Meshullam, Hiski, Hever, 18ishmeraj, Iislia och Jovav var Elpaals
söner. 19Iakim, Sikri,

zoEljoenaj, Silletaj, Eliel, 21Adaja,
Beraja och Shimrat var Shemas söner. Zzlishpan, Ever, Eliel,
23Avdon, Sikri, Hanan, 24Hananja, Elam, Antotia, Z5Iifdeja och
Savdi,
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var Shashaks söner. 26Shamsheraj, Shecharja, Atalja,
7-7Jaareshja,Elia och Sikri var Jerochams söner. 23De var överde bodde i Jehuvuden för sina familjer enligt släktordningen;
Penuel

rusalem.
291 Givon

bodde Givons grundare Jeiel; hans hustru hette
30Hans söner var Avdon, den förstfödde,
Sur, Kish,
32Mikl0t
31Ged0r,
Miklot.
Seker
och
Achjo,
Baal, Ner, Nadav,
blev far till Shima. Också dessa bodde i Jerusalem liksom sina
Maaka.

med dem.
bröder, tillsammans
33Ner blev far till Kish, Kish till Saul och Saul till Jonatan,
Avinadav
och Eshbaal. 34Jonatans son var MerivMalki-Shua,
Baal, och Meriv-Baal

blev far till Mika.

35Mikas

söner var Pi-

ton, Melek, Tarea och Achas.
36Achas blev far till Joadda och Joadda till Alemet, Asmavet
och Simri. Simri blev far till Mosa 370ch Mosa till Bina, vars
33Asel hade
son var Rafa, vars son var Elasa, vars son var Asel.
Ismael,
Shearja,
förstfödde,
sex söner. De hette Asrikam, den
Asarja, Obadja och Hanan. Alla dessa var Asels söner. 39Hans
bror Esheks söner var Ulam, den förstfödde, Jeush, den andre,
och Elifelet, den tredje. 4°Ulams söner var tappra krigare, bågskyttar. De hade många söner och sonsöner, sammanlagt 150.
Alla dessa var ättlingar

Jerusalems

till Benjamin.

invånare

1Nu hade alla israeliter

de är uppupptecknats
i släktregister;
fördes
bort till
Judas
folk
kungar.
Israels
skrivna i boken om
2De
första som återBabylon därför att de hade varit trolösa.
vände till sina städer och egendomar
var vanliga israeliter,
präster,

leviter

och tempeltjänare.

Jerusalem bosatte sig folk

av Judas, Benjamins, Efraims och Manasses stammar:
4Utaj, son till Ammihud,
son till Omri, son till Imri, son till
Bani, av Peres, Judas sons, släkt. 5Vidare av Shelas efterkomoch hans söner. 6Av Serachs ättmande Asaja, den förstfödde,
lingar Jeguel. Denna ätt omfattade 690 personer.
7Av Benjamins ättlingar: Sallu, son till Meshullam,
son till
8Jivneja,
Ela,
till
Jerocham,
Hodavja, son till Hassenua,
son
son
till Ussi, son till Mikri, och Meshullam,
son till Shefatja, son till
Reguel, son till Jivnia.

9Denna ätt omfattade

enligt sina släkt-
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956 personer. Alla dessa var överhuvuden
för sina familjer.
1°Av prästerna: Iedaja, Iojariv, Iakin, 11Asarja,
son till Hilkia, son till Meshullam,
son till Sadok, son till Merajot, son till
Achituv,
den främste i Guds hus, 12Adaja, son till Ierocham,
register

son till Pashchur, son till Malkia, och Masaj, son till Adiel, son
till Iachsera, son till Meshullam,
son till Meshillemot,
son till
13Denna
Immer.
ätt omfattade
1 760 personer, överhuvuden
för sina familjer, Väl skickade att göra tjänst i Guds hus.
14Av leviterna: Shemaja, son till Hashuv, son till Asrikam,
son till Hashavja, av Meraris släkt. 15Vidare Bakbackar, Heresh, Galal, Mattanja,

son till Mika,

son till Sikri, son till Asaf,
och

16Obadja, son till Shemaja, son till Galal, son till Iedutun,

Berekja, son till Asa, son till Elkana, som bodde i netofateernas
byar.
17Dörrvaktare
Var Shallum, Ackuv, Talmon och Achiman.
Shallum var deras förman. 18Dittills
hade de tjänstgjort
vid
på östra sidan. Detta var dörrvaktarna
Kungsporten
i leviternas läger.
19Shallum, son till Kore, son till Evjasaf, son till Korach, och
de som hörde till hans släkt, korachiterna,
tjänstgjorde
som
tröskelväktare
i tältet, liksom deras fäder hade hållit Vakt vid
ingången till Herrens läger. 20Pinechas, Elasars son, var en
gång den främste bland dem. Herren

var med honom.
son, vaktade ingången till uppenbarelsetältet. 22De som utvalts till att vakta trösklarna var 212,
och de var upptecknade
i släktregister
i sina byar. David och
siaren Samuel hade insatt dem till att tjänstgöra ständigt. 23De

21Sakarja, Meshelemjas

och deras söner tjänstgjorde avdelningsvis
24De fyra dörrvaktarna

rens hus, tälthuset.
fyra väderstrecken,

öster, väster,

vid portarna i Hervar posterade i de
och söder, 25och deras

norr
var sjunde dag komma in och
tjänstgöra tillsammans
med dem enligt en bestämd ordning.
25De fyra överdörrvaktarna
var dock ständigt i tjänst. De var
leviter och skötte kamrarna
och förråden i Guds hus. 27De
släktingar

skulle

i varje

by skulle

tillbringa
natten i närheten av Guds hus; det ålåg dem
hålla
vakt
och
att
att öppna varje morgon.
23En del av dem hade hand om de kärl som användes vid
gudstjänsten. De skulle räkna dem både när de ställde in dem
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och när de tog ut dem. Andra
skulle ta hand om de vanliga
kärlen och helgedomens
övriga kärl och ha uppsikt
över
mjölet,

Vinet,

oljan, rökelsen

kryddorna.

och de välluktande

3°Några av prästerna

hade till uppgift att tillreda den välluktande smörjelsen. 31Och leviten Mattitja,
som var korachiten
brödbakningen.
Shallums
övervakade
ständigt
förstfödde,

32Några av deras ämbetsbröder

bland

ättlingar

Kehats

hade

och skulle lägga fram dem varje
uppsikt
över skådebröden
för levitiska familjer
sabbat. 33Dessa sångare var överhuvuden
de var i tjänst dag och natt.
och bodde i särskilda kammare,
34De var överhuvuden
familjerna
enligt
för de levitiska
släktordningen;

de bodde i Jerusalem.

Sauls härstamning
351 Givon

bodde Givons grundare Jeiel; hans hustru hette Ma35Hans
aka.
Sur, Kish, Baal,
söner var Avdon, den förstfödde,
Ner, Nadav, 37Gedor, Achjo, Sakarja och Miklot. 38Miklot blev
far till

Shimam.

Också dessa bodde

i Jerusalem

liksom

sina

bröder, tillsammans med dem.
39Ner blev far till Kish, Kish till Saul och Saul till Jonatan,
och Eshbaal. 4°Jonatans son var MerivMalki-Shua,
Avinadav
Baal, och Meriv-Baal

blev far till Mika.

41Mikas

söner var Piton, Melek, Tachrea och Achas.
42Achas blev far till Jada och Jada till Alemet, Asmavet och
Simri. Simri blev far till Mosa 43och Mosa till Bina. Hans son
var Refaja, vars son var Elasa, vars son var Asel. 44Asel hade
Ismael,
sex söner. De hette Asrikam, den förstfödde,
Asarja, Obadja och Hanan. De var Asels söner.

Shearja,

Sauls död
lFilisteema
tillbaka;

hade gått till anfall mot israeliterna
låg stupade på Gilboaberget.

många

och drivit
Filisteerna

dem

var
på Saul och hans söner och dödade Jonatan, AviSauls söner. 3Striden blev hård kring
och Malki-Shua,

tätt i hälarna
nadav

upptäckte honom, och han sårades i veka liSaul, bågskyttarna
vet. 4Då sade han till sin väpnare: "Drag ditt svärd och stöt ner
mig, så att inte de där oomskurna hedningarna förgriper sig på
mig."

Men väpnaren

var lamslagen

av skräck och vågade inte.
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Då drog Saul sitt svärd och kastade sig på det, 5och när väpnaren såg att han var död kastade sig också han på sitt svärd och
dog. ÖSå dog Saul och hans tre söner; hela hans ätt dog på samma gång.
7Då alla israeliterna
nere på slätten fick veta att soldaterna
och att Saul och hans söner hade stupat,
de sina städer och flydde. Och filisteerna kom och bo-

hade tagit till flykten
övergav

satte sig där.
3När filisteerna

nästa dag kom för att plundra de stupade
fann de Saul och hans söner, där de låg fallna på Gilboaberget.
9De plundrade
honom och tog med sig hans huvud och hans
vapen och skickade runt i sitt land för att kungöra segern för
gudarna och folket. 1°Hans Vapen lade de i sina gudars tempel,
och skallen satte de upp i Dagontemplet.
När
folket i Iavesh i Gilead fick höra vad filisteerna hade
gjort med Saul bröt
begravde

män upp och hämtade
och förde dem till Iavesh. Där

alla vapenföra

Sauls och hans söners kvarlevor

de benen under terebinten

i staden och fastade sedan

i sju dagar.
13Saul dog därför

att han hade varit trolös mot Herren och
inte följt Herrens befallning. Han hade också frågat en ande till
råds och
inte Herren; därför dödade Herren honom och
till David, Iishajs son.
överförde kungamakten
David
11

blir kung och intar

Jerusalem

1Nu samlades hela Israel hos David i Hebron. "Vi är av samma
förut, redan när Saul
kött och blod som du", sade de. Redan
förde
befälet
Israel, och Herren,
du
kung,
det
över
var
var
som
för
din Gud, sade till dig: Du skall vara herde
mitt folk Israel,
3Alla
de äldste i Israel
du skall vara mitt folk Israels furste."
kom alltså till kung David
dem inför

Herren,

i Hebron.

och de smorde

Där slöt han förbund
David

till kung

med

över Israel

enligt Herrens ord genom Samuel.
4David och hela Israel tågade nu mot Jerusalem, alltså Ievus,
sade till David: "Här slipdär jevuseerna bodde. 5evuseerna
per du aldrig in" Men David intog Sionsborgen, alltså Davids
stad. 5David sade: "Den som först dödar en jevusé, han skall få
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Och Ioav, Serujas son, var den förste som kom
dit upp, och han blev alltså överbefälhavare.
7David slog sig ner i borgen, och därför kallade man den
Davids stad. 8Han befäste staden runt om, från Millo och inåt,
medan Joav återställde resten av staden. 9David blev allt mäkhögsta befälet."

ügare, och Herren

Davids

Sebaot var med honom.

kämpar

1°Detta är de främsta bland Davids kämpar, som var ett starkt
och som tillsammans med hela Israel
stöd för hans kungamakt
hade gjort honom till kung enligt Herrens ord till Israel. Detöver Davids kämpar:
ta är förteckningen
Iishbaal, son till en man av Hakmons släkt, var den främste
av de tre. Han svängde sitt spjut över 300 fiender, fällda på en
och samma gång. 12Därnäst kom Elasar, son till Dodo av
släkt; han var en av de tre kämpama. 13Han var med
hade samlats till
där filisteerna
Pas Dammim,
drabbning.
Där fanns ett fält med korn. Israeliterna flydde för
filisteerna, men
Elasar fattade posto mitt på fältet och försva-

Achoachs
David

vid

rade det och nedgjorde

fienderna.

Så skänkte

Herren

dem en

stor seger.
15En gång gick tre av de trettio hövdingarna
ner för klippan
här var
samtidigt
filisteernas
till David i Adullams
grotta,
som
David
bergfäste,
medan
fidå
lägrad i Refaimdalen.
i sitt
var
17David
listeerna hade en förpost vid Betlehem.
greps av längtan och sade: "Den som ändå kunde få lite vatten från brunnen
18De tre tog sig då igenom filistevid stadsporten i Betlehem"
läger,
hämtade
ernas
upp Vatten ur brunnen vid Betlehems
och tog med tillbaka till David. Men David vägrade
åt Herren.
att dricka det och utgöt det som dryckesoffer
19"Min Gud bevare mig för att göra något sådant", sade han.
stadsport

"Inte kan jag dricka dessa mäns blod Ty de har satt sina liv på
spel för att hämta vattnet." Och han ville inte dricka. - Detta
var de tre kämparnas bedrifter.

zoAvishaj, bror till Ioav, var ledare för de trettio. Han svängde sitt spjut över 300 fällda fiender. Han hade stort anseende
bland de trettio; Zlhan var mer berömd än någon av dem och
blev deras anförare. Ändå kunde han inte mäta sig med de tre.
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22Benaja, Iojadas son, från Kavseel var en tapper man som utstora bragder. Han högg ner de båda sönerna till Ariel
från Moab, och det var också han som en snöig dag steg ner i
en brunn och dödade ett lejon. 23Vidare fällde han en jättelik
egyptisk man, två och en halv meter lång. Egyptern var beväp-

förde

nad med ett spjut, tjockt som en vävbom, men Benaja gick
emot honom med en påk, ryckte från honom spjutet och dödade honom med det. 24Detta var Benajas, Iojadas sons, bedrifter,
och han vann stort anseende bland de trettio kämparna. 25Han
Ändå kunde han inte mäta
var mer berömd än någon av dem.
sig med de tre. David gav honom befälet över sin livvakt.
26De tappra kämparna var: Asael, Joavs bror, Elchanan, Dodos son, från Betlehem, 27Shammot från Harod, Heles från Pelet, 28Ira, Ickeshs son, från Tekoa, Avieser från Anatot, 29Sibbekaj av Hushas släkt, Ilaj av Achoachs släkt, 3°Mahraj från Netofa, Heled, Baanas son, från Netofa, 31Itaj, Rivajs son, från Giva i
Benjamin, Benaja från Piraton, 32Huraj från Nachale Gaash,
Aviel från Arava, 33Asmavet från Bachurirn, Eljachba från Shaalvon, 34Hashem från Gison, Jonatan, Shages son, från Harar,
35Achiam, Sakars son, från Harar, Elifal, Urs son, 36Hefer från
Mekera, Achia från Gilo, 37Hesro från Karmel, Naaraj, Esbajs
39Se1ek från Amson, 38oel, Natans bror, Mivchar, Hagris son,
Nachraj
från
Beerot, som var väpnare åt Ioav, Serujas
mon,
4OIra
son,
av Ieters släkt, Garev av Ieters släkt, 41Uria, hettiten,
Savad, Achlajs son, 42Adina, Shisas son, av Rubens släkt och
.överhuvud
för Rubens släkt, och trettio man med honom,
43Hanan, Maakas son, Ioshafat från Meten, 44Ussia från Ashtarot, Shama och Ieiel, söner till Hotam från Aroer, 45ediael,
Shimris son, och hans bror Iocha från Tis, 46E1iel från Machanajim, Ierivaj och Ioshavja, Elnaams söner, Iitma
47och Eliel, Oved och Iaasiel från Sova.

Davids
12

från Moab

första anhängare

1Detta är de som slöt sig till David i Siklag, medan han ännu
gömde sig undan Saul, Kishs son; de tillhörde de kämpar som
med bågar och
bistod honom i striden. 2De var beväpnade
kunde slunga stenar och skjuta pilar med både höger och vänssläktingar till Saul. 3Den främste
ter hand. De var benjaminiter,
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var Achieser, därefter Ioash, söner till Shemaa från Giva, Iesiel
och Felet, söner till Asmavet, Berekja, Iehu från Anatot, 4ishmaja från Givon, en av de trettio kämparna och deras anförare,
Ieremia,
rimot,

Iachasiel,

Iochanan,

Bealja, Shemarja,

Iosavad

Shefatja

från Gedera, 5Elusaj, Je6Elkana, Iishia,

från Haruf,

alla av Korachs släkt, 7samt Ioela
och Sevadja, söner till Ierocham från Gedor.
8Av gaditerna gick en del över till David vid bergfästet i ök-

Asarel, Ioeser och Iashovam,

nen; tappra män och goda soldater, rustade med sköld och
lans. De liknade lejon och var snabba som gaseller på bergen.
9Eser var den främste, Obadja den andre, Eliav den tredje,
loMishmanna

den fjärde, Jeremia den femte, Attaj

den sjätte,

Eliel den sjunde, lzlochanan den åttonde,

13Ieremia den tionde och Makbannaj

Elsavad den nionde,
hörde
den elfte. Dessa

till Gads stam och var de främsta i hären; den svagaste motsvarade hundra man, den starkaste tusen. 15Det var dessa som
i första månaden gick över Jordan när den hade svämmat över
sina bräddar så att alla dalarna i öster och väster blivit avskurna.
16Av Benjamins och Iudas män kom några till David i bergfästet. 17David gick ut till dem och sade: "Om ni har kommit
till mig med gott uppsåt och för att hjälpa mig är jag villig att
förena mig med er. Men om m vill förråda mig åt mina fiender,
fastän jag inte har gjort någonting orätt, då må våra faders Gud
se det och straffa er." 13Men Amasaj, den främste av de trettio,
fylldes

av ande och sade:
"Dig följer vi, David,
vi är med dig, Iishajs son.
Framgång och seger åt dig
och åt dem som stöder dig,
din Gud är ditt stöd"

Då tog David emot dem och gav dem befäl i sin trupp.
19Från Manasse gick några över till David när han med filisteema drog ut till strid mot Saul. Men han kom aldrig att kämderas furstar höll rådslag och skickapa på filisteernas sida,
de sedan bort honom. "Vi riskerar huvudet om han går över
till sin herre Saul", sade de. ZONär han tågade till Siklag gick
dessa från Manasse över till honom: Adnach, Iosavad, Iediael,
i Manasses släkMikael, Josavad, Elihu och Silletaj, hövdingar

ter.
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Dessa

David mot rövarbandet,
och blev befälhavare
i hären.

hjälpte

soldater

tappra
kom allt flera till David

för att bistå honom,

de var alla

22Dag för dag

till dess att hären

blev ofantligt stor.
23Här förtecknas

antalet väpnade män som slöt sig till Daenligt Herrens ord
för att låta Sauls kungamakt
övergå till honom: 24Av Judas stam, beväpnade med sköld och
25från Simons stam,
lans, 6 800 män rustade för krigstjänst;
Iojada,
7 100 tappra soldater; 25från Levis stam 4 600, vidare
Saden främste i Arons släkt, och med honom 3 700, därtill
vid i Hebron

dok, en tapper ung soldat, med sin släkt, 22 befälhavare; från
3 000,
ännu var de flesta
Benjamins stam, Sauls stamfränder,
3°från
Efraims stam 20 800 tappra soldater,
lojala mot Sauls ätt;
berömda män i sina släkter; 31från Manasses halva stam 18 000
32från
man, som utsetts att komma och göra David till kung;
Isaskars stam de som kunde tyda tidens tecken och insåg vad
med sina släktingar under
Israel borde göra: 200 befälhavare
33från
Sebulon 50 000 vapenföra män, rustade till krig med
sig;
alla slags vapen, helt eniga om att bistå David; 34från Naftali
1 000 hövdingar och med dem 37 000 män, väpnade med sköld
35av daniterna
män; 36från
28 600 stridsrustade
Asher 40 000 vapenföra män, rustade till krig; 37från andra sioch spjut;

och andra hälften av
gaditerna
av rubeniterna,
Manasses stam, 120 000 män utrustade med alla slags vapen.
33Alla dessa soldater som anslöt sig till hären kom till Hebron fast beslutna att göra David till kung över hela Israel. Ockdan Iordan,

så de övriga israeliterna var eniga om att göra David till kung.
39Och de uppehöll
sig hos David tre dagar, och de åt och
drack; deras landsmän sörjde för dem. 4°Folk från grannskaåspet, ja, ända från Isaskar, Sebulon och Naftali, forslade
nor, kameler, mulor och oxar mängder av mat till dem: mjöl,
torkade fikon, russinkakor,
vin och olja, kor och får. Ty nu rådde glädje i Israel.
David

13

flyttar

arken

1David rådgjorde med alla i befälsställning,
högre och lägre ofZSedan
sade David till hela det församlade Israel: "Om
ficerare.
ni finner

för gott och om Herren,

vår Gud, ger sitt bifall,

så låt
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oss sända bud till dem av våra bröder som är kvar på olika håll
i Israel, och även till prästerna och leviterna i deras städer med
omgivningar,
att de skall samlas hos oss. 3Och låt oss hämta
under Sauls tid."
vår Guds ark till oss, som vi försummade
4Alla de församlade
förslaget gott.
5Så samlade

svarade

David

att man skulle göra så,

hela Israel

från Shichor

de fann

i Egypten

till

för att föra Guds ark från Kirjat- earim. 5Och DaLevo-Hamat
vid drog med hela Israel upp till Baala, eller Kirjat-Iearim,
som
skulle han hämta upp Guds, Herrens,
hör till Juda. Därifrån
ark, över vilken hans namn uttalats, hans som tronar på keruberna. 7De förde Guds ark från Avinadavs
hus på en nygjord
3David
och hela Israel
körde
vagnen.
vagn, och Ussa och Achjo
dansade framför

Gud med liv och lust och sjöng till lyror,

har-

till cymbaler och trumpeter.
por och tamburiner,
9När de kom fram till Kidons tröskplats
snavade

oxarna,
och Ussa sträckte ut handen för att gripa tag i arken. 1°Då blev
Herren vred på Ussa: han slog Ussa för att han hade sträckt ut
handen mot arken, och han föll död ner inför Gud. David
över att Herren hade fällt Ussa. Platsen fick namnet Peres Ussa och heter så än i dag.
12Nu var David rädd för Gud och undrade hur han skulle
kunna föra Guds ark till sig. 13Han flyttade den inte till sig i

blev upprörd

från Gat.
stad utan ställde in den hos Oved-Edom
ark blev kvar hos honom i tre månader, och Herren
välsignade Oved-Edoms familj och allt som tillhörde honom.
Davids
Guds

Kung David
lKung Hiram

i Jerusalem.
i Tyros

derträ och med murare
åt honom. 2Då förstod
kungavärdighet,

Seger över

filisteerna

till David med cesände en beskickning
och snickare, som skulle bygga ett hus
David att Herren hade stadfäst hans

riket hade nått högt anseende för hans folk

Israels skull.
3David tog sig nya hustrur i Jerusalem och fick fler söner
och döttrar. 4Detta är namnen på de söner som föddes åt ho5ivchar,
nom i Jerusalem: Shammua, Shovav, Natan, Salomo,
7E1ishama,
och
Beeljada
öNogah,
Iafia,
Nefeg,
Elishua, Elpelet,
Eljfelet.
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3När filisteerna hörde att David var smord till kung över hela Israel gav de sig ut efter honom. David fick veta det och gick
emot dem, 9medan filisteerna ryckte fram och plundrade i Refaimdalen. 1°David frågade Gud: "Skall jag dra ut mot filisteerna

Ger du dem då i mitt våld"

Herren svarade: "Dra ut mot
Så drog David upp till
"Gud har låtit mig vräka

dem, så skall jag ge dem i ditt våld."
Baal-Perasim och slog där filisteerna.

undan mina fiender som en flodvåg", sade David. Man kallade
därför platsen för Baal-Perasim. lzFilisteerna
lämnade kvar sipå
befallning
gudar,
och
Davids
brändes
de
na
upp. 13Ännu en
gång plundrade

filisteerna

i dalen.

Gud, och han svarade honom:

"Du

14Då frågade

David

åter

skall inte följa efter dem

utan
runt och falla över dem från det håll där bakaträden
då genast till
står. 15När du hör steg i bakaträdens
kronor,
anfall,

då har Gud dragit ut framför dig för att slå filisteerDavid
här."
gjorde som Gud hade befallt, och han slog finas
listeernas här och förföljde
dem från Givon ända till Geser.
17Och ryktet om David spreds i alla länder, och Herren lät alla
folk fyllas av fruktan för honom.
Arken
15

förs till Jerusalem

1Sedan byggde

kungen

hus åt sig i Davids

stad; han gjorde

också i ordning en plats åt Guds ark och reste ett tält åt den.
2David sade då: "Inga andra än leviterna får bära Guds ark,
dem har Herren utvalt till att bära hans ark och att alltid tjäna
3Så samlade David hela Israel i Jerusalem för att föra
ark till den plats som han gjort i ordning åt den.
Herrens
upp
4David kallade samman Arons ättlingar och leviterna: 5av Kehonom."

hats släkt Uriel, den främste,
släkt Asaja, den främste,

och hans bröder,

släkt Joel, den främste, och hans bröder,
Shemaja, den främste,
Eliel, den främste,

120, Öav Meraris

220, 7av Gershoms
130, 3av Elisafans släkt

och hans bröder,

200, 9av Hebrons släkt
80, looch av Ussiels släkt

och hans bröder,

och hans bröder,

den främste, och hans bröder, 112.
Amminadav,
David
tillkallade
prästerna Sadok och Evjatar

och leviteroch sade
Uriel,
Joel,
Shemaja,
Asaja,
Eliel
och
Amminadav
na
till dem: "Ni är överhuvuden
för de levitiska familjerna.
Ni
skall rena er tillsammans

med era bröder

och föra Herrens,

Is-
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raels Guds, ark upp till den plats som jag har gjort i ordning.
13Ty det var för att ni inte var med oss förra gången som Herren, vår Gud, fällde en bland oss - vi hade inte rådfrågat Herren som vi borde." 14Då renade sig prästerna och leviterna för
att föra upp Herrens, Israels Guds, ark. 15Leviterna bar Guds
ark på sina axlar med bärstänger, så som Mose hade befallt i
enlighet med Herrens 0rd. 15David befallde de främsta bland
sångarna göra tjänst med
att låta sina ämbetsbröder
harpor, lyror och cymbaler. De skulle spela
musikinstrument:
på dem och låta glädjesången ljuda. 17Då utsåg leviterna dessa:
leviterna

Asaf, Berekjas
Joels son, och av hans ämbetsbröder
Kushajas
släkt,
Etan,
ämbetsbröder,
Meraris
och
deras
son,
av
tjänstegraden:
SaVidare
andra
ämbetsbröder
deras
av
son.
karja, jaasiel, Shemiramot, Iechiel, Unni, Eliav, Benaja, Maase-

Heman,

och Ieiel, dörrvakEliflehu, Mikneja, Oved-Edom
tarna. 19Sångarna Heman, Asaf och Etan skulle slå på kopparIechiel, Unni, Eliav,
cymbaler. 2°Sakarja, Iaasiel, Shemiramot,
21Och Mattitja, Elipå
spela
harpa.
skulle
Maaseja och Benaja
spela på
Asasjaskulle
Ieiel och
flehu, Mikneja, Oved-Edom,

ja, Mattitja,

lyra för att leda sången.
sångarna,
instruerade

Kenanja,

leviternas

sånganförare,

23Berekja och
det var han skicklig
vid arken. 24Prästerna Shevanja, IoshaElkana var dörrvaktare
fat, Netanel, Amasaj, Sakarja, Benaja och Elieser blåste trumpet
vid
och Iechia var dörrvaktare
framför Guds ark. Oved-Edom
arken.
25David,

Israels äldste och de högre befälen gick för att låta
i festtåg från Oved-Edoms hus.
föra upp Herrens förbundsark
26Därför att Gud hjälpte leviterna som bar Herrens förbundsark offrade man sju tjurar och sju baggar. 27David var klädd i
en mantel av fint linne, liksom alla leviterna som bar arken,
David bar också en
och Kenanja, sånganföraren.
28Så förde hela Israel upp Herrens förbundsark
under jubelrop och fanfarer, till klangen av trumpeter och cymbaler och under spel på harpor och lyror. 29Då Herrens förbunds-

sångarna

linne-efod.

stad stod Sauls dotter Mikal och tittade ut
och
när hon såg kung David dansa och jubla
genom
kände hon förakt för honom.
lGuds ark fördes in och ställdes i det tält som David hade
och gemenskapsrest åt den. Sedan bar man fram brännoffer
ark kom in i Davids
fönstret,

16
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offer inför Gud, Zoch då David hade avslutat offren välsignade
med Herrens namn. 3Till varje man och kvinna
bland israeliterna
delade han ut ett bröd, en kaka dadlar och
han folket

en kaka russin.
Leviternas

tjänstgöring

4Några av leviterna

satte han att göra tjänst inför Herrens ark;
de skulle prisa, tacka och lova Herren, Israels Gud. 5Asaf var
den främste, därnäst korn Sakarja, vidare Iaasiel, Sherniramot,
Iechiel, Mattitja, Eliav, Benaja, Oved-Edom
och Ieiel med harpor och lyror, Asaf med cymbaler, Öprästerna Benaja och Iachasiel med trumpeter; alla skulle de svara för den ständiga tjäns7Den dagen uppdrog
ten inför Guds förbundsark.
David för
första

gången

åt Asaf och hans bröder

med dessa ord:
3Tacka Herren,

att lovsjunga

åkalla honom,

berätta för folken om hans verk
9Sjung och spela till hans ära,
tala om alla hans under
1°Prisa stolt hans heliga namn;
de som söker Herren må glädja sig.
Sök er till Herren och hans makt,
träd ständigt fram inför honom.
Tänk
på de under han har gjort,
hans tecken och hans domslut,
13m barn till Israel, hans tjänare,
söner till Jakob, hans utvalde.
Han

är Herren,

vår Gud,

över hela jorden når hans domar.
15För evigt minns han sitt förbund,
i tusen släktled det bud han gav,
förbundet
han slöt med Abraham
och sin ed till Isak.
17Han gav det till Jakob som en stadga,
till Israel som ett evigt förbund:
18"Åt dig skall jag
ge Kanaans land
till arv och egendom."

Herren
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de var så få,
en liten skara främlingar
zosom vandrade från folk till folk,
från det ena riket till det andra,
Zllät han inte någon förtrycka dem.
Han tuktade kungar för deras skull:
22"Rör inte mina smorda,
skada inte mina profeter"
ära, hela världen,
ropa ut hans seger dag efter dag
Förkunna
hans ära bland folken,

23Sjung till Herrens

bland alla människor

hans under

högt är han prisad,

25Ty stor är Herren,

värd att frukta mer än alla gudar.
25Folkens alla gudar är avgudar,
men Herren har gjort himlen.
27Han omges av prakt och glans,
av makt och glädje i sin boning.
23Ära Herren,

alla folkslag,

ära Herrens
29ära Herrens

majestät,
höga namn

Kom med offer inför honom,
fall ner inför Herren i helig skrud
3°Darra inför honom,
Förkunna

hela jorden

är konung
står fast, den kan inte rubbas.
bland folken: Herren

Världen
31Må himlen fröjdas och jorden jubla,
32havet brusa och allt det rymmer,

marken och allt den bär må glädja sig.
33Då skall skogens träd jubla
inför Herren - se, han kommer
för att råda över jorden.
34Tacka Herren,

han är god,

evigt varar hans nåd.
35Och säg: Rädda oss, Gud, vår räddare,
hämta hem oss och befria oss från folken,
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så att vi får prisa ditt heliga namn
och tacka och lova dig.
36Lovad vare Herren, Israels Gud,
från evighet till evighet.
Och hela folket sade: "Amen", och de prisade Herren.
37David lämnade Asaf och hans bröder där inför
förbundsark.
ordningen

Herrens

De skulle

ständigt göra tjänst inför arken, enligt
för varje dag, 33liksom Oved-Edom
och hans brö-

der, sammanlagt

68. Oved-Edom,
son till Iedutun, och Hosa
skulle vara dörrvaktare.
39Prästen Sadok och hans bröder, prästerna, lät han bli kvar
vid Herrens boning på offerplatsen
i Givon. 4°De skulle alltid
bära fram brännoffer till Herren på brännofferaltaret,
morgon
och kväll,

och fullgöra allt som är skrivet i den lag som Herren
Israel. 41Med dem var också Heman och Jedutun och de
andra utvalda som var särskilt utsedda att tacka Herren
evigt varar hans nåd.
42Hos dem fanns också trumpeterna
och cymbalerna
för
givit

dem som skulle spela, liksom de övriga instrumenten
för gudstjänsten. Och Jedutuns söner vaktade dörren.
43Var och en gick nu hem till sitt, och David vände tillbaka
för att Välsigna sin familj.
Guds löften till David
17

1När David

hade inrättat sig i sitt hus sade han till profeten
bor
Natan: "Jag
i ett hus av cederträ, men Herrens förbundsark
står i ett tält." Natan
svarade: "Gör vad du tänker, Gud är
med dig."
3Samma natt kom Guds ord till Natan: 4"Gå till David, min
tjänare, och säg honom: Så säger Herren: Det är inte du som
skall bygga mig det hus jag skall bo
5Iag har aldrig bott i något hus utan har flyttat omkring från tält till tält, från boning
till boning, alltsedan jag förde ut Israel. 6Under hela den tid jag
färdats med israeliterna har jag aldrig förebrått någon av deras
domare,

dessa som jag satt till herdar för mitt folk, att de inte
7Du skall vidare framföra
har byggt mig ett hus av cederträ.
detta till min tjänare David: Så säger Herren Sebaot: Jag hämtade dig från betesmarken och fåren, för att du skulle bli furste
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över mitt folk Israel. 3Iag har varit med dig vart du än gått och
krossat alla fiender i din väg. Jag skall göra dig lika ryktbar
9och åt mitt folk Israel skall jag ge ett
som de största på jorden,
och där de skall få stanna. De
rotfasta
dem
land där jag gör
skall inte mera oroas och inte längre förgöras av onda människor som tidigare, 1°som på den tid då jag insatte domare över
alla dina fiender. Nu
mitt folk Israel. ja, jag skall förödmjuka
kungör jag att Herren skall bygga dig ett hus, ett kungahus;
Och
då dina dagar är till ända och du går till dina fäder skall
jag låta en ättling till dig, en av dina söner, efterträda dig, och
jag skall trygga hans kungadöme. 12Han skall bygga ett hus åt
mig, och jag skall befästa hans tron för all framtid. 1315;;skall
nåd skall jag
vara hans fader och han skall vara min son. Min
från
din förevika
den
lät
så
jag
inte låta vika från honom,
som
kungaoch
hus
mitt
trädare. Jag skall sätta honom över mitt
döme för all framtid,

David

tackar

och hans tron skall aldrig vackla."

Herren

till David allt detta som Herren hade sagt
och uppenbarat. 16Då trädde kung David inför Herren och satte sig ner. Han sade: "Vem är då jag, Herre Gud, och vad är
min släkt, eftersom du har låtit mig nå så högt 17Men du har

15Natan framförde

inte låtit detta vara nog, o Gud, utan talar också om min
--- 18Vad skall jag mera säga till dig
en fjärran framtid.
den ära du har visat mig Du känner din tjänare. 19Herre,
din tjänares skull och enligt din vilja har du gjort allt detta

ätt i
om
för

unoch låtit mig få veta det. ZOHerre, du är utan like och
det finns ingen annan Gud än du - därom vittnar allt vi hört.
21Och det finns inget folk på jorden som kan jämföras med ditt

derbara

folk Israel, ett folk som Gud själv har lett och räddat åt sig som
sitt eget för att göra sitt namn känt genom stora och förunderliför att sega gärningar, ett folk som du har räddat ur Egypten
Du
framtid
all
för
har
dess
väg.
folken
i
dan driva undan
gjort Israel

till

ditt

Gud.
23Herre, låt alltid

eget folk,

och du, Herre,

har blivit

deras

det ord stå fast som du har uttalat om mig
vad du har lovat. 24a, låt det stå fast;
äras och man skall säga: Herren Seba-

och min ätt, och uppfyll
då skall ditt namn alltid
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ot, Israels Gud, är Gud över Israel. Och din tjänare Davids
skall bestå inför dig. 25Min Gud, du har själv uppenbarat

ätt
för

mig att du skall bygga mig ett hus, ett kungahus. Därför har
din tjänare vågat be inför dig. 26Du, Herre, är Gud, och nu har
du gett mig detta stora löfte. 27Nu har du beslutat att välsigna
min ätt så att den alltid får bestå inför dig. Ty vad du, Herre,
välsignar,

det förblir

välsignat

för alltid."

Davids

18

segrar och rikets förvaltning
lEn tid därefter slog David filisteerna

och tog, Gat med kringliggande
iterna

och underkuvade
dem
byar ifrån dem. zOckså moab-

besegrade han; de blev hans lydfolk

skatt till honom.

3Vidare

och måste betala

drog David

ut för att utsträcka sitt
välde fram till Eufrat, och han besegrade då kungen av Sova,
Hadadeser, vid Hamat. 4David tog 1 000 vagnar, 7 000 Vagnskämpar och 20 000 fotsoldater och lät skära av senorna på alla
vagnshästarna
utom hundra. 5Då arameerna i Damaskus kom
för att undsätta Hadadeser besegrade David dem och dödade
22 000. ÖDärefter satte han fogdar över arameerna i Damaskus;
de blev hans lydfolk och måste betala skatt till honom. Herren
gav honom seger var han drog fram. 7De gyllene koger som
Hadadesers

officerare hade burit tog David som byte och förde
3Han tog också en stor mängd koppar från Hadadesers städer Tivchat och Kun. Därav gjorde Salomo sedan
till Jerusalem.

bronshavet, pelarna och bronskärlen.
9När kung Tou av Hamat fick höra att David hade besegrat
kung Hadadesers
här sände
han sin son Hadoram
för att
lyckönska David till segern över Hadadeser; denne hade nämligen

fört krig

guld,

silver

liksom

mot Tou. Han sände också alla slags kärl av
och koppar, och
dem helgade David åt Herren
det silver och guld som han hade tagit från alla folken:

filisteer och amalekiter.
12Seammoniter,
arameer, moabiter,
dan Avishaj, Serujas son, hade slagit edomeerna i Saltdalen,
18 000 man, 13satte David fogdar över edomeerna; hela Edom
blev Davids lydland.
Herren gav honom seger var han drog
fram.
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regerade nu över hela Israel och sörjde för lag och
och
rätt hos sitt folk. 15oav, Serujas son, var överbefälhavare,
15Sadok,
Achituvs
kansler.
Achiluds
son, och
Ioshafat,
son, var
kungens
Shavsha
och
Achimelek,
Evjatars son, var präster,
var
David

sekreterare.

17Benaja, Jojadas son, förde befälet över kereteerna

och peleteerna,

och Davids

söner var de främsta

vid kungens

sida.

Seger över ammoniter
19

och ammeer

dog kung Nachash av Ammon och efterträd2Då
sade David: "Iag vill visa Hanun samma
des av sin son.
vänskap som hans far Nachash visade mig." Han skickade
därför sändebud till Hanun för att beklaga faderns bortgång.
Men då Davids män kom till Hanun i Ammon för att beklaga

1En tid därefter

furstarna till Hanun: "Du tror
sorgen 3sade de ammonitiska
väl inte att det är för att hedra din far som David har skickat
sändebud att beklaga sorgen Nej, säkert är det för att spionera
och spana och utforska landet." 4Då grep Hanun Davids sändebud och lät raka av dem skägget och klippa av halva deras
dräkt, upp till sätet; sedan fick de gå. 5När David fick bud om
vad som hänt männen skickade han folk att möta dem, efterskymfade, och lät hälsa: "Stanna i
som de hade blivit så grovt
Ieriko och kom inte tillbaka förrän skägget har växt ut på er
igen"
éAmmoniterna

att de hade ådragit sig Davids hat.
sände därför 1 000 talenter silver för
Hanun och ammoniterna
och
ryttare från de arameiska rikena Naharajim
att leja vagnar
och Maaka och från Sova. 7De lejde 32 000 vagnar och dessförstod

slog läger
utom kungen av Maaka och hans här, som kom och
och
städer
samlades från sina
framför Medeva. Ammoniterna
detta sände han ut
kom för att strida. 3När David fick reda
ordnade
9Ammoniterna
alla
kämparna.
här,
Ioav med hela sin
sig till strid utanför stadsporten, medan de kungar som kommit dit stod för sig ute på öppna fältet. 1°Då Ioav märkte att
han hade fiender både framför sig och i ryggen valde han ut de
i Israel och ställde upp dem mot arameerna.
bästa krigarna
han åt sin bror Avishaj, och de
Resten
av hären anförtrodde
Och
Ioav sade: "Om araställde upp sig mot ammoniterna.
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meerna får övertaget skall du undsätta mig, och om ammoniterna får övertaget så undsätter jag dig. Fatta
mod Låt oss
kämpa tappert för vårt folk och för vår Guds städer. I Herrens
hand ligger utgången."
14oav och hans styrka
angrep nu arameerna och jagade
dem på flykten. 15När ammoniterna
såg att arameerna flydde,
flydde också de för hans bror Avishaj och drog sig in i staden.
Ioav återvände då till Jerusalem.
15Då arameerna fann sig besegrade
av Israel sände de bud
och bådade upp de arameer som bodde på andra sidan Eufrat.
De stod under ledning av Shofak, Hadadesers överbefälhavare. 17När David fick bud om detta samlade han israeliterna.
Han gick över Jordan, och när han nådde fram ställde han upp
i slagordning.
Arameerna ställde upp sig till kamp och öppnade strid med David. 13Men de drevs på flykten, och David
kunde tillintetgöra
besättningarna
på 7 OOOstridsvagnar
samt
Överbefälhavaren
40 000 fotsoldater.
Shofak dödade han också. 19När Hadadesers män insåg att de var besegrade slöt de
fred med David och gav sig under honom. Arameerna ville
sedan aldrig

Nytt
20

mer undsätta

ammoniterna.

krig med ammoniter

1Vid årsskiftet,
krigshären,

och

filisteer

den tid då kungar

skövlade

drar i fält, drog Ioav ut med
land och belägrade Rabba.
i Jerusalem. Ioav erövrade Rabba

ammoniternas

Men David

själv stannade
och förstörde staden.
ZDaVid tog kronan från huvudet
på Milkom.
Den var av
guld och befanns väga över 30 kilo och var prydd med
en ädelsten. Den sattes nu på Davids huvud. Han förde bort ett ofantligt byte från staden 3och tvingade ut invånarna att arbeta med

sågar, järnhackor
alla ammonitiska

och yxor. På samma sätt behandlade David
städer. Sedan återvände han med hären till

Jerusalem.
4Efter en tid utkämpades

åter en strid med filisteerna
vid
Hushas
släkt
dräpte
då
Sippaj
Rafas
av
av
5Ännu en strid utkämpades med
ätt. Så blev de underkuvade.
filisteerna, och Elchanan, Iairs son, dödade då Lachmi, bror till
Geser, och Sibbekaj

Goljat från Gat, vars spjutskaft

var tjockt som en vävbom.

6Yt-
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terligare en strid utkämpades
vid Gat. Där deltog en jättelik
man som hade tolv fingrar och tolv tår, alltså tjugofyra; också
han var ättling till Rafa. 7Han hånade och utmanade Israel men
blev nerhuggen av Jonatan, son till Davids bror Shima. 3Dessa
var ättlingar till Rafa i Gat, och de stupade alla för David och
hans män.

Mönstring

och pest

lSatan trädde nu upp mot Israel och eggade David att räkna israelitema. David befallde Ioav och officerarna i hären: "Räkna
från Beer Sheva till Dan och rapportera till mig, så
att jag får veta hur många de är." 3oav svarade: "Må Herren
göra sitt folk hundra gånger större Är de inte alla, min herre

israeliterna

och konung, dina undersåtar
Men varför begär du en mönstring, herre Varför dra skuld över Israel"
4oav måste böja sig för kungens vilja och gav sig av och färdades genom hela Israel. Han kom tillbaka till Jerusalem 5och
redovisade

resultatet

för David: hela Israel
av mönstringen
kunde ställa upp 1 100 000 vapenföra män och Juda 470 000 vapenföra män. ÖMen Levi och Benjamin hade han inte mönstrat
tillsammans

det som kungen befallde var avmed de andra,
för Ioav. 7Det som skett väckte Guds rnisshag, och han
straffade Israel. 3Och David sade till Gud: "Jag har begått en
skyvärt

genom att göra detta. Förlåt din tjänare den orätt
9Herren talade till
han har gjort
det var en stor dårskap."
Gad, kungens siare: 1°"Gå till David och säg till honom: Så säsvår synd

ger Herren: Tre ting lägger jag fram för dig; välj ett av dem, så
skall jag låta det drabba dig." Gad
kom till David och sade:
"Så säger Herren: Gör ditt val: att
det i tre år är hungersnöd
eller att du i tre månader
undkomma
deras svärd

måste fly undan dina fiender

utan att
eller att Herrens svärd, pesten, i tre
dagar går fram över landet och Herrens ängel sprider död i he-

la Israel. Tänk efter vilket svar jag skall lämna honom som har
sänt mig." 13David svarade: "Jag är i svår vända. Men låt mig
falla i Herrens

händer,

eftersom

hans barmhärtighet

är mycket

stor; i människors händer vill jag inte falla."
14Då lät Herren pesten drabba Israel så att 70 000 dog.
15Gud skickade en ängel till Jerusalem för att sprida död i sta-
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den. Men då Herren

såg ängeln

sprida

död ångrade

han det

Herrens
onda och sade: "Det är nog Dra tillbaka din hand"
16När
David fick
ängel stod då vid jevusén Ornans tröskplats.
med
himlen
jorden
och
mellan
ett draget
stå
ängel
Herrens
se
svärd i sin hand, riktat mot Jerusalem, föll han och de äldste,
klädda i säcktyg, ner på sina ansikten. 17David sade till Gud:
"Det var jag som gav befallning om att räkna folket. Jag är den
som har syndat. Det är jag, herden, som har gjort orätt. Men
dessa mina får, vad har de gjort Herre, min Gud, låt straffet
drabba mig och min familj, men hejda denna hemsökelse
bland folket."
David

bygger ett altare

Ornans

tröskplats

ängel lät Gad säga till David att han skulle
upp
och resa ett altare åt Herren.
på jevusén Ornans tröskplats
19Och David gick, så som Gad hade sagt på Herrens uppdrag.
Herrens

höll på att tröska vete. Då han vände sig om fick han
och hans fyra söner som var med honom gömde sig.
ängeln,
se
21David gick fram till Ornan. När denne fick syn på David
22David
och hälsade underdånigt.
lämnade han tröskplatsen

2°Ornan

så att jag kan bygga ett
"Ge mig tröskplatsen,
på den. Låt mig få den mot full betalning, så
23Då sade Oratt den hemsökelse som drabbat folket upphör."
vad
du finner
och
konung,
och
gör
herre
den,
min
"Tag
nan:

sade till Ornan:

altare åt Herren

till
och tröskslädar
för gott. Här ger jag boskap till brännoffer
24Men
kung
bränsle och vete till matoffer. Allt detta ger jag."
David sade: "Nej, jag vill köpa det mot full betalning. Jag vill
inte ge Herren något som är ditt och offra brännoffer som inte
har kostat mig något." 25David betalade Ornan 600 siklar guld
för platsen.
frambar

han sedan ett altare åt Herren och
och gemenskapsoffer.
Han ropade till Her-

25Där byggde

brännoffer

ren, och Herren
brännofferaltaret.

svarade

honom

med eld från

himlen

över

27Och på Herrens befallning stack ängehi sitt
svärd tillbaka i skidan. 28Då, när David märkte att Herren haoffrade han
de bönhört honom på jevusén Ornans tröskplats,
boning, som Mose hade gjort i öknen, och
där. Herrens

stod då på offerplatsen i Givon. 3OMen David
kunde inte gå dit för att söka Gud, så starkt fruktade han Her-

brännofferaltaret
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22

rensängels

svärd.

lDavid

sade: "Här

stå, här skall altaret för Israels brännoffer

Förberedelser

22:15

skall Herren

Guds hus

stå."

för tempelbygget

David

lät nu kalla samman de invandrare
som bodde i Israel
och utsåg stenhuggare, som skulle hugga stenblocken till tempelbygget. 3David skaffade också mängder av järn till spikar
för portarnas dörrar och till krampor och dessutom koppar i
omätliga mängder 4och otaliga cederbjälkar.
Det var män från
Sidon och Tyros som förde cederträ i mängd till David. 5Han
son Salomo är ung och oerfaren, och huset som
åt Herren måste göras så storslaget att det blir
känt och ärat i hela världen. Därför skall jag förbereda bygget
förberedelser
åt honom." Så gjorde David omfattande
innan
tänkte:

"Min

skall byggas

han dog.
ÖHan kallade

till sig sin son Salomo och gav honom i uppdrag att bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. 7Han sade till
honom: "Min son, jag hade själv tänkt bygga ett hus åt Herrens, min Guds, namn. 8Men Herrens ord kom till mig: Du har
mycket blod och fört stora krig. Du skall inte bygga ett
hus åt mitt namn då du har spillt så mycket blod på jorden i
min åsyn. 9Men du skall få en son, som skall vara en fredshärskare: jag skall låta honom få ro för alla fiender runt omkring.

spillt

Salomo skall vara hans namn, och jag skall ge Israel fred och
trygghet under hans tid. 1°Han skall bygga ett hus åt mitt
namn. Han skall vara min son och jag hans fader; jag skall beMå
fästa hans kungatron
i Israel för all framtid
nu Herren
bygga
må
det
lyckas
dig
med
dig,
min son,
att
ett hus åt
vara
12Må
Herren baHerren, din Gud, så som han har sagt om dig.
ra ge dig förstånd och insikt när han sätter dig över Israel, så
att du håller Herrens, din Guds, lag. 13Då kommer du att lyckas, om du noga rättar dig efter de stadgar och bud som Herren
och beslutsam,
inte
genom Mose. Var frimodig
14Med stor möda har jag skaffat fram till
rädd och försagd
Herrens hus 100 000 talenter guld och en miljon talenter silver,
givit

Israel

och därtill koppar och järn i omätliga mängder. Trä och sten
har jag också skaffat fram, och mer kan du själv lägga till. 15Arbetsfolk har du i stort antal: stenhuggare, murare, timmermän

och otaliga
guld
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i allt slags arbete med
som är skickliga
koppar och järn. Grip dig Verket an, må Her-

andra

och silver,

ren vara med dig"
17David befallde

Israels alla furstar att hjälpa hans son Salo13"Herren,
med er och har låtit er få fred på
Gud,
är
er
mo:
alla sidor. Han gav mig makt över dem som bodde i landet,
och så blev det underlagt Herren och hans folk. 19Sök nu Herren, er Gud, av hela ert hjärta Grip er an med att bygga Herså att ni kan föra Herrens förbundsark
ren Guds helgedom,
till det hus som skall
och de heliga kärlen för gudstjänsten
byggas åt Herrens namn."
Leviternas
23

avdelningar

1När David var gammal och mätt av år gjorde han sin son Salomo till kung över Israel. 2Han samlade Israels alla furstar och
prästerna och leviterna 3och lät räkna alla leviter från trettio
års ålder och uppåt; det fanns 38 000 manliga leviter. 4Av dessa skulle 24 000 leda arbetet på Herrens hus, 6 OOOvara förmån
och styresmän, 54 000 vakta dörrarna och 4 000 lovprisa Herren med instrument som David låtit göra till lovsången.
6David delade in dem i avdelningar
efter Levis söner, Gershom, Kehat och Merari. 7Till Gershoms släkt hörde Ladan och
Setam och Joel,
Shimi. 3Ladans söner var Iechiel, överhuvudet,
alltså tre. 9jechiels söner var Shelomot, Hasiel och Haran, alltså
för Ladans familjer. 1°Shimis söner
tre. Dessa var överhuvuden
var Iachat, Sisa, Ieush och Beria. Dessa var Shimis söner, alltså
och Sisa var den andre. Men Iefyra. Iachat var överhuvudet
ush och Beria hade inte många barn, därför

räknades

de som

en enda familj, en enda avdelning.
12Kehats söner var Arnram, Iishar, Hebron och Ussiel, alltså
fyra. 13Amrams söner var Aron och Mose. Aron avdelades för
med sina söner, för att inviga det högheliga, tända rökoffer åt Herren, tjäna honom och välsigna i
detta för all framtid. Gudsmannen
Moses söhans namn
15Moses
och
Gershom
räknades
till
Levis
söner
stam.
var
ner
hade sonen Shuvael, som var överhuvud.
Elieser. Gershom
all framtid,

tillsammans

17Elieser fick sonen Rechavja, som var överhuvud.
Några andra söner hade han inte, men Rechavjas söner var mycket talri-
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19Hebsom var överhuvud.
den
andre,
IachasiAmarja,
el, den tredje, och Iekamam, den fjärde. 2°Ussiels söner var Mioch Iishia, den andre.
ka, överhuvudet,
ka. 13Jishar hade sonen Shelomot,
överhuvudet,
rons söner var Jeria,

21Meraris

söner var Machli och Mushi. Machlis söner var
ZZN är Elasar dog lämnade han inga söner efter
Kish.
Elasar och
sig, endast döttrar, men Kishs söner, deras släktingar, gifte sig
med dem. 23Mushis

söner var Machli, Eder och Ieremot, alltså
tre.
24Detta var Levis ättlingar, familj för familj, med deras överhuvuden,
så som de mönstrades och räknades, var och en för
sig. De svarade för allt som rörde tjänsten i Herrens hus, från
Israels
års ålder och uppåt. 25Ty David sade: "Herren,
Gud, har nu låtit sitt folk komma till ro och har för all framtid
tagit sin boning i Jerusalem. 25Därför behöver leviterna inte
för tjänsten där."
med alla tillbehör
längre bära boningen
tjugo

Bland

gjorde var att låta räkna leviterna, från
tjugo års ålder och uppåt. 28De skulle hjälpa Arons söner med
tjänsten i Herrens hus. De skulle ha tillsyn över förgårdarna,
det sista David

reningen av allt som var heligt och tjänstgöring29de frarnlagda bröden, det siktade mjölet till
Guds
hus:
en i
det hoprörda mjömatoffren, de osyrade kakorna, plattbröden,
3°De
skulle göra tjänst varje morgon gelet samt mått och vikt.
sidorummen,

nom att tacka och lovsjunga Herren, likaså varje kväll. 31Varje
åt Herren skulle de hjälpa till
gång man offrade brännoffer
och i det antal
och högtider
på sabbater, vid nymånadsfester
ansikte. 32De
stå
inför
ständigt
Herrens
som var föreskrivet
och templet och
skulle sköta tjänsten vid uppenbarelsetältet
sina ämbetsbröder,
Herrens

Prästernas
24

Arons

söner,

till

handa

i allt som gällde

hus.

avdelningar

lOckså

Arons

Nadav,

Avihu,

Arons söner var
släkt hade sina avdelningar.
Elasar och Itamar. Men Nadav och Avihu dog

före sin far och hade inga söner. Därför kom bara Elasar och
med Sadok, av Elasars
Itamar att vara präster. 3Tillsammans
släkt, och Achimelek,
av Itamars släkt, delade David in dem i
avdelningar för den tjänst de skulle fullgöra. 4Då det visade sig
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att Elasars släkt hade fler män än Itamars släkt tilldelade man
och familjerna i
familjerna i Elasars släkt sexton överhuvuden
för
Itamars släkt åtta. 5Indelningen skedde genom lottkastning
båda släkterna

eftersom

det fanns

ledare,

heliga

tjänsten åt Gud, i både Elasars och Itamars

ledare

för

släkt. ÖShemaja, Ne-

dem i närtanels son, den levitiske sekreteraren, upptecknade
Achimelek,
Evjavaro av kungen, furstarna, prästen Sadok och
för prästernas
och leviternas
tars son, samt överhuvudena
familjer. En familj från Elasars släkt och en familj från Itamars
togs ut växelvis.
7Den första lotten föll på Iojariv, den andra på Jedaja, 3den
den fjärde på Seorim, 9den femte på Malkia,
den sjätte på Mijamin, mden sjunde på Hackos, den åttonde på
nionde på Ieshua, den tionde på Shekanja, 12den
Avia, den
elfte på Eljashiv, den tolfte på Iakim, 13den trettonde på Huptredje på Harim,

femtonde på Bilga, den
pa, den fjortonde på Jeshevav, den
15den
på
sjuttonde
Hesir, den artonde på
sextonde på Immer,
den
nittonde på Petachja, den tjugonde på HeseHappisses,
på Gamul,
på Iakin, den tjugoandra
kiel, 17den tjugoförsta
13den tjugotredje
på Maasja.
på Delaja och den tjugofjärde
19Detta var de avdelningar
de skulle vara indelade i när de
kom och gjorde tjänst i Herrens hus, så som de blivit ålagda av
sin fader Aron, som själv hade fått denna befallning av Herren,
Israels Gud.
Andra

leviter

2°De övriga leviterna var: av Amrams släkt Shuvael, av Shuvaels släkt Iechdeja, Zlav Rechavja, dvs. av Rechavjas släkt, Iishia,
av
överhuvudet,
Iishars släkt Shelomot och av Shelomots
Amarja,
släkt Iachat. Hebrons
söner var Ieria, överhuvudet,
den andre, Iachasiel,

den tredje och Iekamam,

den fjärde. 24UsShamir. 25Mikas

siels son var Mika. Till Mikas söner hörde
bror var Iishia. Till Iishias söner hörde Sakarja. 26Meraris söner
var Machli och Mushi. Hans son Iaasias söner - 27Meraris
söner genom sonen Iaasia -- var Shoham, Sackur och Ivri.
28Machlis söner var Elasar, som inte själv hade några söner,
3°Mushis
och
Kish. Kishs son var Jerachmeel.
söner var
Machli,

Eder och Ierimot.

Detta var leviternas

ättlingar,

familj

31Också dessa kastade lott, liksom sina släktingar av
och
av kung David, Sadok, Achirnelek

för familj.
Arons
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ätt, i närvaro

för prästernas och leviternas
såväl som de ringaste.

överhuvudena
ta familjerna

familjer,

de främs-

Sängarna
25

1David

och ledarnaför

tempeltjänsten

avdelade

till

tjänst-

göring sönerna till Asaf, Heman och Jedutun, som i profetisk
anda spelade på lyror, harpor och cymbaler. Detta är förteckningen över de män som tilldelades denna tjänstgöring.
2Asafs söner: Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söspelade efter
ner, under ledning av Asaf, som i profetisk anda
kungens anvisningar.
3Jedutuns: Jedutuns söner Gedalja, Jisri, Jesaja, Shimi, Haalltså sex, under ledning av sin far Jeduanda spelade på lyra till Herrens lov och
profetisk
i
tun, som
pris.
4Hemans: Hemans söner Buckia, Mattanja, Ussiel, Shuvael,
Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti Eser, Joshbekasha, Malloti, Hotir och Machasiot. 5Alla dessa var söner
shavja och Mattitja,

siare. Gud hade lovat honom styrka och
därför fjorton söner och tre döttrar. 6Alla
honom
makt och gav
i Herrens hus
dessa leddes av sin far när de vid gudstjänsten
harpor och lyror efter kungens anvissjöng till cymbaler,
till Heman,

kungens

ningar.
7Tillsammans

med sina fränder,

alla fullärda

i konsten

att

ära, var de 288. 8Och de kastade alla lott om
unga likaväl som gamla, mästare såväl som ny-

sjunga till Herrens
tjänstgöringen,

börjare.
9Den första lotten föll på Asaf, på Josef, hans söner och fräntolv. Gedalja blev den andre, han själv, hans
der, sammanlagt
fränder och söner, sammanlagt tolv. 1°Den tredje blev Sackur,
fjärde föll på
tolv. Den
hans söner och fränder, sammanlagt
femte
tolv. Den
Jisri, hans söner och fränder, sammanlagt
blev Netanja, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 13Den
tolv.
sjätte blev Buckia, hans söner och fränder, sammanlagt
fränder,
och
Den
Asarela,
hans
söner
sjunde blev
sammanlagt tolv. 15Den åttonde blev Jesaja, hans söner och fränder,

25:16

Första Krönikeboken

sammanlagt
fränder,

682

Den

nionde blev Mattanja, hans söner och
tolv. 17Den tionde blev Shirni, hans söner
sammanlagt tolv. 13Den elfte blev Ussiel, hans sötolv.

sammanlagt

och fränder,

ner och frånder, sammanlagt tolv. 19Den tolfte föll på Hashavtolv. 2°Den trettonde
ja, hans söner och fränder, sammanlagt
blev Shuvael, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 21Den
fjortonde blev Mattitja, hans söner och fränder, sammanlagt
tolv. Den
femtonde föll på Ierimot, hans söner och fränder,
sammanlagt tolv. 23Den sextonde föll på Hananja, hans söner
och fränder, sammanlagt
tolv. Den
sjuttonde föll på Ioshbekasha, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 25Den artonde föll på Hanani, hans söner och fränder, sammanlagt
tolv.
26Den nittonde föll på Malloti, hans söner och fränder, sammanlagt tolv. 27Den tjugonde föll på Eliata, hans söner och
fränder, sammanlagt tolv. 23Den tjugoförsta föll på Hotir, hans
söner och fränder,
Giddalti,
gotredje
lagt tolv.

26

sammanlagt

hans söner och fränder,
föll på Machasiot,
31Den tjugofjärde

och fränder,

sammanlagt

Dörrvaktarna.

Andra

lVidare

dörrvaktarnas

tolv.

29Den tjugoandra föll på
tolv. 3°Den tju-

sammanlagt

hans söner och fränder, sammanföll på Romamti Eser, hans söner

tolv.

uppgifter för leviterna
avdelningar.

Till

korachiterna

hörde

hade
Kores son, av Evjasafs släkt. Meshelemja
dessa söner: Sakarja, denförstfödde,
Iediael, den andre, Sevadja, den tredje, Iatniel, den fjärde, 3Elam, den femte, Iochanan,
Meshelemja,

den sjätte och Eljoenaj, den sjunde.
4Oved-Edom hade dessa söner: Shemaja, den förstfödde,

J0-

savad, den andre, Ioach, den tredje, Sakar, den fjärde, Netanel,
den femte, 5Ammiel, den sjätte, Isaskar, den sjunde och PeulleGud hade välsignat honom. ÖHans son Shefick
också
maja
söner, som genom sin duglighet blev ledare för
sina familjer. 7Shemajas söner var Otni, Refael, Oved och Elsataj, den åttonde.

vad; hans fränder, som var dugliga män, var Elihu och Semakja. 8Alla dessa var avkomlingar
till Oved-Edom.
De och deras
söner och fränder
Oved-Edoms

var dugliga män, väl lämpade för tjänsten.
avkomlingar
62. 9Meshelemja
var sammanlagt

hade söner och fränder,

dugliga

män, sammanlagt

18.

Första Krönikeboken

683

26:31

loHosa,

av Meraris släkt, hade söner. Shimri var överhuvud;
han var Visserligen inte den förstfödde,
men hans far hade innHilkia
satt honom till överhuvud.
var den andre, Tevalja den
tredje och Sakarja den fjärde. Hosas söner och fränder
manlagt 13.
12Dessa dörrvaktare,
des tjänst i Herrens

var sam-

tilldelaefter huvudmän,
13De kastade lott
för
ung som gammal. Lotten
kastade också lott för hans son
15Ovedhan fick nordsidan.

i avdelningar

hus, liksom

om varje port, familj för familj,
östsidan föll på Shelemja. Man

sina bröder.

man, och
en rådklok
medan hans söner fick förrådshusen.
Edom fick sydsidan,
16Hosa fick väst med Shalleketporten,
där vägen kommer upp.
17i
Avdelning
för avdelning stod:
öster sex för var dag, i norr

Sakarja,

fyra för var dag, i söder fyra för var dag och vid varje förrådshus två, 13och vid tillbyggnaden
i väster stod fyra vid vägen
19Detta var dörrvaktarnas
och två vid själva tillbyggnaden.
avdelningar, av Korachs och Meraris släkter.
ZOLeViterna, deras bröder, hade uppsikt över tempelförråför det som blivit helgat. 21Ladans släkt, Gerför gershomiten Lashoms släkt genom Ladan, överhuvudena
22dvs. jechiels släkt, Setam och hans
dans familj, jechieliterna,
23Vad beträffar
bror Joel, hade uppsikt över tempelförråden.
den och förråden

och Ussiels släkter 24var Shuvael av
Gershoms, Moses sons, släkt högste chef för förråden. 25Hans
släktingar av Eliesers ätt var dennes son Rechavja, hans son Ie-

Amrams,

Iishars,

Hebrons

saja, hans son Ioram, hans son Sikri och hans son Shelomot.
25Denne Shelomot och hans fränder hade uppsikt över förråden för det som blivit helgat åt Herren av kung David, av
familjeöverhuvudena,
högsta befälhavarna.

krigen
lomot

och användes

och de
de högre och lägre officerarna
27Dessa gåvor var en del av bytet från
till underhållet
av Herrens hus. 23She-

och hans fränder

över allt det som
Ners son, och Ioav, Se-

hade också uppsikt

siaren Samuel, Saul, Kishs son, Avner,
rujas son, hade helgat, alla de heliga gåvorna.

29Av Iishars släkt sattes Kenanja och hans söner inte till tempeltjänst utan blev förmån och styresmän i Israel. 30Av Heboch hans fränder,
1 700 dugliga
rons släkt sattes Hashavja
män, till att förvalta Israel på västra sidan av Jordan, till allt
slags arbete åt Herren och till kungens tjänst. 31Till Hebrons
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för
släkt hörde också Ieria, som var överhuvud
regeringsår
gick
fyrtionde
Davids
man igenom
ter familjevis, och då fanns det betydande män
ser i Gilead. 32erias fränder, 2 700 dugliga män
den för sina familjer,

släkten. Under
dess släktregisbland dem i Iaoch överhuvu-

sattes av kung David över Ruben och
av Manasses stam för att sköta alla Guds

Gad och ena hälften
och kungens angelägenheter.

Rikets
27

militära

lFörteckning

och civila

indelning

över israeliternas

familjeöverhuvuden,

högre och

som tjänade kungen i allt
vilka var i tjänst en måsom hade att göra med avdelningarna,
bestod av
nad var under årets alla månader. Varje avdelning
lägre officerare

och uppsyningsmän,

24 000 man.
Över den första avdelningen,

som tjänstgjorde under första
Savdiels
månaden, hade Iishbaal,
son, befälet. Hans avdelning
3Han
hörde till Peres släkt och hade högsta
var på 24 000 man.
under första måbefälet över alla officerare som tjänstgjorde
naden.
4Över den andra månadens

avdelning hade Dodaj av Achobefälet.
avdelning
achs släkt
Hans
var på 24 000 man.
5Den tredje befälhavaren, som tjänstgjorde under tredje må-

naden, var Benaja, översteprästen Iojadas son. Hans avdelning
var på 24 000 man. ÖDenne Benaja var en hjälte bland de trettio
och hade befälet över de trettio. Hans avdelning stod under befäl av hans son Ammisavad.
7Den fjärde, som tjänstgjorde
Asael, Ioavs bror, och efter honom

fjärde månaden, var
hans son Sevadja. Hans av-

under

delning var på 24 000 man.
8Den femte, som tjänstgjorde under femte månaden,
fälhavaren
Shamhut av Serachs ätt. Hans avdelning

var bevar på

24 000 man.
9Den sjätte, som tjänstgjorde under sjätte månaden, var Ira,
Ickeshs son, från Tekoa. Hans avdelning var på 24 000 man.
loDen sjunde, som tjänstgjorde under sjunde månaden, var
Heles från Pelet av Efraims stam. Hans avdelning
var på
24 000 man.
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Den

under åttonde månaden,
åttonde, som tjänstgjorde
hörde
till Serachs ätt. Hans
släkt,
Hushas
Sibbekaj
som
var
av
avdelning var på 24 000 man.
Den
nionde, som tjänstgjorde under nionde månaden, var
Avieser från Anatot av Benjamins stam. Hans avdelning var på
24 000 man.
13Den tionde, som tjänstgjorde under tionde månaden, var
avdelning

var på

24 000 man.
Den
under elfte månaden,
elfte, som tjänstgjorde
naja från Piraton av Efraims stam. Hans avdelning

var Bevar på

Mahraj

Netofa

från

av Serachs ätt. Hans

24 000 man.
15Den tolfte,
Heldaj

från

under tolfte månaden, var
som tjänstgjorde
Netofa av Otniels släkt. Hans avdelning
var på

24 000 man.
16Furstarna

för Israels stammar var: för Ruben Elieser, son
till Sikri, för Simon Shefatja, son till Maaka, 17för Levi Hashavja, son till Kemuel, för Aron Sadok, 18för Juda Elihu, en av Davids bröder, för Isaskar Omri, son till Mikael, 19för Sebulon
Obadja, för Naftali Ierimot, son till
Hosea, son till Asasja, för ena hälften
nasses stam Joel, son till Pedaja, Jför andra hälften av
se, den i Gilead, Iiddo, son till Sakarja, för Benjamin

Jishmaja, son till
Zoför efraimiterna

och

Asriel,
av MaManasIaasiel,

Dessa
son till Avner,
var hövdingar för Israels stammar.
23David lät aldrig räkna dem som var under tjugo år,
talrika som
Herren hade sagt att han skulle göra israeliterna
himlens stjärnor. 24oav, son till Seruja, började räkningen men
vreden drabbade Israel och antalet togs
avslutade den inte,
för Dan Asarel,

son till Ierocham.

inte upp i kung Davids krönika.
25Asmavet, son till Adiel, hade uppsikt

över de kungliga
förråden
i landsortill
Ussia,
över
son
25Esri,
hade
till
Keluv,
fästningstorn.
byar
och
städer,
i
ten,
son
27Shimi
från
Rama
landsorten.
uppsikt över jordbruksarbetet
i
och Savdi från Shefam över
hade uppsikt
över vingårdarna

förråden,

vinförråden

och Jonatan,

i vingårdarna.

sikt över olivträden

23Baal Hanan från Geder hade uppoch Ioash
i Låglandet

och sykomorerna

29Shitraj från Sharon hade uppsikt över nötöver oljeförråden.
boskapen som betade i Sharon, och Shafat, son till Adlaj, över
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lerna, Jechdeja från Meronot
över småboskapen.
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Ovil hade uppsikt över kameöver åsnorna 31och hagarén Jasis

Alla dessa var uppsyningsmän

över kung

Davids egendom.
32Davids farbror,

Jonatan, var hans rådgivare. Han var en
klok man och kunglig sekreterare. Jechiel, son till en hakmonit,
tjänstgjorde hos kungens söner. 33Achitofel var kungens rådgivare, och Hushaj från Erek var kungens vän. 34Achitofel efterav Jojada, son till
överbefälhavare.

träddes
kungens

28

Benaja, och av Evjatar.

Joav var

David

ger anvisningar

lDavid

samlade alla Israels ledare i Jerusalem: stamhövdingar-

för tempelbygget

na, de olika avdelningarnas
högre och lägre officerarna,
och hans söners egendom
"Hör

mig, mina bröder

jag började

och boskap,

män. Kung

och andra inflytelserika
till viloplats

ledare som var i kungens tjänst, de
uppsyningsmännen
över kungens
hovmännen,

hjältarna

David

och mitt folk

reste sig och sade:
Jag ville bygga ett hus

för Herrens
förbereda

förbundsark,
vår Guds fotapall, och
byggandet. 3Men Gud sade till mig: Du

skall inte bygga ett hus åt mitt namn,
du har fört krig och utgjutit blod 4Men Herren, Israels Gud, utvalde mig bland alla i
min fars familj

till att vara kung över Israel för all framtid. Juda
han till ledare och i Judas stam min fars familj. Bland
min fars söner föredrog han mig och satte mig till kung över
Israel. 5Och bland alla mina söner
Herren har givit mig
många söner
utvalde han min son Salomo till att sitta på
Herrens kungatron och regera över Israel.
6Och han sade till mig: Det är din son Salomo som skall
utvalde

bygga mitt hus och mina förgårdar,

honom har jag utvalt

till

min son och jag skall vara hans fader. 7Jag skall trygga hans
kungamakt
för all framtid,
om han fortsätter att handla efter
mina bud och stadgar, så som han nu gör 8Och nu säger jag
inför hela Israel, Herrens församling,
och med vår Gud som
Håll alla Herrens, er Guds, bud och ge akt på dem, så
får
behålla detta goda land och lämna det i arv åt era
ni
att
barn för all framtid. 9Och du, min son Salomo, lär känna din
vittne:

fars Gud

och tjäna honom

helhjärtat

och villigt,

Herren
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alla tankar

och uppsåt.

Om

men om du
10Vet att
för
all
framtid.
dig
överger honom så förskjuter han
Gå frimoHerren har utvalt dig till att resa en tempelbyggnad.
digt till verket"
Och
David gav sin son Salomo en beskrivning
av förhuset
du söker Herren

så låter han dig finna

honom,

de övre salarna och de
förrådskamrarna,
och av tempelhuset,
med
dess lock. Vidare
inre rummen och av rummet för arken
av allt som Guds ande hade ingav han honom en beskrivning
till Herrens hus och alla rummen
givit honom, av förgårdarna
och av förråden för det som
om prästernas och leviternas
avdelningar
och om allt som rörde tjänsten i Herrens hus och
om alla kärl som skulle användas vid tjänsten i Herrens hus.
David
angav vikten av guldet, av guldet till alla kärlen för de

däromkring,
blivit

helgat,

av tempelförråden
13samt föreskrifter

vikten av silvoch i fråga om silverkärlen
15vikten
gudstjänsterna,
för
de
olika
till
alla
kärlen
ret
av guldvikten
lampställen
och deras guldlampor,
av varje särskilt
lampställ
och dess lampor, och i fråga om silverlampställen
olika gudstjänsterna

av varje lampställ och dess lampor, alltefter hur varje
lampställ skulle användas, vikten
av guldet till vart och ett
17vikten
till silverborden,
silvret
skådebrödsborden
och
av
av
vikten

av gafflarna, skålarna och kannorna av rent guld, vikten
13och vikten
och en av guldbägarna
och silverbägarna

av var
av rö-

av rent guld. Han gav honom också en beskrivning
de gyllene keruberna, som skulle skyla Herrens
tronvagnen,
av
förbundsark
med sina utbredda vingar. 19Allt detta nedteckna-

kelsealtaret

des,

Herren

hade uppenbarat

det för honom

och undervisat

honom om alla detaljer i beskrivningen.
2°David sade nu till sin son Salomo: "Gå frimodigt
och beslutsamt till verket Var inte rädd och försagd Ty Herren Gud,
min Gud, är med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge
dig utan hjälpa dig att genomföra allt som behövs för tjänsten i
hus. 21Du har prästernas och leviternas avdelningar,
skall
förrätta allt slags tjänst i Guds hus, och för allt annat
som
har du folk till förfogande
som både vill och kan utföra allt
och hela folket skall lyda din
slags arbete, och hövdingarna
Herrens

minsta vink."

Gåvor

29
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till

templet

lDärefter

sade kung David till alla som hade samlats: "Min son
Salomo är den som Gud har utvalt. Han är ung och oerfaren,
och uppgiften
är väldig. Denna byggnad reses inte åt människor utan åt Herren Gud. Efter bästa förmåga har jag nu till
min Guds hus skaffat fram guld till det som skall vara av guld,
silver till det som skall vara av silver, koppar till det som skall
vara av koppar, järn till det som skall vara av järn, och trä till
det som skall vara av trä, vidare onyx och andra ädelstenar,
svartglänsande
och brokiga stenar, alla slags dyrbara stenar
och alabaster i mängd. 3Av kärlek till min Guds hus ger jag
allt vad jag

också all min egendom
förut

har skaffat

av guld och silver, utöver
43 OOOtalenter
till helgedomen:

guld,

guld

rent silver att täcka byggnadernas
med, 5guld till det som skall göras av guld och silver

från Ofir,

och 7 OOOtalenter

väggar
till det som skall göras av silver, alla de arbeten som hantverkarna skall utföra. Vem är villig att denna dag lämna en frikostig gåva till Herren"
ÖDå kom de villigt med gåvor, familjernas
och
huvudmän
Israels

och
de högre och lägre officerarna
7Till arbetet på Guds hus gav de

stamhövdingar,

kungens

främsta

ämbetsmän.

10 000 talenter silver,
18 OOOtalenter koppar och 100 OOOtalenter järn. 3Och var och
i
en som hade ädelstenar lämnade dem till skattkammaren
Herrens hus, som Iechiel av Gershoms släkt hade uppsikt över.
9Folket gladde sig över att de så helhjärtat lämnade dessa fri5 OOO talenter

villiga

Davids
1°Inför

Också David gladde sig mycket.

gåvor åt Herren.
bön
hela församlingen

du, Herre,

nDig,

10 OOO dareiker,

guld,

vår fader

Herre,

tillhör

prisade

Israels
storhet

och majestät, ja, allt i himlen

Gud,

David

Herren:

"Prisad

från

evighet

till

och makt och härlighet

vare
evighet.

och glans

och på jorden.

Ditt är riket, Herre,
och du är den upphöjde härskaren över allting. 12Rikedom och
ära kommer från dig, och du råder över allting. I din hand är
kraft och styrka, allt har du makt att göra stort och starkt.
13Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar

ditt härliga

namn.

14Ty vem är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kun-
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gåvor
Nej, från dig kommer allt, och
na ge sådana frivilliga
din
hand. 15Vi är främlingar och
det vi givit åt dig har vi fått ur
gäster hos dig liksom alla våra fäder. Som en skugga är våra
dagar på jorden, och vi har ingenting att hoppas på. 16Herre,
All denna rikedom som vi har samlat för att bygga
hus
åt
ditt heliga namn kommer från dig, och alltsammans
ett
17Nu
är ditt.
vet jag, min Gud, att du prövar hjärtan och vill se
redlighet. Med redligt hjärta och villig håg har jag burit fram

vår Gud

allt detta, och jag har med glädje sett hur ditt folk som samlats
burit fram sina gåvor. 13Herre, våra fäder Abrahams, Isaks och Israels Gud Bevara alltid ett sådant sinne hos
här villigt

ditt folk, och vänd deras hjärtan till dig 19Ge min son Salomo
ett hängivet hjärta så att han håller dina bud, stadgar och föreskrifter

och följer

dem i allt och uppför

den byggnad

som jag

har gjort förberedelser för."
2°David sade till hela församlingen:

"Prisa Herren, er Gud"
Gud.
De bugade sig och
Då prisade de alla Herren, sina fäders
21Och
dagen därefter framföll ner inför Herren och kungen.
åt Herren: 1 000 tjurar, 1 000
och brännoffer
bar de slaktoffer
mängder
dryckesoffer,
bockar och 1 000 lamm med tillhörande
Den
de inför
och
drack
åt
dagen
Israel.
för
hela
slaktoffer
av
Saloandra
gången
gjorde
för
Herren med stor glädje. Och de
mo, Davids son, till kung; de smorde honom till en Herrens
furste, och Sadok smorde de till präst.
23Salomo besteg Herrens tron som kung efter sin far David.
Han hade framgång, och hela Israel lydde honom. 24Alla hövoch kämparna och alla kung Davids söner erkände
Salomo som kung. 25Och hela Israel såg hur Herren gjorde Salomo stor och mäktig och åt hans välde gav en glans som ingen
dingarna

kung i Israel före honom hade ägt.
26David, Iishajs son, hade regerat över hela Israel. 271 fyrtio
år var han kung över Israel, sju år i Hebron och trettiotre i Ierusalem. 28Han fick dö i hög ålder, mätt av år, rikedom och
ära. Hans son Salomo blev kung efter honom. 29Kung Davids
från början till slut, har nedtecknats i siaren Samuels
krönika, i profeten Natans krönika och i siaren Gads krönika.
3°Där skildras också hela hans regering och hans bedrifter och
allt som hände honom och Israel och alla andra riken och länhistoria,

der.
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Gud om vishet

Davids

Herren, hans
son, stärkte sin kungamakt,
Gud, var med honom och gjorde honom stor och mäktig. 28alomo kallade till sig hela Israel, de högre och lägre officerarna,
domarna och alla hövdingar
i hela Israel, farniljeöverhuvude3och
begav
med
hela
församlingen
till offerplatsen i Gisig
na,
von. Där fanns Guds uppenbarelsetält,
som Herrens tjänare
4Guds
Mose hade gjort i öknen.
ark däremot hade David fört
från Kirjat-Iearim till den plats som han ställt i ordning åt den;
han hade rest ett tält åt den i Jerusalem. 5Framför Herrens boi Givon stod koppar-altaret
som Besalel, son till Uri, son
uppsökte
Hur, hade gjort, och Salomo och församlingen
det. 5Där offrade Salomo tusen brännoffer
på kopparaltaret
som stod inför Herren och som hörde till uppenbarelsetältet.
7Under natten visade sig Gud för Salomo och sade till ho-

ning
till

nom: "Be om vad du vill. Jag skall ge dig det." 8Salomo svarade Gud: "Du visade stor godhet mot min far David och har
gjort mig till kung efter honom. 9Herre, min Gud, låt nu ditt
löfte till min far David gå i uppfyllelse.
Du har gjort mig till
kung

på jorden. 10Ge
över ett folk lika talrikt som stoftkornen
vishet och kunskap, så att jag kan leda detta folk.

mig därför

Vem kan annars råda över ditt folk, som är så stort"
Gud
sade till Salomo: "Eftersom du önskade detta och inte
bad om gods och guld och ära eller om dina ovänners död och
inte heller bad om ett långt liv utan om vishet och kunskap, så
att du kan råda över mitt folk, som jag har gjort dig till kung
du nu vishet och kunskap. Gods och guld och ära
över, får
skall jag också ge dig, mer än vad någon kung före dig har haft
och någon efter dig kommer att få."
Salomo
begav sig från uppenbarelsetältet
till Jerusalem,
och han regerade över Israel.
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rikedom

Salomo

samlade

vagnar

och hade 1 400 vagnar
dels
dels i vagnsstäderna,

och hästar

och 12 000 hästar, som var förlagda
i Jerusalem. 15Tacl vare Salomo blev silver och
guld lika vanligt i Jerusalem som sten, och cederträ blev något
hästar kom
lika vanligt som sykomorer i Låglandet. Salomos
hos kungen

från Musri

och Kuve;

kungliga

uppköpare

importerade

dem

Vagnar
införde de från Egypten. Priset för en
för en häst 150 siklar. På samma sätt
siklar,
priset
600
vagn var
hästar och vagnar till hetförmedlade de kungliga uppköparna
kungar.
och
titemas
arameernas
från

Kuve.

Förberedelser

för tempelbygget

1Salomo tänkte nu bygga ett hus åt Herrens namn och ett hus
zSalomo kunde räkna 70 000
åt sig själv som kungaboning.
bärare och 80 000 stenhuggare i bergen och 3 600 arbetsledare.
3Därför sände Salomo detta budskap till Hiram, kungen i
Tyros: "Du sände
en gång cederträ till min far David, så att
4Nu vill jag bygga ett hus
han kunde bygga sig ett hus att bo
min Guds, namn och helga det åt honom. Där skall
rökelse inför honom, lägga fram skådeman tända välluktande
bröden och offra brännoffer
morgon och kväll och vid sabbaåt Herrens,

och Herrens, vår Guds, högtider, så som
ter, nymånadsfester
det för evigt skall vara i Israel. 5Det hus jag vill bygga skall
vår Gud är större än alla andra gudar. 6Men vem
vara stort,
förmår bygga honom ett hus, när himlen, himlarnas himmel,
Och vem är väl jag att vilja bygga honom
inte rymmer honom
7A1ltså,
ett hus, annat än för att tända offereld inför honom
man, som kan arbeta i guld, silsänd mig nu en konstskicklig
och
karminrött
och
likaväl
koppar
järn
som i purpurrött,
ver,
garn och som är en skicklig gravör. Han skall arbeta tillmän jag har här i Juda och Iesammans med de konstskickliga
rusalem och som anställdes av min far David. 3Sänd mig också
cederträ, cypressträ och almugträ från Libanon, för jag vet att

violett

du har män som är duktiga
Mina män skall tillsammans

på att hugga timmer på Libanon.
med dina 9förse mig med timmer

det hus jag vill bygga skall vara överväli stora mängder,
digande stort. 1°ag ger huggarna som fäller timret livsmedel:
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dina män får 20 000 kor vete och 20 000 kor korn och 20 000 bat
vin och 20 000 bat olja."
11Hiram, kungen i Tyros, svarade i ett brev som han sände
till Salomo: "I kärlek till sitt folk har Herren gjort dig till dess
12Och Hiram fortsatte:
"Lovad vare Herren, Israels

kung."

skapare, för att han har gett kung
rik
på
förstånd
och insikt, som kan bygga ett
en vis son,
13Därhus åt Herren och ett hus åt sig själv som kungaboning
Gud,

himlens

och jordens

David

för sänder jag nu en konstskicklig
man, rik på insikt: mäster
Hiram. 14Han är son till en danitisk kvinna och hans far är en
tyrisk man. Han vet hur man arbetar i guld och silver, koppar,
violett, vitt och karminrött
järn, sten och trä och i purpurrött,
garn, och han är en skicklig gravör och Vet att skapa de konstfulla arbeten han blir ålagd att göra. Han kan arbeta tillsammän som du och min herre Damans med de konstskickliga
vid, din far, har anställt. 15Så sänd nu, herre, vetet och kornet,
oljan och vinet som du har lovat, 15så skall vi hugga allt det
timmer

du behöver

på Libanon

över havet till Iafo. Därifrån
salem."
Salomo

och föra det till dig i flottar

får du själv forsla det upp till Jeru-

i Israel, liksom hans far
dem: det var 153 600 män. 13Av
dem tog han 70 000 till bärare och 80 000 till stenhuggare i bergen och 3 600 till arbetsledare som skulle hålla folket i arbete.
David

Salomo

lät räkna alla invandrare

tidigare

bygger templet

1Sal0mo började
ria, där Herren
David

hade räknat

bygga Herrens

hus i Jerusalem på berget Mo-

visat sig för hans far David,

ställt i ordning

på den plats som
ZHan bör-

på jevusén Ornans tröskplats.

jade bygga i andra månaden av sitt fjärde regeringsår.
3När Salomo byggde Guds hus bestämde han följande:

läng-

den skulle, med den gamla alnen, vara 60 alnar och bredden 20
alnar. 4Förhallen som låg framför templet var 20 alnar bred,
vilket motsvarade templets bredd, och höjden var 20 alnar; han
belade den invändigt med rent guld. 5Han klädde huvudbyggnadens inre med cypressträ som han täckte med finaste guld
och smyckade med palmer och kedjor. ÖHan lade in dyrbar
sten för att pryda

huset. Guldet

var Parvajim-guld.

7Han täckte
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väggar

och dörrar

med guld,

och på

väggarna graverade han keruber.
3Han gjorde också det allra heligaste:
vilket

templets

motsvarade

Han belade

det var 20 alnar brett,
och djupet var 20 alnar.
finaste guld; 9enbart guldet

bredd,

det med 600 talenter

vägde 50 siklar. Också de övre salarna täckte han
med guld. 1°För det allra heligaste gjorde han två keruber i
vingar
form av statyer som belades med guld. Kerubernas
till spikarna

tillsammans
20 alnar. Den ena kerubens ena vinge var
fem alnar och rörde vid husets vägg, den andra Vingen var fem
andra kealnar och rörde vid den andra kerubens vinge. Den
mätte

rubens ena vinge var fem alnar och rörde vid husets vägg, och
den andra Vingen var fem alnar och nådde till den första kerubens vinge. 13Kerubernas vingar bredde alltså ut sig 20 alnar;
de stod på sina fötter med ansiktena vända mot det heliga.
Han

av violett, purpurrött,
rött och vitt garn och smyckade det med keruber.
gjorde

också förhänget

Koppararbetena

till

15Vidare

han två pelare

karmin-

templet

som skulle stå framför huset.
Varje pelare var 35 alnar hög och hade upptill ett kapitäl om
fem alnar. 15Han gjorde kedjor som liknade halsband och satte
gjorde

på pelarna, och han gjorde 100 granatäpplen
som
17Han reste pelarna framför templet, en
till höger och en till vänster, och han gav den högra namnet Iadem upptill

han fäste i kedjorna.

kin och den vänstra namnet Boas.
1Han gjorde också ett altare av koppar, 20 alnar långt, 20 alnar brett och tio alnar högt.
Han gjorde vidare Havet i gjutgods. Det var cirkelrunt
och
mätte tio alnar från kant till kant; det var fem alnar högt och 30
nertill, löpte två rader med
alnar i omkrets. 3Runt omkring,
stycke
tjurbilder
i
gjutits
som själva Havet. 4Det
samma
som
tolv tjurar, tre av dem vända mot norr, tre mot väster,
söder
och tre mot öster. Havet vilade ovanpå dem, och
tre mot
alla tjurarna hade bakdelen vänd inåt. 5Godset i Havet var en

stod

handsbredd
bägare,

tjockt,

lik kalken

3 000 bat.

var formad som kanten på en
lotusblomma.
Havet kunde rymma
av en
och kanten
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fem på den högra sidan

De var till för tvättningen;
i dem skulle man skölja det som hörde till brännoffret.
I Havet skulle
prästerna tvätta sig.
7Han gjorde också de tio gyllene lampställen
enligt föreoch fem på den vänstra.

skrifterna

och ställde

dem i långhuset,

till vänster.
3Han gjorde tio bord

och ställde

fem till höger och fem

dem i långhuset,

fem till

höger och fem till vänster. Dessutom gjorde han 100 gyllene offerskålar.
9Vidare gjorde han prästernas förgård och den stora förgården med dess dörrar, som han belade med koppar.
1°Havet ställde han på den högra sidan, åt sydost.
Hiram
gjorde grytorna, skovlarna och offerskålarna.
fullbordade
åt kung

Han

han fått i uppdrag

arbetet med de föremål
i Guds hus: 12två pelare,

Salomo

de två flätverken
som skulle täcka de båda
13de 400 granatäpplena
till de bå-

pelarhuvudena,
klotformiga

att göra
de två klotformiga

pelarhuvudena,

da flätverken,

två rader granatäpplen

täcka de båda klotformiga

för varje flätverk, till att
vidare
pelarhuvudena,
de tio sta15Havet
till stativen,
och de tolv tju-

tiven och de tio kittlarna
också grytorna, skovlarna och ofrarna under det, slutligen
ferskålarna. Alla föremål som mäster Hiram gjorde åt kung Salomo till Herrens hus var av polerad brons. 17Det var i Jordandalen, mellan Suckot och Saretan, som kungen lät gjuta dem i
13Salomo gjorde alla dessa föremål i så stor mängd
lerformar.
att vikten

av bronsen

inte kunde

Salomo gör guldföremälen
19Salomo gjorde
borden

för

till

fastställas.

templet

alla föremål i Guds hus: det gyllene altaret,
Zode gyllene lampställen
framför

skådebröden,

koret med sina lampor som skulle tändas enligt föreskrifterna,
Zlblommönstret,
lamporna och tängerna av guld, ja, av renaste
vidare
guld,
knivarna, offerskålarna,
pannorna och fyrfaten
av guld,
av guld, och slutligen templets dörrar med dörrhalvor
det allra heligaste, som till långsåväl till det inre rummet,
huset.
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arbeten för Herrens hus var fullbordade
dit
det
han
föra
in
lät
som hans far David hade helgat åt Herren; silvret och guldet och alla kärlen lade han i skattkamrarna
1När alla Salomos

i Guds hus.
Arken

förs in i templet

2Nu samlade
överhuvudena

Salomo de äldste i Israel och stamhövdingarna,
för de olika familjerna i Israel. Han kallade dem

från Datill Jerusalem för att hämta upp Herrens förbundsark
samlades inför kungen
vids stad, Sion. 3Och alla israeliterna
under högtiden
i sjunde månaden. 4När alla de äldste hade
kommit

lyfte

leviterna

med uppenbarelsetältet

arken 5och bar upp den tillsammans
och alla de heliga föremålen i tältet.

Allt detta bars av de levitiska prästerna. ÖKung Salomo och hela Israels menighet, som var samlad hos honom, stod framför
arken och offrade får och tjurar i sådan mängd att de inte kuntill dess
de räknas. 7Prästerna förde in Herrens förbundsark
det allra heligaste, under kerubernas vingplats i tempelkoret,
3Keruberna
hade
vingarna utbredda över den plats där arar.
ken stod, så att både arken och dess bärstänger doldes av keruvar så långa att deras ändar syntes från
det heliga framför koret, men de var inte synliga utifrån. De
finns där ännu i denna dag. 101arken farms ingenting annat än
de två tavlorna som Mose hade lagt ner i den vid Horeb, då

berna. 9Bärstängerna

sedan de dragit ut ur
med israeliterna
slöt förbund
När
alla närlämnade
helgedomen
Egypten.
prästerna
och
hade
sig,
varande präster, oberoende av avdelning,
renat

Herren

alla de levitiska

sångarna,

Asaf, Heman,

Iedutun

och deras sö-

var klädda i fint linne och stod öster om altaret
med dem
harpor och lyror, och tillsammans
13och
och sångblåste
trumpetarna
trumpet,
som

ner och bröder,
med cymbaler,
120 präster

och samstämmigt
upp en sång för att
arna stämde samtidigt
cymbaler och andra
prisa och tacka Herren, och trumpeter,
började ljuda, och man prisade Herren: "Ty han är
instrument
god, evigt varar hans nåd" - då fylldes huset, Herrens hus, av
ett moln, 14så att prästerna inte kunde förrätta sin tjänst: Hertemplet. 1Då sade Salomo:
rens härlighet uppfyllde
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"Herren har valt att bo i töcknet,
Zoch jag har byggt dig en furstlig
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boning,

ett hus där du evigt skall trona."
Salomo

talar

till

folket

3Kungen vände sig om och välsignade

de församlade

israel-

alla stod upp. 4Han sade: "Prisad vare Herren,
det som han
Israels Gud, som med sina händer har fullbordat
5Alltsedan
far
David:
med sin mun lovade min
jag förde mitt
folk ut ur Egypten har jag inte bland Israels stammar utvalt nåiterna,

medan

gon stad för att i den bygga ett hus, där mitt namn skulle vara,
och jag har inte utvalt någon man att vara furste över mitt folk
Israel. ÖMen nu har jag utvalt Jerusalem för att mitt namn skall
vara där, och jag har utvalt David att härska över mitt folk Is7Min far David

hade föresatt sig att bygga ett hus åt
namn, Smen Herren sade till honom:
Din föresats att bygga ett hus åt mitt namn är god. 9Men det
skall inte bli du som bygger huset utan din son, den son som
skall födas åt dig. Han skall bygga huset åt mitt namn. 1°Och Herren lät sitt ord
min
jag efterträdde
i fullbordan:

rael.

Herrens,

Israels

Guds,

på Israels tron, så som Herren hade lovat, och jag
inne har
huset åt Herrens, Israels Guds, namn. Där
jag ställt arken, som innehåller stadgarna till det förbund som
far David

byggde
Herren

Salomos

slöt med israelitema."

bön

Inför

de församlade israeliterna trädde Salomo fram till Heraltare
och sträckte ut sina händer. 13Sal0mo hade gjort ett
rens
podium av brons och ställt det på förgården; det var fem alnar
långt, fem alnar brett och tre alnar högt. Han steg upp på posträckte händiet, föll på knä inför de församlade israelitema,
sade: "Herre, Israels Gud, det finns
derna mot himlen och
ingen gud som du, varken i himlen eller på jorden. Du står fast
och visar godhet mot dina tjänare när de i uppvid förbundet
riktig lydnad vandrar dina vägar. 15Du har hållit ditt löfte till
din tjänare, min far David,

du har i dag med din hand fullbor-

dat det som du med din mun har lovat. 16Uppfyll också, Herre, Israels Gud, detta som du har lovat din tjänare David, min
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far: att han aldrig skall sakna en ättling som sitter inför dig på
vaktar på sina steg
Israels tron, om bara hans efterkommande
och lever efter din lag, så som han själv gjorde. 17Låt nu ditt
löfte till din tjänare David gå i uppfyllelse, Herre, Israels Gud
13Men kan verkligen

Gud bo på jorden

bland människorna

Himlen, himlarnas himmel, rymmer dig inte,
hus som jag har byggt. 19Vänd dig ändå hit,
bön och åkallan, Herre, min Gud. Lyssna på
bön jag uppsänder, 2°och låt din blick dag och

än mindre detta
hör din tjänares

det rop och den
natt vila på detta hus, den plats om vilken du sagt att den skall vara hemvist
för ditt namn. Hör den bön som din tjänare ber, vänd mot denna plats. 21Hör din tjänare och ditt folk Israel då de åkallar dig,
mot denna plats; må du själv lyssna på dem i himlen,
där du tronar. Hör dem och förlåt
220m någon förbryter
sig mot en annan och åläggs att fria
sig med en ed och svär inför ditt altare i detta tempel, 23hör det
då i himlen, grip in och skipa rätt åt dina tjänare. Döm den

vända

frisom är skyldig och ge honom det straff han förtjänar, men
kräver.
vad
honom
rättvisan
och
oskyldig
känn den som är
ge
24Och om ditt folk Israel lider nederlag mot en fiende, eftersom de syndat mot dig, men vänder om och prisar ditt namn,
ber till dig i detta hus och ropar om nåd, 25hör det då i himlen
och förlåt

ditt folk Israel deras synd och låt dem återvända

till

den mark du gav dem och deras fäder.
260m himlen är stängd och inget regn faller, därför att de
har syndat mot dig, men de sedan ber, vända mot denna plats,
sig från sin synd när du
ditt namn och omvänder
då i himlen och förlåt din tjänare och ditt
dem, lyssna
folk Israel deras synd. Lär dem den rätta vägen som de skall
vandra, och låt regnet falla över ditt land, som du har gett ditt

och prisar
tuktar

folk som egendom.
230m det blir hungersnöd
härjar eller gräshoppor
av städerna, ja, vilken
vilken bön och åkallan

i landet eller pest, om rost och sot
om fienden belägrar någon
eller plåga det än är, 29och
sjukdom

och larver,

som vem det Vara må i ditt folk Israel
och en känner bäst sin egen plåga och
än uppsänder
- var
smärta - om han då sträcker händerna i bön mot detta hus,
3°hör det då i himlen, där du tronar. Förlåt honom och behandla var och en som han förtjänar, du som känner hans tan-
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tankar. 31Då skall de
du ensam känner människornas
dig och följa dina vägar så länge de lever i det land som

du gav våra fäder.
32Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt stora
och denne främnamn, din starka hand och din lyftade arm,
ling kommer och åkallar dig, vänd mot detta hus, 33lyssna då i
där du tronar, och gör det som han ber dig om. Då
skall alla jordens folk lära känna ditt namn och frukta dig, så
detta hus som jag har
som ditt folk Israel gör, och förstå att
byggt är helgat åt ditt nanm.
340m du sänder ut ditt folk att strida mot sina fiender och

himlen,

de ber till dig, vända mot denna stad som du har utvalt och det
hus som jag har byggt åt ditt namn, 35lyssna då i himlen på deras bön och åkallan och skaffa dem rätt.
ingen människa som
360m de syndar mot dig - det finns
inte syndar - och du vredgas på dem och ger dem i fiendens
våld och de förs bort i fångenskap till ett annat land, långt borångrar sig och
ta eller nära, 37men där borta i fångenskapen
och står med
har
gjort
orätt
syndat,
vi
åter ropar till dig: Vi har
de
där
land
är fångna,
33och
det
skuld inför dig,
om de så, i
hjärta och sinne och ber,
vänder om till dig med uppriktigt
vända mot sitt land, det som du gav deras fäder, och mot den
stad som du har utvalt och mot det hus som jag har byggt åt
ditt namn, 39lyssna då i himlen, där du tronar, till deras bön
och åkallan och skaffa dem rätt. Förlåt ditt folk att de har syndat mot dig. 40Min Gud, öppna dina ögon och öron och hör de
böner de ber på denna plats. 41a:
Kom, Herre Gud, till din viloplats,
du och din mäktiga ark.
Må dina präster, Herre Gud, vara klädda i seger,
må dina trogna glädjas åt det goda du ger.
Gud, avvisa inte din smorde,
tänk på den nåd du visat din tjänare David."

Herre

Eld från himlen.

Invigning

och glädjefest

Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och
och slaktoffren. Herrens härlighet uppfyllförtärde brännoffret
lNär
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inte
in där, eftersom Herrens
3När israeliterna
såg hur elden

härlighet

kom ner över templet knäböjde de på
med ansiktet mot marken och tillbad och tackade

Herren: "Ty han är god, evigt varar hans nåd."
4Nu frambar
kungen och hela folket offer

inför

Herren.

5Kung Salomo offrade 22 000 tjurar och 120 000 får. Så invigde
kungen

och hela folket

tjänst, det gjorde

Guds

också leviterna

hus. 5Prästerna

förrättade

sin

med de instrument

för tempelmusiken
som kung David gjort för att man skulle tacka
Herren
"evigt varar hans nåd"; David prisade Herren gedem.
Mitt
emot stod de präster som blåste trumpet. Alla
nom
israelitema stod upp. 7Salomo helgade den mellersta delen av
förgården

framför

och matoffren

Herrens

hus,- där frambar

och fettstyckena

han brännoffren

från gemenskapsoffren.

KopSalomo
kunde
nämligen
gjort
inte
som
rymma alla
brännoffren
och matoffren och fettstyckena.
3Sedan firade Salomo högtiden i sju dagar tillsammans
med
hela Israel, en mycket stor skara från hela landet, ända från
paraltaret

till Egyptens gränsflod. 9Den åttonde dagen höll
de en högtidssantling.
De hade firat altarets invigning
i sju da1°På
och
högtiden
dagar.
i
sju
den
tjugotredje
dagen
i sjungar
de månaden fick folket bryta upp; de drog hem, glada och
Levo-Hamat

tacksamma över det goda som Herren
och Salomo och sitt folk Israel.

Herren

visar

hade gjort mot David
-

sig för Salomo en andra gäng

Så

fullbordade
Salomo Herrens hus och kungens hus. Allt
han föresatt sig att göra i Herrens hus och i sitt eget hus ge12Då visade sig Herren för honomförde
han framgångsrikt.
och
sade:
har
hört din bön och utvalt den"Jag
natten
nom om
na plats till offerhus åt mig. 130m jag skulle stänga till himlen
så att inget regn faller, om jag skulle befalla gräshoppor
att
härja landet eller om jag skulle skicka pest på mitt folk, 14och
om då mitt folk, som mitt namn är utropat över, ödmjukar sig
och ber och söker sig till mig och lämnar sina onda vägar, då
skall jag höra det i himlen och förlåta dem deras synd och bota
deras land. 15Ia, jag skall öppna mina ögon och öron och höra
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de böner de ber på denna plats. léla, jag har utvalt detta hus
och gjort det till en helig plats, där mitt namn skall vara för
evigt. Mina ögon och mitt hjärta skall alltid vara vända dit.
170m du nu vandrar mina vägar, så som din far David gjorde,
så att du i allt gör som jag har befallt dig och håller mina bud
och stadgar, 13då skall jag låta ditt kungadöme bestå. Det löftet
aldrig skulle saknas
gav jag din far David när jag sade att det
19Men om ni
Israel.
härskare
över
till
honom
som
en ättling
befallningar
och
övergerlde
bud
vänder er bort och
som jag förelagt er och börjar dyrka andra gudar och faller ner för dem,
2°då skall jag rycka upp er ur min mark som jag gav er, och
detta hus som jag har vigt åt mitt namn skall jag förkasta, jag
skall låta det bli till spott och spe bland alla folk. 21Detta hus
öde plats för var
som var så upphöjt kommer att te sig som en
och en som har vägen förbi. När någon frågar varför Herren
svaret: Därhar handlat så mot detta land och detta hus blir
för att folket övergav Herren, sina fäders Gud, som hade fört
dem ut ur Egypten; de höll sig till andra gudar, som de föll ner
för och dyrkade. Därför lät han allt detta onda drabba dem."
Salomos

fortsatta

verksamhet

de tjugo år som det tog för Salomo att uppföra Herrens
hus och sitt eget hus - Zhan byggde också upp de städer som
Hiram gett honom och lät israeliterna bosätta sig där - 3drog
Salomo ut mot Hamat Sova och lade det under sig. 4Han befäslEfter

han byggt i Hate Tadmor i öknen och alla de förrådsstäder
Övre
och Nedre BetBet-Horon
5Han
också
byggde
mat.
upp
6och
och
bommar,
med
städer
portar
Horon, befästa
murar,
för
städerna
alla
och
Baalat, alla sina förrådsstäder
vagnar och
för hästar. Han byggde allt det han längtat efter att bygga i Jerusalem och på Libanon och överallt i det rike han härskade
över. 7Alla som var kvar av hettiterna, amoreerna, perisseerna,
hiveerna och jevuseema, dessa som inte hörde till Israel - sde
som var kvar i landet, därför att israav deras efterkommande
eliterna inte hade gjort slut på dem - alla dessa satte Salomo
däremot
så är det än i dag. 9Av israeliterna
till tvångsarbete;
tog han inte några till slavar vid sina arbeten;

de var i stället
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och befälhavare

för hans

stridsvagnsstyrkor.

loFogdarna

hos kung

Salomo

hade under

sig 250 förmån

som befallde över arbetarna.
Salomo
flyttade faraos dotter

från Davids stad till det hus
han
uppfört
åt
henne.
"Jag kan inte låta en kvinna bo i Dasom
vids, Israels kungs, hus", sade han, "det år en helig plats, eftersom Herrens ark har stått där."
Salomo
offrade brännoffer
till Herren på Herrens altare,

13Enligt ordningen för
som han hade byggt framför förhallen.
varje dag offrade han, så som Mose befallt, på sabbaterna, på
nymånadsdagama
och på de tre årliga högtiderna: det osyrade
brödets

högtid,

veckohögtiden

het med sin far Davids

och lövhyddefesten.

anvisningar

inrättade

141 enlig-

han avdelningar-

för leviterna som utförna för prästerna och deras tjänstgöring,
de sin uppgift att lovsjunga och att göra tjänst under prästerna,
enligt ordningen
för varje dag, och för dörrvaktarnas
avdelningar vid varje port,
så hade gudsmannen
David befallt.
15Man avvek inte i något avseende från vad kungen befallt
prästerna och leviterna, inte heller när det gällde förråden.
16Nu var alla Salomos arbeten slutförda,
från templets
grundläggning
till dess fullbordande.
Herrens hus var färdigt.
17Sedan for Salomo till Esjon-Gever och till Elot vid kusten i
Edom. 13Genom sina underlydande
sände Hiram
honom
skepp med erfaren besättning.
De seglade tillsammans
med
Salomos män till Ofir och hämtade
till kung Salomo.

Drottningen

därifrån

450 talenter

guld

av Saba besöker Salomo

lDrottningen
Jerusalem

av Saba hade hört ryktet om Salomo och kom till
för att sätta Salomo på prov med svåra frågor. Hon

hade med sig stora rikedomar,
kameler lastade med kryddor,
guld i mängd och ädelstenar. Hon kom till Salomo och talade
med honom om allt hon hade tänkt på, Zoch han gav henne
svar på alla hennes frågor. Det fanns ingenting som Salomo inte kände till och kunde ge besked om. 3När drottningen
av Saba såg Salomos vishet, såg huset som han hade byggt 4och rätterna på hans bord, såg hovmännen
sitta där och tjänarna och
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i sina dräkter passa upp, såg offren han frambar i Herrens hus, då blev hon andlös av häpnad. 5Och hon sade till kungen: "Det var alltså sant, det jag hörde i mitt land om
dig och din vishet. Ölag kunde inte tro vad man berättade förrän jag korn hit och fick se det med egna ögon. Ändå hade man
munskänkarna

inte ens berättat hälften för mig om vidden av din vishet, du
allt jag fått höra. 7Lyckliga dina män, och lyckliga
överträffar
dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig och lyssna till
din vishet. 3Herren, din Gud, vare lovad, som har funnit behag
i dig och satt dig på sin tron som kung inför Herren, din Gud. I
sin kärlek till Israel vill han låta sitt folk bestå i evighet och har
satt dig till kung över det, för att du skall sörja för lag och
i
rätt." 9Och hon skänkte kungen 120 talenter guld, kryddor
av
och ädelstenar. Sådana kryddor
som drottningen
Saba gav kung Salomo hade man aldrig sett.
1°Hirams män och Salomos män, som förde hem guld från
aloch ädelstenar. Av
Ofir, hade också med sig almugträ
och
hus
till
Herrens
gjorde kungen utsmyckningar
mugträet

mängd

sitt eget hus och dessutom lyror och harpor åt sångarna. Sådant hade aldrig förr skådats i Juda.
12Kung Salomo gav i gengäld drottningen
av Saba allt hon
tack
för det hon hahenne
vad
han
önskade förutom
som
gav
de fört med till honom.

Sedan återvände

hon till sitt land med

sina tjänare.
Salomos

rikedom

på det guld som kom in till Salomo under ett enda år
vad affärsmännens ombud
uppgick till 666 talenter, förutom
kom med. Dessutom kom alla arabkungar
och handelsmännen

Vikten

i landet med guld och silver till Salomo.
15Kung Salomo lät göra 200 långsköldar av hamrat guld, var
och en på 600 siklar guld, 15och 300 rundsköldar,
var och en på
300 siklar guld. Alla dessa sköldar lät han hänga upp i Liba-

och ståthållarna

nonskogshuset.
lät också göra en stor elfenbenstron,
som han beplattform
18Sex
och
trappsteg
lade med rent guld.
av guld
en
armstöd,
fanns
satt ihop med tronen. På båda sidor om sätet
och vid dem stod tvâ lejon. 19Ytterst på de sex trappstegen
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stod tolv lejon, sex på var sida. Aldrig har någonting liknande
tillverkats i något annat kungarike.
2°Alla kung Salomos dryckeskärl
var av guld, och även alla
föremålen i Libanonskogshuset
var av gediget guld; på Salomos tid satte man inget värde på silver.
som seglade på Tarshish med Hirams

Kungen

gång vart tredje år kom de hem, lastade med guld,
elfenben samt apor och påfåglar.

Kung

Salomo överträffade
23Alla jordens

hade skepp

män ombord,

alla kungar

och en
silver och

på jorden

i rike-

dom och vishet.

kungar besökte Salomo för att
lyssna till den vishet Gud hade skänkt honom. 24Alla medförde gåvor, föremål av silver och guld, klädnader,
rökelse, kryddor, hästar och mulor. Så fortsatte det år efter år.
25Salomo hade 4 000 Stallplatser med hästar och
vagnar och
ytterligare
hästar,
12 000
dels i vagnsstäsom var förlagda
derna, dels hos kungen i Jerusalem. 25Han härskade över alla
kungar från Eufrat ända fram till filisteernas land och fram till
gränsen mot Egypten. 27Tack vare Salomo blev silver lika vanligt i Jerusalem som sten, och cederträ blev något lika vanligt
till Salomo
som sykomorer i Låglandet. 23Hästar importerades
från Musri och från alla andra länder.
Salomos

död

29Resten av Salomos historia, från början till slut, har nedtecknats i profeten Natans krönika, i Achias från Shilo profetior
och i siaren Iddos syner om Ierobeam, Nevats son. 301 fyrtio år
regerade
till vila

han i Jerusalem
hos sina fäder

över hela Israel. Därefter
och begravdes

gick han

i sin far Davids

stad.

Hans son Rehabeam blev kung efter honom.
Motstånd

10

mot kung Rehabeam.

Riket delas

lRehabeam begav sig till Shekem, där hela Israel hade samlats
för att göra honom till kung. ZIembeam,
Nevats son, var i
Egypten, dit han hade flytt undan kung Salomo, men när han
fick höra vad som hänt vände han tillbaka. 3Man skickade bud
efter honom, och Ierobeam och hela Israel gick till Rehabeam
och sade: 4"Din far gjorde vårt ok tungt. Lätta nu vår arbetsbörda, det tunga ok din far lade på oss, så skall vi tjäna dig."
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senare, och de

gick sin väg.
med de gamla som hade varit i
medan han levde: "Vad råder ni

ÖKung Rehabeam rådgjorde

tjänst hos hans far Salomo
7De sade: "Om du är vänlig
mig att svara dessa människor"
med dem, då
och tillmötesgående
mot dem och talar välvilligt
sMen
förkasRehabeam
dig."
framtid
tjäna
all
kommer de i
att
de
för
hos
tade de gamlas råd och hörde sig
unga som vuxit
med honom och nu var i hans tjänst. 9"Vad
upp tillsammans
frågade han
tycker ni att vi skall svara dessa människor"
dem. "De begär att jag skall lätta det ok som min far lade på
dem." 1°Då svarade de unga, de som hade vuxit upp tillsamklagar på
mans med honom: "Så här skall du säga till dem som
din fars tunga 0k och begär att du skall lätta deras börda, säg
det skall ni
lem är grövre än min fars lår. Och
det ännu
på
skall
jag
göra
0k
lade
far
tungt
Om
min
ett
er
veta:
skall
med
jag
göra det
spö
pryglade
far
tyngre, och om min
er
med skorpiongissel."
Efter
två dagar kom Ierobeam och folket tillbaka till Rehabeam; han hade
sagt åt dem att komma tillbaka då. Kung
så här: Min

de gamlas
Rehabeam gav dem ett hårt svar. Han förkastade
rått
honom
hade
att göra:
14och
de
så
svarade
råd
unga
som
det
skall
ännu
tyngre,
jag
göra
"Om min far gjorde ert ok tungt
med
det
och om min far pryglade er med spö skall jag göra
15Kungen lyssnade inte på folket; så hade
skorpiongissel."
Gud styrt det för att det ord skulle uppfyllas som Herren talat
till Jerobeam, Nevats son, genom Achia från Shilo.
16När israeliterna
märkte att kungen inte lyssnade på dem
svarade de:
"Vad

har vi för del i David
med Iishajs son.

Vi har inget gemensamt
Vänd hem, israeliter

Sköt ditt eget rike, David"
återvände alla israeliterna

Därefter

hem. 17Men över de israel-

iter som bodde iludas städer var Rehabeam kung.
fram Adoram,
skickade
13När Rehabeam
som förestod
till
döds.
Kung Rehonom
israeliterna
stenade
tvångsarbetena,
Jerusalem.
till
och
fly
habeam måste rädda sig upp i sin Vagn
19Så bröt Israel med Davids

ätt. De är skilda åt än i dag.
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till Jerusalem bådade han upp
180 000 utvalda krigare, som

skulle strida mot Israel och återföra kungamakten
till RehabeShemaja: 3"Säg
am. 2Men Herrens 0rd kom till gudsmannen
till kungen av Juda, Rehabeam, Salomos son, och till alla israeliter i Juda och Benjamin: 4Så säger Herren: Ni skall inte dra
ut och strida mot era bröder. Vänd tillbaka, var och en till sitt,
det som har skett är mitt verk." De lyssnade till Herrens ord
och avstod från att tåga mot Jerobeam.
Rehabeam

stärker

kungamakten

5Rehabeam

bodde i Jerusalem, och han byggde upp befästa
städer i Juda. 6Betlehem, Etam, Tekoa, 7Bet-Sur, Soko, Adullam, 3Gat, Maresha, Sif, 9Adorajim, Lakish, Aseka, 1°Sora, Ajalon och Hebron,

som alla ligger i Juda och Benjamin, gjorde
Han
han till befästningsstäder.
förstärkte deras befästningar,
han tillsatte kommendanter,
lade upp förråd av livsmedel, olja
och
försåg varje stad med sköldar och spjut. Han
gjorde städerna mycket starka.
och vin

nu över Juda och Benjamin, 13och präsoch
leviterna
Israel
i
kom från alla sina områden och interna
14Leviterna
ställde sig hos honom.
övergav sina betesmarker
och egendomar och begav sig till Juda och Jerusalem, eftersom
Rehabeam härskade

Jerobeam och hans söner hindrade dem att tjäna Herren som
präster 15och i stället skaffade sig andra präster för offerplatoch för tjurkalvarna
serna och bockdemonerna
som Jerobeam
hade gjort. 16Och från alla Israels stammar kom i leviternas efterföljd de som bestämt sig för att söka sig till Herren, Israels
Gud. De kom till Jerusalem för att offra till Herren, sina fäders
Gud. Genom
dem stärktes kungamakten
i Juda, och i tre års
tid var de ett stöd för Rehabeam, Salomos son. I tre år var David och Salomo deras föredömen.
Rehabeam
tog Machalat till hustru, en dotter till Jerimot,
Davids son, och till Avihajil, dotter till Eliav, Jishajs son. 19Hon
födde honom sönerna Jeush, Shemarja och Saham. 2°Han tog
också Maaka,
Attaj,
saloms

Absaloms

Sisa och Shelomot.
dotter,

dotter, och hon födde honom Avia,
Rehabeam
älskade Maaka, Ab-

mer än alla sina andra

hustrur

och bihustrur
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han hade 18 hustrur och 60 bihustrur
han gjorde därför
60 döttrar - och
och furste över bröderna,
överhuvud
honom till kung. 23---

Shishaks
12

anfall
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och fick 28 söner och
son Avia till

Maakas

han

tänkte

göra

mot Jerusalem

1När nu Rehabeams kungamakt var säkrad och hans ställning
och med honom hela Israel.
var stark övergav han Herrens lag,
tågade Shishak, kungregeringsår
Under
femte
Rehabeams
hade
varit trolöst mot
folket
en av Egypten, mot Jerusalem,
Herren. 3Han kom med 1 200 vagnar och 60 000 ryttare och en
oräknelig skara som följt honom från Egypten: libyer, suckeer
i Juda och nådde
och kushiter. 4Han intog befästningsstäderna
ända fram till Jerusalem.
5Pr0feten Shemaja kom till Rehabeam och Judas furstar,
från Shishak, och sasom hade samlats i Jerusalem inför hotet
de till dem: "Så säger Herren: Ni har övergett mig, därför skall
jag överge er och lämna er i Shishaks våld." 6Då ödmjukade
sig Israels furstar och kungen och sade: "Herren är rättfärdig."
sig kom Herrens ord till
7När Herren såg att de ödmjukade
Shemaja: "Eftersom de ödmjukar sig skall jag inte utplåna dem
Jag skall inte utgjuta min
utan snart skänka dem räddning.
över Jerusalem genom Shishak, smen de skall bli hans
mellan att tjäna mig
tjänare för att de skall förstå skillnaden
kungariken."
och att tjäna främmande
9Shishak angrep nu Jerusalem och plundrade både Herrens
hus och kungens palats på deras skatter. Allt tog han, också de

vrede

101 stället för dem lät kung
som Salomo låtit göra.
han
dem anförtrodde
koppar;
sköldar
tillverka
Rehabeam
av
till
kungingången
vid
vakt
höll
åt officerarna i livgardet, som
gång kungen gick in i Herrens hus gick livens palats. Var
gardet med och bar sköldarna och förde dem sedan tillbaka till

guldsköldar

vaktrummet.
Herrens

vrede

Eftersom

Rehabeam

från honom,

ödmjukade

och han krossades

sig vändes
inte helt. Det

fanns också något gott i Juda.
13Kung Rehabeam stärkte sin ställning i Jerusalem och fortoch
satte att regera där. Han var fyrtioett år då han blev kung,
Herren
stad
utden
Jerusalem,
år
i
regerade
sjutton
som
han
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valt bland alla Israels stammar till hemvist för sitt namn. Hans
gjorde det som
mor hette Naama och var från Ammon. Han
han lade sig inte vinn om att rådfråga Herren.
var ont,
15Rehabeams historia, från början till slut, har nedtecknats
profeten

Shemajas och siaren Iddos

i

med släkttavlor.
och Jerobeam. 15Reha-

krönika,

Hela tiden rådde krig mellan Rehabeam

beam gick till vila hos sina fäder och begravdes

i Davids

stad.

Hans son Avia blev kung efter honom.
Avia

13

kung över Juda. Krig med Israel

1Under Ierobeams artonde regeringsår blev Avia kung över Juda, och han regerade tre år i Jerusalem. Hans mor hette Mikaoch var dotter till Uriel från Giva.
Avia och Ierobeam låg i krig med varandra.

3Avia

inledde

striden

med en här av tappra krigare, 400 000 elitsoldater,
medan Ierobeam ställde upp 800 000 elitsoldater,
tappra kämpar,
i Efraims
mot honom. 4Avia gick upp på Semarajimberget
bergsbygd och ropade: "Hör på mig, Ierobeam och alla israeliter 5Ni vet
att Herren, Israels Gud, har gett kungamakten
över Israel åt David

för evigt
åt honom och hans söner
6Men
saltförbund.
jerobeam,
Nevats son, som stod i
genom ett
tjänst hos Salomo, Davids son, reste sig mot sin herre och gjor7Slödder och skurkar slöt sig till honom och fick
de uppror.
makt över Rehabeam, Salomos son, som var ung och vek och
inte kunde stå emot dem. 3Och nu tror ni att ni skall kunna stå
emot Herrens kungamakt som utövas av Davids ättlingar, därför att ni är så många och hos er har tjurkalvarna
av guld som
Ierobeam har gjort till era gudar. 9Ni har
fördrivit
Herrens
Arons söner, och leviterna och skaffat er egna präster
precis som de andra folken. Vem som helst som kommer med
en ungtjur och sju baggar för att bli prästvigd, han blir präst åt
1°Vi däremot har Herren som vår Gud, och
dessa icke-gudar.

präster,

vi har inte övergett honom. Vi har präster som är Arons söner
och som gör tjänst inför Herren, och vi har leviter till tempelsysslorna. De
offrar brännoffer
till Herren Varje morgon och
kväll, bränner välluktande
rökelse, lägger upp skådebröden på
bordet
gyllene

på det
av rent guld och tänder varje kväll lamporna
lampstället.
Vi håller alltså våra förpliktelser
mot Her-
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ren, vår Gud, men ni har övergett honom. 12Se, Gud går i spetsom blåser till
sen för oss, hans präster har signaltrumpeterna
strid mot er. Israeliter, strid inte mot Herren, era fäders Gud.
Ni kommer inte att lyckas."

13erobeam hade låtit en styrka
runt för att falla judeerna
framför sig samtidigt
i ryggen, så att dessa hade israeliterna
När
vände sig om och fick
judeerna
hotades
bakifrån.
de
som
och
bakom
sig ropade de
se att de hade fiender både framför
15och judeerna höjblåste i trumpeterna,
de ett härskri. Vid detta härskri lät Gud Ierobeam och hela Israel bli slagna av Avia och Juda. 15Israeliterna flydde, och Gud
gav dem i judeernas våld. 17Avia och hans här tillfogade dem
till Herren.

Prästerna

stora förluster: av israeliterna stupade 500 000 soldater. 18Israeliterna blev alltså kuvade vid detta tillfälle, medan judeerna
var de starkare eftersom de förlitade sig på Herren, sina fäders
Gud. 19Avia förföljde Jerobeam och intog några av hans städer:
Betel med lydstäder,
2°erobeam
lydstäder.

Ieshana med lydstäder
förmådde

ingenting

och Efron

med

mer så länge Avia

levde. Herren slog honom, och han dog.
21Avia stärkte sin ställning, och han tog sig 14 hustrur och
fick 22 söner och 16 döttrar. 22Avias historia i övrigt, allt han
14

gjorde och sade, har nedtecknats i profeten Iddos tilläggsskrift.
1Avia gick till vila hos sina fäder och begravdes i Davids stad.
Hans son Asa blev kung efter honom. Under hans tid hade
landet lugn och ro i tio år.
Asa kung över Juda
2Asa gjorde det som var gott och rätt i Herrens, sin Guds,
krosoch offerplatserna,
ögon. 3Han avskaffade avgudaaltarna
4Han befallde
och högg ner asherapålarna.
sade stenstoderna
att dyrka Herren, sina fäders Gud, och att hålla lagen
och rökelsealtarna
i
och buden. 5Han avskaffade offerplatserna
5Han
alla städer i Juda. Under honom hade riket lugn och ro.

judeerna

i Juda, medan det rådde lugn och ro
dessa år var han aldrig i krig, eftersom Herren
"Låt oss bygga
låtit honom få fred. 7Han sade till judeerna:
och
dem
med
torn, portar
murar
upp dessa städer och förse
Landet är ännu i vår hand. Vi har vänt oss till
och bommar

byggde

i landet.

befästningsstäder
Under
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Herren, vår Gud, och därför har han vänt sig till oss och låtit
oss få fred på alla sidor." De byggde, och allt gick dem väl i
händer.
3Asa hade en här om 300 000 man från Juda med sköld och
lans samt 280 000 man från Benjamin med sköld och båge; alla
dessa var tappra kämpar. 9Kushiten Serach drog ut mot dem
med en här om en miljon
till Maresha wdrog

man och 300 vagnar. När han nått
Asa ut mot honom, och de ställde
ropade till
upp sig till strid i dalen norr om Maresha. Asa
Herren, sin Gud: "Herre, ingen utom du kan hjälpa i striden
fram

mellan

den starke och den som är svag. Så hjälp oss nu, Herre,
vi förlitar oss på dig, och i ditt namn har vi dragit
ut mot denna skara. Herre, du är vår Gud, låt inte en dödlig bli
din Överman."
12Då lät Herren kushiterna
bli slagna av Asa och Juda, och

vår Gud,

kushiterna

Gerar. Kushiterna
Herren

13Asa och hans folk förföljde

flydde.

dem ända till

stupade

till sista man, de tillintetgjordes
av
och hans här. Iudeerna tog ett mycket rikt byte. 14De

kunde

också inta alla städer runt Gerar, eftersom Herren hade
med skräck. De plundrade alla städerna, där
fanns gott om byte. 15Även beduintälten
överföll de, och de
fyllt befolkningen

15

tog mängder av får och kameler och återvände sedan till Jerusalem.
1Guds ande kom över Asarja, Odeds son, zoch han trädde
fram inför Asa och sade till honom: "Hör på mig, Asa och hela
Juda och Benjamin

är med er om ni är med honom.
skall han låta er finna honom, men om ni
överger honom skall han överge er. 3Under lång tid var Israel
utan den sanne Guden, utan präster som undervisade och utan
lagen. 4Men i sin nöd vände de om till Herren, Israels Gud. De
sökte honom, och han lät dem finna honom. 5På den tiden
Herren

Om ni söker honom

kunde

ingen färdas
kaos, 5folk drabbade

tryggt.

Bland

ländernas

invånare

rådde

med folk och stad med stad, ef-

samman
tersom Gud med alla slags olyckor skapade kaos bland dem.
7Men ni skall vara starka och inte tappa modet, ni skall få lön
för er möda."
8När Asa hörde vad Asarja, Odeds son, sade i sin profetia

stärktes han i sitt uppsåt att få bort de vidriga avgudama i hela
och i de städer han erövrat i Efraims bergs-

Juda och Benjamin
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i ordning Herrens altare, som stod framför
9Han samlade då hela Juda och Benjamin och

Manasse och Simon som slagit sig ner bland
det var nämligen många i Israel som hade gått över till
Asa när de såg att Herren, hans Gud, var med honom. 1°De
samlades i Jerusalem i den tredje månaden av Asas femtonde
alla från Efraim,

dem

Den
dagen offrade de 700 tjurar och 7 000 får till
de hade hemfört. 12De ingick ett förbund:
det
byte
av
hjärta
de skulle dyrka Herren, sina fäders Gud, med uppriktigt
eller
kvin13och
och sinne,
var och en, gammal eller ung, man
14Med
na, som inte dyrkade Herren, Israels Gud, skulle dödas.
hög röst svor de eden till Herren, under jubel och till ljudet av

regeringsår.
Herren

de
och horn. 15Alla judeer gladde sig över eden,
trumpeter
beslutsamt
Och
de
hjärta.
med
uppriktigt
när
hade svurit den
sökte Herren lät han dem finna honom, och han lät dem få fred
på alla sidor.
165m mor

kung Asa ställningen
berövade
som
att hon hade rest ett beläte åt Ashera. Asa
högg sönder belätet, krossade det och brände upp det i Kidrondalen. 17Men i Israel fick offerplatserna
vara kvar. Asa var
dock trogen av hela sitt hjärta så länge han levde. 185m fars offergåvor och sina egna förde han till Guds hus: silver, guld och

kungamoder,

16

Maaka

därför

tempelkärl.
förekom inget krig,
19Före Asas trettiofemte
regeringsår
lmen under hans trettiosjätte
regeringsår tågade kung Basha
av Israel mot Juda och befäste Rama för att på det sättet avför kung Asa av Juda. Då hämtade Asa
skära förbindelserna
i Herrens hus och kungapasilver och guld ur skattkarnrarna
i Damaskus, Bendet till arameerkungen
3"Ett
består
mellan
förbund
mig och dig,
Hadad, och lät säga:
silver och
dig
här
liksom mellan min far och din far. ag sänder
guld; bryt nu ditt förbund med kung Basha av Israel, så att han
latset och skickade

lämnar

mig i fred."

4Ben-Hadad

gick med på kung Asas för-

sina befälhavare mot Israels städer, och de
erövrade Ijon, Dan, Avel Majim och alla förrådsstäder i Naftali.
5När Basha fick underrättelse
om detta avbröt han befåstningsdär upphöra. 6Då
arbetena vid Rama och lät all verksamhet

slag och skickade

tog kung Asa med sig alla judeer,

och de förde bort sten och
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vid Rama. Han besom Basha använt till befästningarna
fäste med detta Geva och Mispa.
7Vid den tiden kom siaren Hanani till Asa, kungen av Juda,
och sade till honom: "Du förlitade dig på kungen av Aram och
virke

Gud, därför får du inte den arameiske
3Kushiterna
och libyerna hade
en
och
här
med
mängder
ryttare, men eftersom du
stor
av vagnar
förlitade dig på Herren gav han dem i ditt våld. 9Herrens ögon
inte på Herren,
kungens

din

här i din makt.

hela jorden, för att han skall kunna stärka dem
hela
hjärta håller sig till honom. Denna gång har du
sitt
som av
handlat som en dåre, och hädanefter kommer du alltid att vara
i krig." 1°Asa blev ursinnig på siaren, och han satte honom i
stocken, så rasande blev han. Även mot andra i sitt folk gick
överblickar

Asa våldsamt fram vid den tiden.
11Asas historia, från början till slut, har nedtecknats i boken
regeom Judas och Israels kungar. 12Under sitt trettionionde
ringsår drabbades Asa av en svår åkomma i fötterna. Men inte
ens under sin sjukdom sökte han sig till Herren utan till läkare.
13Asa gick till vila hos sina fäder; han dog under sitt fyrtioförsbegravdes i den grav han låtit hugga ut åt
ta regeringsår och
sig i Davids stad. Man lade honom på en bädd som fyllts med
blandning
och en konstfärdig
av alla slags örter, och
eld
till
hans
tände
mycket
ära.
stor
man
en
kryddor

Ioshafat kung
17

över Juda

1Asas son Ioshafat blev kung efter honom, och han stärkte sin
i
ställning i Israel. Han förlade trupper i befästningsstäderna
städer
Efraim
Juda och insatte kommendanter
i
i Juda och i de
som hans far Asa hade erövrat. 3Herren var med Ioshafat, eftersom han handlade som hans far till en början hade gjort och
4utan dyrkade sin fars Gud och
baalsgudarna
inte dyrkade
följde hans bud; han gjorde inte som Israel. 5Herren befäste
hela Juda kom med gåvor till Ioshafat, och
han vann stor rikedom och ära. ÖMed stolthet följde han Heroch asherens vägar, och han avskaffade också offerplatserna
hans kungamakt,

rapålarna i Juda.
7Under sitt tredje regeringsår
Ben-Hajil,

sände han ut ämbetsmännen
Obadja, Sakarja, Netanel och Mika för att undervisa
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av leviterna Shemaja, Netanja, SeJonatan, Adonia och T0bia, och med
Elishama och Joram. 9När de undervisa-

i Judas städer. 8De åtföljdes
vadja, Asael, Shemiramot,
dem följde

prästerna
de i Juda förde de med sig Herrens lagbok;
Judas städer och undervisade bland folket.

de for runt till alla

lät alla riken runt Juda fyllas av skräck, och de gav
filisteerna kom man med en
sig inte i krig med Joshafat. Från
last av silver som gåva till Joshafat, och araberna korn till ho12Så blev
nom med småboskap: 7 700 baggar och 7 700 bockar.
Joshafat mäktigare och mäktigare, och han byggde borgar och
1°Herren

förrådsstäder

iJuda.

13Han lät utföra

stora arbeten i Judas stätappra kämpar, som

hade han soldater,

der, och i Jerusalem
familj för familj. De högsta officevar indelade i avdelningar
kämrama i Juda var: general Adna, som hade 300 000 tappra
hade 280 000
15och
Jochanan,
general
sida
vid
hans
som
par,
frivilligt
man, 160ch vid hans sida Amasja, Sikris son, som
ställt sig i Herrens tjänst och som hade 200 000 tappra kämpar.
17Och från Benjamin: den tappre kämpen Eljada, som hade
200 000 man beväpnade med båge och sköld, 13och vid hans simän. 19Dessa stod
da Josavad, som hade 180 000 stridsrustade
i kungens tjänst, förutom de män som kungen förlagt i de befästa städerna runt om i Juda.

Profeten Mika,

Iimlas son

stor rikedom och ära, och han knöt släktmed Achav. Efter några år kom han på besök till
Achav i Samaria, och Achav slaktade mängder av får och oxar
åt honom och folket han hade med sig och lockade honom att
tåga mot Ramot i Gilead. 3Achav, Israels kung, frågade Josha-

lloshafat hade vunnit
skapsband

fat, Judas kung, om denne ville dra ut med honom mot Ramot
i Gilead. Han svarade: "Jag och du är ett, mitt folk skall liksom
ditt vara med dig i striden." 4Men Joshafat bad den israelitiske
kungen att först söka råd hos Herren. 5Då samlade Israels
400 man. "Skall vi angripa Ramot i Gilead elfrågade han. Profeterna svarade: "Angrip
låta
den falla i kungens händer." ÖMen Jostaden Gud skall
shafat undrade: "Finns här ingen annan Herrens profet vi kan
7"Jo", sade Israels kung, "det finns en till som kan
fråga"
-

kung profeterna,

ler skall jag låta bli"
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fråga Herren

åt oss. Men jag kan inte fördra den mannen, han
något gott för min räkning utan alltid bara
ont. Han heter Mika, Jimlas son." Joshafat svarade: "Säg inte
3Då ropade Israels kung på en hovman och beså, konung."

profeterar

aldrig

fallde honom att genast hämta Mika.
9På tröskplatsen
vid Samarias stadsport

satt Israels kung
på var sin tron; de satt där klädda i
alla profeterna höll på att profetera inför

och Judas kung Joshafat
sina skrudar, medan
dem. wSidkia, Kenaanas

son, hade gjort sig horn av järn, och
han ropade: "Så säger Herren: Med dessa skall du stånga
Alla
Aram sönder och samman."
de andra profeterade
på
Ramot i Gilead, och du skall lyckas. Hersamma sätt: "Angrip
skall
låta
staden
falla
i kungens händer."
ren
lzBudbäraren
gått för att kalla på Mika sade till
hade
som
honom:

"Profeterna

förkunnar

kungen.

Låt nu dina

0rd stämma

gång."
13"Så sant Herren lever",
ger, det skall jag frambära."

för
en mun framgång
med deras och lova fram-

med

svarade Mika, "vad min Gud sä14När han sedan kom inför kung-

en frågade denne: "Mika, skall vi angripa Ramot i Gilead eller
skall jag låta bli"
Mika svarade: "Gå till angrepp, och ni skall
lyckas; de skall falla i era händer." 15Men kungen sade: "Hur
många gånger skall jag besvärja dig att inte säga annat än san16Då sade Mika:
ningen när du talar till mig i Herrens namn"
"Jag såg alla israeliterna
skingrade över bergen, som får utan
herde. Och Herren

sade: De har ingen ledare. De skall återvän-

da hem i fred, var och en till sitt."
17Då vände sig Israels kung till Joshafat:

"Var

det inte det

jag sade

aldrig något gott för min räkning,
Han profeterar
bara ont." 13Men Mika fortsatte: "Lyssna då till vad Herren säger. Jag såg Herren sitta på sin tron, och hela den himmelska
hären stod till höger och till vänster om honom. 19Och Herren
sade: Vem kan förleda Achav, Israels kung, så att han tågar

mot Ramot i Gilead och stupar där -- Den ene svarade ett,
den andre ett annat. ZODå steg en ande fram och ställde sig inför Herren och sade: Jag kan förleda honom. Herren frågade:
Hur Zloch anden svarade: Jag går dit och talar som en lögnens
ande genom alla hans profeter. Herren sade: Förled honom du,
22Nu har
du kommer att lyckas. Gå och gör som du sagt.
-
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låtit en lögnens ande tala genom dessa dina profeter. Han har bestämt att olyckan skall drabba dig." 23Sidkia,
Kenaanas son, gick då fram och gav Mika en örfil och sade:
"Skulle Herrens ande ha lämnat mig för att tala med dig i stälalltså Herren

"Det skall du bli varse den dag du måste
dig
längst in i huset."
och
springa
gömma
25Israels kung befallde att de skulle gripa Mika och överAmon och åt kungens
lämna honom åt stadskommendanten
let"

24Mika svarade:

den här
son Ioash 26och säga till dem: "Så säger kungen: Sätt
återvänder vältills
bröd
jag
och
på
fängelse
i
vatten
mannen
behållen." 27Men Mika sade: "Skulle du återvända välbehållen,
då har Herren

inte talat genom mig."
alla folk ..."

Mika sade: "Hör,

Achav

stupar.

Ioshafat tillrättavisas

av ehu

23Israels kung och Ioshafat, Judas kung, tågade nu mot Ramot
i Gilead, 29och Israels kung sade till Joshafat: "jag måste vara
under kampen, men du kan bära dina egna kläder."
förklädd
sig, och de gav sig ut i striden.
order att
hade gett sina vagnsbefälhavare
med
Isralåg,
eller
hög
någon,
utom
inte inlåta sig i strid med
Ioshafat
på
fick
els kung. 31När vagnsbefälhavarna
syn
nu
honom
tänkte de: "Där är kungen av Israel." De omringade

Och Israels kung
3°Arameerkungen

förklädde

till anfall då Ioshafat höjde ett rop. Och HerGud lockade bort dem från honom. 32När
honom,
hjälpte
ren
de märkte att det inte var Israels kung lät de honom vara.
33Men en man som spände sin båge och sköt på måfå råkade träffa Israels kung i en skarv på rustningen. Kungen sade åt
kusken att vända om och föra honom ut ur striden, eftersom
han var sårad. 34Kampen var dock hela dagen så hård att Israels kung fick stå kvar i vagnen under striden mot arameerna
ända till kvällen, och vid solnedgången dog han.
och skulle just

19

lKung Ioshafat av Juda återvände välbehållen hem till erusalem. ZDär möttes han av siaren Jehu, Hananis son, som sade:
och älska dem som hatar
"Hur kan du hjälpa en ogudaktig
Herren
Det är därför Herren låter sin vrede drabba dig. 3Men
i
du har också gjort något gott, du har utplånat asherapålarna
landet och lagt dig vinn om att dyrka

Gud."
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rättsväsendet

4oshafat

bodde nu i Jerusalem, men han for därifrån igen, ut
från Beer Sheva till Efraims bergsbygd, och fick
dem att återvända till Herren, sina fäders Gud. 5Han insatte
domare i landet, i var och en av befästningsstäderna
i Juda,
Öoch han sade till dem: "Ge akt på vad ni gör,
det är inte på
bland

folket,

människors

vägnar ni dömer utan på Herrens, och han är med
7Låt fruktan för Herren vägleda
dömer.
ni
när
er
er. Ge noga
akt på vad ni gör,
hos Herren, vår Gud, finns ingenting
orätt, han är aldrig partisk, han kan inte mutas."
Jerusalem
insatte Ioshafat

några av leviterna och prästerna och israeliterfarniljeöverhuvuden
till att döma för Herrens räkning och
nas
avgöra rättstvister bland invånarna i staden, 90ch han befallde
dem: "Så här skall ni
till väga, i fruktan för Herren, med trohet och hângivenhet:

lovar gång en rättssak överlämnas till
er
ute i städerna, vare sig det gäller dråpmål

av era ämbetsbröder
eller tillämpningen
av lag och bud, stadgar och regler, skall ni
råda och varna dem så att de inte ådrar sig skuld inför Herren
och vreden drabbar er och dem. På detta sätt skall ni
till
väga för att inte ådra er skuld. Översteprästen
Amarja skall
leda er i mål som rör Herren och Sevadja, Ismaels son, fursten
av Juda, i mål som rör kronan, och leviterna skall vara era biträden. Gå till verket med kraft, må Herren vara med den
som
gör det goda."
Herren

20

ger Ioshafat seger över grannfolk
1En tid därefter kom moabiterna
och ammoniterna,

och tillmed
dem
del
för
meuniter,
sammans
att angripa Ioshafat.
en
zloshafat fick rapport om att en stor skara fiender kommit mot
honom från landet på andra sidan Döda havet, från Edom, och
att de redan befann sig i Haseson Tamar, dvs. En-Gedi. 3loshafat blev rädd och bestämde sig för att vända sig till Herren.
Han utlyste en fasta i hela Juda, 4och judeerna samlades för att
söka råd hos Herren. Från alla städer i Juda kom man för att
söka Herrens hjälp.
5oshafat ställde sig bland de församlade från Juda och Jerusalem

hus, framför
5och han
den nya förgården,
våra fäders Gud, det är du som år Gud i himlen

i Herrens

sade: "Herre,
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och som råder över alla folkens riken. I din hand är kraft och
styrka, och ingen kan stå emot dig. 7Du, vår Gud, drev bort invånarna i detta land för ditt folk Israel och gav det åt din vän
för evigt. 8Där bosatte de sig, och där
ättlingar
Abrahams
byggde de en helgedom åt dig, åt ditt namn, och sade: 9Om
olycka drabbar oss - straffande svärd, pest eller svält - skall
ditt namn bor i
vi ställa oss framför detta hus och inför dig,
detta hus, och ropa till dig i vår nöd, och du skall höra det och
och folk från Moab och
hjälpa oss. 1°Och nu vill ammoniterna
Seirs bergsbygd - det var genom deras land du inte lät israeliterna gå när de kom från Egypten, utan de fick ta en omväg,
vill de löna oss genom att
dem inte - nu
undan oss från din egendom som du gav
vi står maktlöoss att ta i besittning. 12Vår Gud, straffa dem,
vad
sa mot denna stora skara som kommit emot oss. Vi vet inte
vi skall göra, vi riktar våra blickar mot dig."

och de utrotade
komma

hit och driva

13Alla judeer stod inför Herren med sina familjer, sina kvinande kom över Jachasiel, son till Sanor och barn. Herrens
karja, son till Benaja, son till Ieiel, son till leviten Mattanja av
15och han ropade:
Asafs ätt, där han stod mitt i församlingen,
"Hör upp, alla judeer och invånare i Jerusalem och du, kung
Ioshafat Så säger Herren till er: Ni skall inte vara rädda och
striden är inte er utan
förskräckta
för denna stora skara,
de är på väg uppför
dem;
151
dra
skall
ni
Guds.
ut mot
morgon
bäckravinen bördär
dem
Sisbranten, och ni kommer att möta
öken. 17Men det är inte er sak att strida, ställ
upp er och stå stilla; ni skall bli vittnen till den seger som Herförskräckta
ren ger er, Juda och Jerusalem. Var inte rädda och
med
er." 18Och
skall
Herren
dem
i morgon,
Dra ut mot
vara
och
judeer
alla
och
marken,
Ioshafat föll ner med ansiktet mot
tillbad
invånare i Jerusalem kastade sig ner inför Herren och

jar, invid

Ieruels

19medan leviterna
av Kehats ätt, Korachs ättlingar,
stod upp och prisade Herren, Israels Gud, med stark röst.
ZONär de tidigt nästa morgon drog ut mot Tekoas öken steg
Ioshafat fram och sade: "Hör på mig, judeer och invånare i Iehonom,

Låt er tro på Herren, er Gud, bestå, så skall ni bestå.
att ha rådslagit
Tro på hans profeter, så skall ni lyckas." Efter
med folket utsåg han sångare som i helig skrud skulle prisa

rusalem
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Herren

när de drog ut framför hären och sjunga: "Tacka Herevigt
ren,
varar hans nåd."
När
de började jubla och lovsjunga lät Herren ammoniterna och folket från Moab och Seirs bergsbygd som dragit ut mot
så att de blev slagna: 23ammoniterna
och
sig mot folket från Seirs bergsbygd för att
förinta dem och göra slut på dem, och när de hade utplånat
folket från Seir hjälptes de åt att förgöra varandra. 24När judeJuda överrumplas,
moabiterna

vände

vid öknen och blickade ut
erna kom fram till utsiktsplatsen
mot fiendehären såg de bara stupade, ingen hade undkomrnit.
25Joshafat och hans folk började ta byte, och de fann mängder
De tog så mycket att
av boskap, varor, kläder och dyrbarheter.
de inte kunde bära allt. I tre dagar fortsatte de att plundra, så
mycket fanns det. 26Men den fjärde dagen samlades de i Lovsångsdalen

för att lovsjunga Herren, därför heter denna plats
än i dag Lovsångsdalen.
27Alla män från Juda och Jerusalem vände om med Joshafat
i spetsen och återvände
glada hem till Jerusalem, eftersom
Herren hade låtit dem glädjas över fiendens nederlag. 23De
korn till Jerusalem och Herrens hus spelande på lyror, harpor
och trumpeter. 29Gud lät alla riken fyllas av skräck när de hörde att Herren hade stridit mot Israels fiender. 3°Joshafats rike
hade lugn och ro, och hans Gud lät honom få fred på alla sidor. r
31Joshafat var kung av Juda. Han var trettiofem
år dålhan
blev kung,

och han regerade

tjugofem

år i Jerusalem.

Hans

mor hette Asuva, dotter till Shilchi. 32Joshafat följde i sin far
Asas spår utan att vika av och gjorde det som var rätt i Herrens ögon. 33Ändå fick offerplatserna
vara kvar, och folket
fortsatte att vara likgiltigt
för sina fäders Gud.
34Joshafats historia i övrigt, från början till slut, har nedtecknats i Jehus, Hananis sons, krönika som ingår i boken om Israels kungar.
35Efter en tid lierade sig kung Joshafat av Juda med Achasja,
kungen av Israel, han som gjorde så mycket ont. 36Han slog sig
samman med honom för att bygga skepp som skulle segla på
Tarshish; de byggde skeppen i Esjon-Gever. 37Då profeterade
Elieser från Maresha,

Dodias

son, mot Joshafat: "Eftersom

du
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dig med Achasja kommer Herren att krossa ditt ver
Skeppen förliste och kunde aldrig segla till Tarshish.
lJoshafat gick till vila hos sina fäder och begravdes bland

lierade

21

dem i Davids

Joram

stad. Hans son Joram blev kung efter honom.

kung över Juda

söner till Joshafat, hette Asarja, Jechiel, SakarAlla dessa var söner till Joshafat, Israels
Shefatja.
ja, Mikael och
kung. 3Deras far hade gett dem rika skänker, silver och guld
i Juda. Men
och andra dyrbara gåvor, liksom befästningsstäder
zJorams bröder,

den förstgav han åt Joram, eftersom han var
födde.
efter sin far stärkte han
4När Joram övertagit kungadömet
sin ställning genom att avrätta alla sina bröder och några av Isår då han blev kung, och
raels furstar. 5Joram var trettiotvå

kungadömet

åtta år i Jerusalem. ÖHan följde de israelitiska
i spåren, som Achavs familj hade gjort; så var han
också gift med en dotter till Achav. Han gjorde det som var ont
i Herrens ögon. 7Ändå ville Herren inte utplåna Davids ätt, på
grund av det förbund han slutit med David. Han hade lovat att
efterkomen lampa alltid skulle brinna för honom och hans
mande. 3Under Jorams tid lösgjorde sig Edom från Judas överhöghet och tog sig en egen kung. 9Joram drog upp dit med
På natten gick han till
sina furstar och alla vagnstrupperna.
anfall, men edomeerna, som omringat honom, slog honom och
1°Sedan Edom bröt sig loss har det aldrig
vagnsbefälhavarna.

han regerade
kungarna

stått under Judas överhöghet. Vid samma tid lösgjorde sig ockeftersom Joram övergett Herfrån Judas överhöghet,
i
Han
också inrättat offerplatser
hade
ren, sina fäders Gud.
och
otrohet
till
Judas städer och förlett Jerusalems invånare
så Livna

lockat Juda till avfall.
12Då kom ett brev till Joram från profeten Elia, där det stod:
"Så säger Herren, din fader Davids Gud: Du har inte följt din
far Joshafat och kung Asa av Juda i spåren 13utan följt Israels
kungar, och du har förlett Juda och Jerusalems invånare till
på samma sätt som Achavs ätt gjorde och till och med
dödat dina bröder, din fars söner, som var bättre än du. Därför skall Herren utsätta ditt folk, dina söner, dina hustrur och
otrohet
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allt du äger för en svår hemsökelse, 15och du själv skall drabså att de till sist
bas av svåra plågor, en sjukdom i inälvorna,
faller ut till följd av sjukdomen."
Herren
och de araber som bodde
uppeggade filisteerna
17så
nära kushiterna mot Ioram,
att de drog upp mot Juda. De
trängde in i landet och förde bort allt de fann i kungens palats,
och likaså hans söner och hustrur, så att Ioram bara hade sin
yngste son, Ioachas, kvar. 18Efter allt detta lät Herren honom
19En tid senare, efdrabbas av en obotlig sjukdom i inälvorna.
och
ter ett par år, föll hans inälvor ut till följd av sjukdomen,
han dog under svåra smärtor. Folket tände ingen eld till hans
ära som de gjort för hans fäder.
20oram var trettiotvå år då han blev kung, och han regerade
åtta år i Jerusalem. Han gick bort, saknad av ingen, och han begravdes i Davids stad, dock inte i kungagravarna.

Achasja kung över Juda
22

yngste son Achasja till
kung efter honom. Alla de äldre sönerna hade dödats av det
med araberna. Så
rövarband som gått till angrepp tillsammans
blev Achasja, Iorams son, kung över Juda. Han var tjugotvå år

Uerusalems invånare

gjorde

Iorams

och han regerade ett år i Jerusalem. Hans
till Omri. 3Även Achasja
hette
Atalja
och
var sondotter
mor
hans mor fick honom att synföljde Achavs familj i spåren,
da genom sina råd. 4Han gjorde liksom Achavs familj det som
då han blev kung,

var ont i Herrens ögon; sedan hans far hade dött gav de ho5Och det var på deras
nom råd som ledde honom i fördärvet.
med Achavs son Ioram, Israels
råd han drog i fält tillsammans
kung, mot Hasael, kungen av Aram, och kämpade mot denne
vid Ramot i Gilead, där Ioram sårades av arameerna.
610mm drog sig tillbaka till Iisreel för att få de sår läkta som
vid Rama under kriget mot Arams kung Hahan låg sjuk i Iisreel kom kung Achasja av Juda,
Iorams son, på besök till honom; 7Gud hade styrt det så att
Achasja skulle besöka honom. När han kom dit drog han ut

tillfogats

honom

sael. Medan

med Ioram mot Iehu, Nimshis son, som Herren
tillsammans
hade smort till kung för att utrota Achavs ätt. 3Under kampen
mot Achavs ätt träffade Jehu på Iudas furstar och Achasjas
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och avrättade dem.
brorsöner, som ingick i hans uppvaktning,
9Han lät söka efter Achasja, och man grep honom när han
gömde sig i Samaria och förde honom till Iehu och dödade hoändå
nom. Men de begravde honom, för de tänkte: "Han var
ättling till Ioshafat, som helhjärtat dyrkade Herren."
styra
Nu fanns det ingen av Achasjas ätt som förmådde
riket.

Atalja gripermakten

i Juda

mor, fick veta att hennes son var död
i Iuda. Men
föresatte hon sig att utplåna hela kungaätten
prinsessan Ioshavat lyckades gömma undan Achasjas son Ioash, just som kungabarnen skulle dödas. Hon förde honom och
1°När

Atalja,

Achasjas

Ioshavat, dotter till kung Ioram
hans amma till klädkammaren.
Iojada,
till
och hustru
prästen
var syster till Achasja, och hon
så
höll Ioash dold för Atalja,
att hon inte kunde döda honom.
121 sex år stannade han hos dem, gömd i Guds hus, under den
tid Atalja regerade i landet.

Ioash kung över Juda. Ataljas död
23

det sjunde året tog Iojada mod till sig och gick samman
med officerarna Asarja, Ierochams son, Ismael, Iochanans son,
Asarja, Oveds son, Maaseja, Adajas son, och Elishafat, Sikris
lUnder

Judas
son. 2De reste runt i Iuda och samlade leviterna från alla
till
de
kom
När
familjeöverhuvudena.
israelitiska
städer och de
kungen
förbund
med
i
3slöt
hela församlingen
Jerusalem
ett
Guds hus, och Iojada sade: "Här är kungens son Han skall bli
kung, så som Herren sagt om Davids ättlingar. 4Så här skall ni
göra: den tredjedel av er präster och leviter som går i tjänst på
5och en tredjedel
Sabbaten skall stå på Vakt vid trösklarna,
medan
Iesodporten,
skall vara i palatset och en tredjedel vid
till Herrens hus. ÖIngsig på förgårdarna
de leviter som är i
och
templet
prästerna
får
in
i
utom
en
helgade,
de
eftersom
är
får
in
tjänst. De
men folket skall
7Leviterna
skall sluta upp
iaktta sina förpliktelser
mot Herren.

folket skall uppehålla

omkring

kungen,

sig in i templet
gar."

alla med vapen i hand. Om någon försöker ta
skall han mista livet. Följ kungen vart han än
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3Leviterna

och alla judeema gjorde som prästen Iojada hade
dem; var och en tog sitt manskap, både dem som gick
på och dem som gick av sitt pass på Sabbaten, eftersom Iojada
inte gav avdelningarna
ledigt. 9jojada gav officerarna de spjut,
befallt

sköldar och koger som hade tillhört kung David och som fanns
i Guds hus. wHan ställde upp folket, alla med vapen i händerkungen, från templets södra sida till dess
na, runt omkring
Därefter
framför
altare
och tempelhus.
förde de ut
norra,
kungasonen
De utropade

och satte på honom diademet och armringarna.
honom till kung, och Iojada och hans söner smor-

de honom, och de ropade: "Leve konungen"
12När Atalja hörde jublet från folket som skyndat till för att
hylla kungen gick hon bort till dem som var i Herrens hus.
13Där fick hon se kungen stå vid sin pelare intill ingången,
med officerarna

och trumpetarna
närmast sig. Folket jublade
och trumpeterna
smattrade, och sångarna med sina instrument
ledde hyllningarna.
Då rev Atalja sönder sina kläder och utPrästen
brast: "Förräderil
Förräderi"
Iojada gav officerarna
order att föra bort henne till
som hade befälet över trupperna
andra sidan om pelarraden
och att hugga ner var och en som
följde efter henne. Han ville inte att man skulle döda henne i
Herrens hus. 15De grep henne, och hon fördes fram till Hästporten i kungapalatset.

Där dödade de henne.

Iojada

slöt ett förbund mellan sig själv, folket och kungen:
vara Herrens folk. 17Och hela folket begav sig till
baalstemplet
och rev ner det; de slog sönder altarna och gudade skulle

bilderna,
och de dräpte Baals präst Mattan framför
altarna.
lsMen Iojada satte ut vakt kring Herrens hus under ledning av
de levitiska prästerna och återinförde de avdelningar
för präster och leviter som David inrättat i Herrens hus för att de skuloffra brännoffer
åt Herren, så som det är föreskrivet
i Moses
19Han
lag, med glädje och sång, allt enligt Davids anvisningar.
ställde dörrvaktarna
vid portarna till Herrens hus, för att ingen
som på något sätt var oren skulle kunna komma in. ZOSedan
de förnämsta
och de styrande
tog han med sig officerarna,
bland folket och hela folket och förde kungen från templet geDär lät de Ioash ta plats
nom Övre porten in i kungapalatset.
på den kungliga
staden.

tronen.

21Folket gladde sig och allt var lugnt i
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Atalja dödade man med svärd.
1J0ash var sju år då han blev kung,

och han regerade fyrtio
år i Jerusalem. Hans mor hette Sivja och var från Beer Sheva.
Så länge prästen Jojada levde gjorde Joash det
som var rätt i
Herrens ögon. 3Prästen Jojada skaffade honom två hustrur, och
han fick söner och döttrar.

Templet restaureras
4En tid därefter föresatte sig Joash att restaurera Herrens hus.
5Han samlade prästerna och leviterna och sade till dem: "Dra
ut till Judas städer och samla år för år in pengar från alla israeliter för att sätta er Guds hus i stånd. Låt det ske utan dröjsMen leviterna
gjorde sig ingen brådska. 6Då kallade
kungen till sig översteprästen Jojada och frågade honom: "Varmål."

för har du inte sett till att leviterna drivit in den skatt från Juda
och Jerusalem som Herrens tjänare Mose och Israels försam7Den ogudaktiga
ling bestämt för förbundstecknets
tält"
Ataljas söner hade trängt sig in i Guds hus och till och med använt för baalsgudarna
det som var helgat för Herrens hus.
8På kungens befallning
gjorde man en kista, som ställdes
utanför porten till Herrens hus. 9Ett påbud gick ut i Juda och
Jerusalem att alla skulle komma till Herren med den skatt som
ålagts Israel i öknen av Guds tjänare Mose. Alla
furstarna
och hela folket kom med glädje och lade pengar i kistan tills
den blev full. När
det var dags att föra kistan till den kontroll
utförde för kungens räkning och man fann att
som leviterna
det var mycket
översteprästens

pengar i den, kom kungens sekreterare
tillsyningsman
och tömde kistan, varefter

och
den

bars tillbaka

till sin plats. Så gjorde man dag efter dag och man
samlade in mycket pengar, som
kungen och Jojada överlämnade till dem som skulle utföra arbetena i Herrens hus, och de

lejde stenhuggare och timmermän
för reparationerna
i Herrens
hus liksom järn- och kopparsmeder
till templets restaurering.
13Arbetarna gick till verket och skadorna botades
genom deras
försorg;
skick.

de återställde Guds hus i ursprungligt
och förbättrat
14När de var färdiga lämnade de pengarna
som blivit

över till kungen
Herrens

och Jojada. Av dem tillverkades

hus, både för gudstjänsten

föremål

till

och offren, skålar och and-
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ra föremål av guld
dagligen brännoffer

och silver.
i Herrens

150jada dog, gammal
16och han begravdes

Så länge Iojada levde

724

offrades

hus.
av år, i en ålder av 130 år,
stad, bland kungarna, eftersom

och mätt

i Davids

han hade gjort så mycket gott i Israel, för Gud och hans hus.
17När Iojada var död kom Iudas furstar till kungen och gjoroch han lyssnade till dem. 18De övergav
de sin uppvaktning,
Herrens, sina fäders Guds, hus och tillbad asherapålar och avgudar. Deras brott drog vrede över Juda och Jerusalem. 19Herren sände då profeter till dem för att få dem att återvända till
honom; profeterna varnade dem, men de ville inte lyssna.
Guds
ande uppfyllde Sakarja, prästen Iojadas son, och han
folket och sade: "Så säger Gud: Varför bryså att lyckan sviker er Ni har övergett
bud
Herrens
ter ni mot
Herren, därför har han övergett er." 21De sammansvor sig mot
honom, och på kungens order stenade de honom på templets

ställde

sig framför

ZZKung Ioash hade glömt den kärlek Sakarjas far Iojada visat honom och dödade hans son. I dödsögonblicket
ropade han: "Må Herren se och straffa."
23Vid årsskiftet tågade den arameiska hären mot Ioash. Arameerna trängde in iIuda och Jerusalem, de utplånade alla fursförgård.

tar i folket, och det byte de tog sände de till kungen i Damaskus. 24Trots att den arameiska hären var liten lät Herren en
mycket stor här falla i dess våld, eftersom folket hade övergett
de domen över Ioash.
Herren, sina fäders Gud. Så verkställde
sårad och drog sig tillsig hans närmaste män mot honom för
baka. Då sammansvor
att hämnas prästen Iojadas sons död, och de dräpte honom i
25Arameerna

lämnade

Ioash

svårt

hans säng. Han begravdes i Davids stad, men han lades inte i
25De som sammansvor
sig mot honom var
kungagravarna.
moabitiskan
Josavad,
och
Shimats son,
Savad, ammonitiskan
mot hoShirnrits son. 27oashs söner, de många profetorden
av Guds hus, allt detta har nednom och återuppbyggnaden
till boken om kungarna. Hans son
tecknats i tilläggsskriften
Amasja blev kung efter honom.
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Amasja kung över Juda. Krig med Edom och Israel
lAmasja

var tjugofem år då han blev kung, och han regerade
år i Jerusalem. Hans mor hette Ioaddan och var från
Jerusalem. ZHan gjorde det som var rätt i Herrens ögon, dock
tjugonio

inte av hela sitt hjärta.
3När Amasjas kungamakt

var säkrad lät han avrätta dem av
sina män som hade dräpt hans far kungen. 4Men deras barn
skonade han i enlighet med det som står skrivet i lagen i Moses bok, där Herren befaller: "Fäderna skall inte dö för barnens
skull och inte barnen för fädernas skull, utan var och en skall
dö för sitt eget brott."
5Amasja samlade judeerna

och ställde

hela Juda och Benja-

min familjevis
mönstrade
vapenföra

under befäl av högre och lägre officerare. Han
dem som var tjugo år och äldre; det fanns 300 000
soldater som kunde hantera lans och sköld. ÖHan

lejde också 100 000 tappra kämpar från Israel för 100 talenter
silver. 7Men en gudsman kom till honom och sade: "Konung,
låt inte den israelitiska

hären dra ut tillsammans
med dig, för
8Dra ut på
Herren är inte med Israel
alla dessa efraimiter
-egen hand och gå modigt ut i striden, annars skall Gud låta dig
falla för fienden. Gud har makt att hjälpa och att stjälpa."
9"Hur går det då med de 100 talenterna jag gav till den israelitiska

styrkan"

frågade

och gudsmannen
svarade:
1°Då
hemförlovade
"Herren kan ge dig mer än så."
Amasja
den styrka som hade kommit från Efraim. De blev ursinniga
på judeerna och återvände hem i vredesmod.
Amasja,

Amasja
tog mod till sig och ledde sitt folk till Saltdalen
och slog där 10 000 man från Seir. Ytterligare
10 000 togs till
fånga av judeerna, som förde upp dem på toppen av en klippa
och störtade ner dem därifrån så att alla krossades till döds.
13Men männen i den styrka som Amasja hade skickat hem och
som inte fått följa med ut i striden överföll judeiska städer från
Samaria till Bet-Horon,
slog ihjäl 3 000 av invånarna där och
tog ett rikt byte.
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efter segern över edomeerna förman hade i Seir och ställde upp dem
Dem tillbad han och tände rökelse åt.

När

Amasja kom tillbaka

de han med sig de gudar

som sina egna gudar.
15Då blev Herren vred på Amasja

och sände en profet till honom som sade: "Varför dyrkar du gudar som inte kunde rädda
16Men Amasja avbröt honom: "När
sitt eget folk ur ditt våld"
Sluta, annars blir du dögjorde vi dig till kunglig rådgivare
dad"

men sade: "Jag vet att Gud har beslutat
dig eftersom du gör så här och inte lyssnar till mina

Profeten

att förgöra
råd."

slutade

17Kung Amasja av Juda höll rådslag och sände sedan bud
till Israels kung Joash, son till Joachas, son till Jehu, och utmakung Jonade honom: "Låt oss mötas öga mot öga" Israels
på
"Tisteln
ash skickade detta svar till kung Amasja av Juda:
sände bud till cedern

Libanon

på Libanon:

Ge din dotter

till

son Men de vilda djuren på Libanon kom förbi
och trampade ner tisteln. - 19Du skryter med att du slog edomeerna, och det har stigit dig åt huvudet så att du vill vinna
ännu mera ära. Stanna hellre hemma Varför utmana olyckan
hustru

åt min

Du skulle gå under

och Juda med dig."

2°Men Amasja

lyssna-

så hade Gud styrt det för att ge dem i fiendens våld, eftersom de hade dyrkat edomeernas gudar. 21Israels kung Joash drog då ut, och vid Bet-Shemesh i Juda ställdes
de öga mot öga, han och Judas kung Amasja. ZZJudeerna be-

de inte på honom;

segrades av israeliterna och flydde var och en hem till sig. 2315Judas kung
vid Bet-Shemesh
raels kung Joash tillfångatog
Amasja, son till Joash, son till Joachas, och förde honom till Jedär han rev ner 400 alnar av stadsmuren, från Efraim24Han lade beslag på allt guld och
porten till Hörnporten.
silver och alla föremål som fanns i Guds hus - hos Ovedskatter. Dessutom tog han gisslan
Edom
och kungapalatsets
och återvände så till Samaria.
rusalem,

av Juda, Joashs son, levde i femton år efter
det att kung Joash av Israel, Joachas son, hade dött. 25Amasjas
i boken
historia i övrigt, från början till slut, har nedtecknats
27När
Herren
Israels
kungar.
Judas
och
Amasja
övergav
om

25Kung Amasja

man mot honom i Jerusalem, och han flydde till Laskickade dit folk som slog ihjäl
de
kish, men
sammansvurna
ZSSedan
hämtades han med hästspann och begravdes
honom.
stämplade
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sina fäder i Davids stad. 1Och folket i Juda tog Ussia,
då
som
var sexton år, och utropade honom till kung efter hans
far Amasja. Han befäste Elot och återförenade staden med Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder.
bland

Ussia kung över Lada
3Ussia var sexton år då han blev kung, och han regerade femtiotvå år i Jerusalem. Hans mor hette Iekolja och var från Jerusalem. 4Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles
som hans far Amasja. 5Han dyrkade Gud så länge Sakarja levde, han som lärt honom gudsfruktan,
och så länge han dyrkade Herren lät Gud honom ha lyckan med sig.
ÖHan drog ut i strid mot filisteerna och rev
ner stadsmurarna i Gat, Iavne och Ashdod. 7Gud hjälpte honom mot filisteerna, mot araberna som bodde i Gerar och mot meuniterna, 350m
fick erlägga tribut till Ussia. Ryktet om honom spreds ända ner
till Egypten, så mäktig var han.
Jerusalem byggde Ussia torn
vid Hörnporten,
Dalporten
och murvinkeln
och befäste dem.
1°Han byggde också torn ute i ödemarken och högg ut många
för han ägde stora hjordar. Han hade bönder i
vattencisterner,
Låglandet och på högslätten och vingårdsarbetare
i bergen och
i bördiga trakter. Ia, han ivrade för jordbruk.
Ussia
hade en krigshär, som drog ut i strid indelad enligt
den mönstring
som gjorts av sekreteraren Ieiel
Maaseja. Den stod under befäl av Hananja, en
neraler. uFamiljeöverhuvudena
som anförde
13och
den
här
de
förde befäl
garna var 2 600,

och förmannen
av kungens gede tappra kri-

över bestod av
307 500 man, som med kraft och styrka hjälpte kungen i striden mot fienden. 14Ussia utrustade hela hären med sköldar
och lansar, hjälmar och harnesk, bågar och slungstenar, 15och i

Jerusalem

byggde han sinnrikt
uttänkta
krigsmaskiner.
De
skulle stå på tornen och murhörnen,
och man kunde skjuta pilar och stora stenar med dem. Ryktet om honom spreds vida

omkring;

på ett underbart

sätt blev han hjälpt

så att han fick

stor makt.
Men
när han hade fått denna makt blev han så högmodig
Han handlade
trolöst mot
att han gjorde något förfärligt.
Herren,

sin Gud: han trädde

in i Herrens

tempel

för att tända
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prästen Asarja in efter
åttio modiga män. 13De

åtföljd av Herrens präster,
sig i vägen för kung Ussia och sade: "Ussia, det är inte
din sak att tända rökelse åt Herren, det får bara prästerna göra,
Arons söner, som har helgats för detta. Gå ut ur helgedomen
Du har varit trolös, detta ger dig ingen ära inför Herren Gud."

honom,
ställde

19Ussia blev rasande där han stod med rökelsekaret i handen,
beredd att tända. Och när han rasade mot prästerna slog spetälska ut i hans panna inför prästerna vid rökelsealtaret i Herrens hus. zoöversteprästen Asarja och de andra prästerna vände sig mot honom och såg att han hade fått spetälska i pannan,
och de jagade ut honom därifrån. Även han själv ville snabbt
komma ut, eftersom Herren slagit honom med sjukdom. 21Kung
Ussia var sedan spetälsk ända till sin dödsdag och måste som
spetälsk bo i ett hus för sig; han var utestängd från Herrens
hus. Under tiden var det hans son Iotam som styrde över hovet och folket i landet.
från början till slut, blev nedtecknad av profeten Jesaja, Amos son. 23Ussia gick till vila hos sina
fäder och begravdes bland dem, men ute på det kungliga grav22Ussias historia

i övrigt,

till att han var spetälsk. Hans son Iotam

fältet, med hänvisning
blev kung efter honom.

u

Iotam kung över Juda
27

regerade
var tjugofem år då han blev kung, och han
Sadoks
dotter.
Ierusha,
hette
sexton år i Jerusalem. Hans mor
alldeles
Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon,
som hans
far Ussia, och han trädde dessutom inte in i Herrens tempel.
3Han byggde Övre
Folket fortsatte dock att handla fördärvligt.
4Han
porten i Herrens hus och byggde mycket på Ofelmuren.
byggde
skogstrakterna
och
i
byggde städer i Iuda bergsbygd,
ljotam

kung
och torn. 5Han förde krig mot ammoniternas
måste det året ge honom 100 talenter silver, 10 000 kor vete och 10 000 kor korn; så mycket betaockså de två följande åren. 6otams ställning
lade ammoniterna

han borgar

och segrade. Ammoniterna

Gud.
var stark, eftersom han orubbligt höll sig till Herren, sin
7otams historia i övrigt, alla hans krig och hans gärningar,
har nedtecknats i boken om Israels och Judas kungar. 9otam
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i Davids

stad. Hans

son Achas blev kung efter honom.
Achas

kung över Iuda. De judeiska fångarna
avgudadyrkan

28

skonas. Achas

1Achas var tjugo år då han blev kung, och han regerade sexton
år i Jerusalem. Han gjorde inte det som var rätt i Herrens ögon,
så som hans fader David hade gjort, utan följde i de israelitiska kungarnas

spår. Han gick så långt att han gjorde gjutna be3tände offereld i Ben-Hinnoms
läten åt baalsgudarna,
dal och

brände

bruket hos de
sina söner på bål enligt det vedervärdiga
folk som Herren hade drivit undan för israeliterna. 4I-Ian offrade och tände offereld på offerplatserna
och kullarna och under
alla grönskande träd.
5Herren, hans Gud,

våld. Arameerna

gav honom i den arameiske kungens
besegrade honom och tog ett stort antal fång-

ar, som de förde till Damaskus. Han gavs också i den israelitiske kungens våld, och denne tillfogade
honom stora förluster:
6Pekach, Remaljas son, dödade på en enda dag 120 000 judeer,
allesammans

män. Detta skedde därför att folket hade
sina fäders Gud. 7Sikri, en kämpe från Efraim, dödade kungens son Maaseja, överståthållaren
Asrikam
och kungens närmaste man Elkana. slsraeliterna
tog 200 000
övergett

tappra

Herren,

fångar

från sitt broderfolk,
kvinnor, pojkar och flickor, och de
också
tog
ett rikt byte och förde det till Samaria.
9Där fanns en Herrens profet vid namn Oded, som gick för
att möta hären när den kom tillbaka till Samaria. Han sade:
"Herren, era fäders Gud, var vred på judeerna, och därför gav
han dem i ert våld. Men ni har dödat med ett himmelsskriande
raseri. 1°Och nu tänker ni göra män och kvinnor från Juda och
Jerusalem

till era slavar Som om inte ni själva ställt er i skuld
er Gud Hör
nu på mig: Skicka tillbaka fångarna
ni tagit från era bröder, för Herrens vrede flammar mot er"
Och
några av efraimiternas
överhuvuden,
Asarja, Iochanans
till Herren,

Shallums son, och
son, Berekj a, Meshillemots
son, Hiskia,
Amasa, Hadlajs son, vände sig till dem som kommit tillbaka
från kriget 13och sade: "För inte fångarna hit Tänker ni dra på
oss skuld till Herren

och öka den synd och skuld vi redan har
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är stor, och vreden flammar mot Israel." 14Då lämnade soldaterna ifrån sig fångarna och bytet inför furstarna
15De män som nämnts tog hand om
och hela församlingen.
fångarna: alla som var nakna klädde de med vad som fanns
Vår skuld

De gav dem kläder och skor, lät dem äta och
dricka och smorde dem med olja. De som var svaga sattes på
åsnor, och de förde dem alla till Jeriko, Palmstaden, nära deras

bland

bytet.

bröder. Därefter återvände de till Samaria.
16Vid den tiden sände kung Achas bud till kungen av Assyrien och bad honom om hjälp. 17Även edomeerna hade nämligen anfallit Juda och tagit fångar. 13Och filisteerna hade ansom hörde till Juda och
och Gederot samt Soko med kringbyar och Girnso med
liggande byar, Timna med kringliggande
bosatt
sig där. 19Herren förkringliggande
byar, och de hade
ödmjukade
Juda på grund av Achas, Israels kung, som hade
i Låglandet

gripit

städer

intagit

Bet-Shemesh,

orsakat upplösningen
2°Men då drog Tiglat

och Negev

Ajalon

i Juda och handlat

trolöst mot Herren.
Assyrien,
ut mot hoav
i stället för att stödja honom. 21Achas
och palatset och furstarna och gav allt

Pileser, kungen

nom och ansatte honom
plundrade både templet

men det hjälpte honom inte. ZZNär
av Assyrien,
han ansattes blev han än mer trolös mot Herren - sådan var
kung Achas. 23Han offrade till Damaskus gudar som hade besegrat honom, för han tänkte: "De arameiska kungarnas gudar
till kungen

dem, nu offrar jag till dem så att de hjälper mig."
Men i stället fick de både honom och hela Israel på fall.
24Achas samlade ihop tempelföremålen
och högg sönder dem.
har

hjälpt

också porten till Herrens hus och gjorde sig altahörn
Varje
i
av Jerusalem. 25Och i varenda stad iIuda inrätren
för att tända offereld åt andra gudar. Så
tade han offerplatser
väckte han vrede hos Herren, sina fäders Gud.
25Hans historia i övrigt och hans gärningar, från början till
Han stängde

slut, har nedtecknats
i boken om Judas och Israels kungar.
27Achas gick till vila hos sina fäder och begravdes i Jerusalem,
men inne i staden; man lade honom inte i Israels kungars
var. Hans son Hiskia blev kung efter honom.

gra-
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kung över Juda

regerade
var tjugofem år då han blev kung, och han
tjugonio år i Jerusalem. Hans mor hette Avia, Sakarjas dotter.
Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans
fader David hade gjort. 3Det var han som i sitt första regerings-

1Hiskia

år, i den första månaden, öppnade porten till Herrens hus och
4Han lät hämta prästerna och leviterna
reparerade
dörrarna.
dem på Östra torget 5och sade till dem: "Hör på
nu er själva och helga Herrens, era fäders
5Våra fäder har
Guds, hus. För ut det orena ur helgedomen
vår Guds,
Herrens,
i
varit trolösa och gjort det som är ont
ögon. De har övergett honom och vänt sig bort från Herrens
boning, ja, de har vänt den ryggen. 7De har också stängt döroch samlade

Helga

mig, leviter

rökelse
rarna till förhallen och släckt lamporna, de har inte tänt
eller offrat brännoffer i helgedomen åt Israels Gud. 8Därför har
Herrens vrede drabbat Juda och Jerusalem, och han har gjort
och utsatt dem för ödeläggelse och hån,
dem till en skräckbild
9a, våra fäder har fallit för
som ni kan se med egna ögon.
svärd, och våra söner och döttrar och hustrur är i fångenskap
på grund av detta. 1°Nu har jag föresatt mig att sluta ett förbund med Herren, Israels Gud, för att vända hans flammande
vrede från oss. Mina
söner, dröj inte Er har Herren utvalt till
att göra tjänst inför honom, att vara hans tjänare och att tända
rökelse."
12Leviterna

Amasajs son, och Joel, Asarjas son, av
då fram, och likaså av Meraris ätt Kish, Avdis son, och Asarja, Iehallelels son, och av Gershons ätt Ioach,
Simmas son, och Eden, Ioachs son, 13och av Elisafans ätt Shimoch
och Ieiel och av Asafs ätt Sakarja och Mattanja
av
Hemans ätt Iechiel och Shirni och av Iedutuns ätt Shemaja och
Machat,

Kehats ätt, trädde

de helgade sig och
sina ämbetsbröder,
ord gick de
med
Herrens
som kungen hade befallt i enlighet
gick prästerna in i tempelhuset
för att rena templet. Sedan
för att rena det. De förde allt orent de hittade i Herrens tempel
till förgården, och där tog leviterna emot det och förde det ut
17Helgandet inleddes på första dagen i första
till Kidrondalen.
Ussiel.

15De samlade

månaden,

och den åttonde

dagen i månaden

hade de kommit
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de tempelhuset

Sedan helgade

under

åtta dagar,

och på sextonde dagen i första månaden var de färdiga.
13De gick in till kung Hiskia och sade: "Vi har renat hela
med alla dess tillbehör och
19Och alla de föremed alla dess tillbehör.

hus och brännofferaltaret

Herrens

skådebrödsbordet

mål som vanhelgades
under
ringstid har vi ställt i ordning
sin plats vid Herrens

kung Achas regeoch de finns nu på

och helgat,

altare."

ZOTidigt nästa morgon

kung Hiskia de ledande
i staden och gick till templet. 21De förde med sig sju

männen
tjurar,

den trolöse

sju baggar

syndoffer

samlade

och sju lamm,

för kungadömet,

dessutom

för helgedomen

sju bockar som
och för judeerna.

Han befallde prästerna, Arons söner, att offra dem på Herrens
altare. 22De slaktade tjurarna, och prästerna tog hand om blodet och stänkte det på altaret, och de slaktade baggarna och
stänkte blodet på altaret, och de slaktade lammen och stänkte
till
blodet på altaret. 23Sedan förde de fram syndofferbockarna
kungen och församlingen,
och man lade händerna på dem,
24och prästerna slaktade dem och offrade blodet som ett syndoffer på altaret för att bringa försoning åt hela Israel. Kungen
hade nämligen

bestämt

att brännoffret

och syndoffret

skulle

gälla hela Israel.
25Han lät leviterna

med cymbaler,

harpor

Gad och profe-

ställa upp sig i templet
så som David, kungens siare
kom från
ten Natan hade befallt; befallningen
hans profeter. 26Leviterna ställde upp sig med
och lyror,

Herren

genom
de instrument
27Hiskia beDavid införde och prästerna med sina trumpeter.
fallde att brännoffret skulle offras på altaret, och samtidigt som
offrandet

inleddes

började sången till Herren

med de instrument
att ljuda, tillsammans
införde, 23och hela församlingen
tillbad,

och trumpeterna
Israels kung David

och sångarna

sjöng,

blåste i trumpeterna
allt detta tills offren
och trumpetarna
29När
avslutade.
slutat
offra
föll
kungen
och alla som
var
man
fanns där tillsammans
med honom ner på knä och tillbad.
3°Kung Hiskia och de ledande männen uppmanade leviterna
att prisa Herren med Davids och siaren Asafs ord, och de prisade honom med glädje och föll ner och tillbad.
31Hiskia tog till orda och sade: "Ni har nu blivit Vigda åt
och tackoffer till Herrens
Herren. Träd fram med slaktoffer
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och tackoffer,

och de

32Antalet brännsom kände sig manade kom med brännoffer.
med
100 baggar
församlingen
kom
70
tjurar,
offerdjur som
var
33De
heliga
och 200 lamm; alla dessa var brännoffer åt Herren.
gåvorna utgjordes av 600 tjurar och 3 000 får. 34Men prästerna
och därför hjälpte
var för få för att kunna flå alla offerdjuren,
dem tills arbetet var färdigt och tills alla
präster hade helgat sig; leviterna hade nämligen varit mer villiga att helga sig än prästerna. 35Till den stora mängden brännfrån gemenskapsoffren
samt
offer kom också fettstyckena
deras bröder

leviterna

som hörde till brännoffren.
Så återupprättades
tjänsten i Herrens hus, 36och Hiskia och
hela folket gladde sig över vad Gud hade gjort för folket. Allt
dryckesoffren

hade gått mycket

Hiskias
30

fort.

påskfirande

sände bud till hela Israel och Juda - han skrev också
folket att
brev till Efraim och Manasse - och uppmanade
komma till templet i Jerusalem för att fira Herrens, Israels
1Hiskia

Guds, påsk.
och hela församlingen
i Jerusalem enade
3De
nämligen inte
kunde
månaden.
andra
sig om att fira påsk i
många
eftersom inte tillräckligt
fira den vid rätt tidpunkt,
präster hade helgat sig och folket inte hade samlats i Jerusa-

ZKungen, furstarna

menade att det var riktigt
lem. 4Både kungen och församlingen
5Man
sända
så.
beslöt
ut
göra
att
att
en kungörelse i hela Israel,
från Beer Sheva ända till Dan, om att folket skulle komma och
fira Herrens, Israels Guds, påsk i Jerusalem; det hade man förut inte gjort gemensamt, så som det är föreskrivet.
enlighet med kungens befallning
gav sig kurirerna i väg
till hela Israel och Juda med breven från kungen och furstarna.
vänd om till Herren, Abrahams, Isaks och
Israels Gud, så skall han vända sig till den rest av er som räddats ur de assyriska kungarnas våld. 7Gör inte som era fäder
Där stod: "Israeliter,

som var trolösa mot Herren, sina fäders Gud, så att
han utsatte dem för ödeläggelse, som ni själva kan se. 3Var nu
inte hårdnackade som era fäder utan böj er för Herren och korn
till hans helgedom, som han har helgat för evigt. Tjäna Herren,
och bröder,
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vrede från er. 90m ni väner Gud, då vänds hans flammande
der om till Herren kommer era bröder och era söner att möta
hos dem som fört bort dem, så att de får återHerren, er Gud, är nådig och barmoch han skall inte vända bort sitt ansikte från er om ni

barmhärtighet
vända

till detta land,

härtig,

vänder om till honom."
1°Kurirerna
for från stad till stad i Efraim

och Manasse, ja,

men man bara skrattade åt dem och drev
med dem. Några
män från Asher, Manasse och Sebulon ödmjukade sig dock och kom till Jerusalem. 12Också i Juda gjorde
ända till

Sebulon,

Gud så att invånarna blev eniga om att göra som kungen och
furstarna hade befallt i enlighet med Herrens ord.
13En stor skara människor
samlades i Jerusalem för att fira
det osyrade brödets högtid i andra månaden; det var en myck14De grep sig an med att avlägsna altarna i
et stor församling.
15På
kastade de i Kidrondalen.
Jerusalem, och rökelsealtarna
fjortonde

i andra

dagen

månaden

slaktade

de pâsklammet.

hade prästerna och leviterna helgat sig och kommit
med brännoffer
till templet. 16De intog nu sina bestämda platenlighet
med
gudsmannen
Moses lag. Prästerna stänkte
i
ser
17det var nämligen många
det blod leviterna tagit hand om
i församlingen
som inte hade helgat sig, och leviterna slaktade
Skamsna

därför

lammen

åt alla som inte var rena, så att påsklammet
Folkets
flertal, många från Efraim och

blev helgat åt Herren.

hade inte renat sig och åt påskpå annat sätt än som är föreskrivet.
Men Hiskia bad
försoning
åt 19var och
gode,
bringa
för dem: "Må Herren, den

Manasse, Isaskar och Sebulon,
lammet

en som helhjärtat
inte kan uppfylla

dyrkar

Gud, Herren,

helgedomens

sina fäders Gud, men
ZOHerren lyss-

renhetsregler."

nade på Hiskia och skonade folket.
21Så firade de israeliter som fanns i Jerusalem det osyrade
brödets högtid i sju dagar under stor glädje. Och varje dag prisade leviterna och prästerna Herren med all kraft. Hiskia
tatill leviterna, som visat sig Väl förfarna i
tjänst. När man hade firat högtiden under de sju daoch tackat Herren, sina fägarna och offrat gemenskapsoffer
23enade
ders Gud,
sig hela församlingen
om att fira högtiden
ytterligare sju dagar. Också dessa sju dagar firades under gläd-

lade uppmuntrande
Herrens

Församlingen

fick av kung Hiskia

av Juda motta 1 000 tju-
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rar och 7 000 får, och av furstarna 1 000 tjurar och 10 000 får.
Dessutom helgade sig ett stort antal präster. 25Hela Judas föroch hela
samling gladde sig, liksom prästerna och leviterna
som
som kommit från Israel och de främlingar
från Israel eller som bodde i Juda. 26Glädjen var stor i
Jerusalem, något liknande hade inte ägt rum sedan Salomo,
Davids son, var Israels kung. 27De levitiska prästerna trädde
den församling

kommit

fram och välsignade

och Herren

folket,

hörde dem. Deras bön

nådde himlen, hans heliga boning.
1När allt var slutfört drog alla israeliter
städerna
rapålarna

i Juda. De krossade
och förstörde

som varit där ut till
och högg ner asheoch altarna i
offerplatserna

stenstoderna

fullständigt

och i Efraim och Manasse. Sedan återtill sina städer, var och en till sin egendom.

hela Juda och Benjamin
vände israelitema

Hiskias

tempelreform

Hiskia

återinrättade

Prästerna

för präster

och leviter.

delades in för tjänstgöring

med bränn-

avdelningarna

och leviterna

offer och gernenskapsoffer

och för tjänsten i portarna

till Her-

3Kungen bi-

rens läger, där de skulle lova och prisa Herren.
till
drog med en del av sin egen förmögenhet
brännoffren
morgon och kväll och brännoffren

brännoffren:
på sabbater,

i Hernymånadsfester
och högtider, så som det är föreskrivet
4Han
Jerusalem
folket
bodde
befallde
i
lag.
att ge
som
rens
deras andel, så att de skulle kunna
och leviterna
prästerna
upprätthålla
Herrens lag. 5Så snart denna befallning blivit allmänt känd lämnade israelitema rikliga förstlingsgåvor
av säd,
vin, olja och honung och av allt vad marken gav, och de kom
också med tionde av allt i mängd. 6Även de israeliter och judeer som bodde i Judas städer kom med tionde av oxar och får
och med de heliga gåvor som helgats åt Herren, deras Gud,
tredje månaden började de lägga
och lade upp det högvis.
upp högarna, och i sjunde månaden var de färdiga. 3När I-Iiskia och furstarna

inspekterade

högarna

prisade

de Herren

och

hans folk Israel. 9Hiskia frågade prästerna och leviterna
om
högarna, 1°och översteprästen
Asarja av Sadoks ätt svarade
honom: "Alltsedan
gåvorna började strömma in till Herrens
hus har vi kunnat

äta oss mätta,

och dessutom

har vi fått
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över, för Herren

har välsignat
sitt folk. Allt detta är
bara det som blivit över."
Hiskia
befallde att man skulle ställa i ordning förrådskamtemplet.
i
När de ställts i ordning 12förde man samvetsrar
dit
gåvorna,
tiondet och offergåvorna.
Leviten Konanja
grant
hade huvudansvaret,
och hans bror Shimi var hans närmaste
man. 13echiel, Asasja, Nachat, Asael, Jerimot, Iosavad, Eliel,
Iismakja, Machat och Benaja var uppsyningsmän
under Konanja och hans bror Shimi och var utsedda av kung Hiskia och
Asarja, den främste i Guds hus. Leviten
Kore, Iimnas son,
som vaktade den östra porten, hade ansvaret för de frivilliga
gåvoma till Gud och skulle fördela vad som getts åt Herren
och de högheliga gåvoma. 15Eden, Minjamin, Jeshua, Shemaja,
Amarja

och Shekanja

arbetade

med att samvetsgrant
delning för avdelning,

fördela

under

honom

gåvorna

bland

i präststäderna

sina bröder, avstora som små. Undantagna
var alla i
släktregistren
uppförda av mankön, från tre års ålder och uppåt, som kom till templet för att avdelningsvis
fullgöra sina åligganden enligt ordningen för varje dag. 17Uppförandet i släktregister

gjordes för prästernas del familjevis och för leviternas,
från tjugo års ålder och uppåt, avdelningsvis
efter deras sysslor. 13De skulle uppföras i släktregistret
tillsammans
med sina
familjer,
sina hustrur,
allesammans.
--söner och döttrar,
För
de präster, Arons söner, som uppehöll sig på landsbygden utanför

städerna

fanns i varje stad namngivna

män som
åt alla av mankön i prästfamiljerna
och åt de leviter som var uppförda i släktregistret.
ZOSågjorde Hiskia i hela Juda: han gjorde det
som var gott,
rätt och riktigt inför Herren, sin Gud. 211 allt han företog sig,
skulle

fördela

andelarna

både när det gällde

tjänsten

gen och buden, dyrkade
des honom väl.

Assyriens kung Sanherib
32

i Guds hus och när det gällde la-

han sin Gud helhjärtat,

och allt lycka-

angriper Juda och Jerusalem

1Sedan Hiskia

troget hade utfört allt detta kom den assyriske
Sanherib och föll in i Juda. Han omringade de befästa
städerna och tänkte erövra dem. När Hiskia förstod att Sanhekungen

rib kommit

för att angripa

Jerusalem

3rådgjorde han med sina
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om att täppa till källorna som fanns
understödde
honom i detta. 4Mycket
de
och

och officerare

staden,

och de täppte till alla källorna och bäcken som
flöt genom området. "Den assyriske kungen skall inte få komma hit och finna gott om vatten", sade de. 5Hiskia grep sig verket an med kraft. Han byggde upp hela den nedrivna delen av
folk samlades,

han försåg muren med torn, han uppförde en ny mur
den gamla och han befäste Millo i Davids stad.. Han
tillverkade
mängder av kastvapen och sköldar. 5Han tillsatte

muren,
utanför

befälhavare

över hären och samlade dem alla hos sig på torget
och talade manande till dem: 7"Var tappra och

vid stadsporten

Var inte rädda och förskräckta för den assyriske kungen och den stora skara han har med sig, den som är med oss är
större. 3Han har bara mänsklig makt, men vi har Herren, Vår
Gud. Han skall hjälpa oss och föra Vår strid." Folket kände sig
starka

styrkt av vad Hiskia, Judas kung, sade.
9Efter en tid sände den assyriske kungen

Sanherib, som med
hela sin här låg vid Lakish, några män till Hiskia, kungen av
Juda, och alla judeer som var i Jerusalem och lät hälsa: 1°"Så
säger Sanherib, Assyriens konung: Vad är det ni hoppas på när
Hiskia
lurar er
er kvar i det belägrade Jerusalem
vår
och
med
Herren,
hunger
sitt
och tänker låta er dö av
törst
12Var
det
Gud, skall rädda oss ur den assyriske kungens våld.
och altainte samme Hiskia som avskaffade hans offerplatser
ni håller

ren när han befallde Juda och Jerusalem att tillbe vid ett enda
altare och tända rökelse på det 13Vet ni inte vad jag och mina
fäder har gjort med folken i alla andra länder Förmådde dessa
folks gudar att rädda sina länder ur mitt våld Vilken
av alla
gudar hos de folk mina fäder förintat har förmått rädda sitt
folk ur mitt våld eftersom ni tror att er gud skulle kunna rädda
15Låt alltså inte Hiskia

lura och bedra er så här Tro honom
inte, ingen gud hos något folk eller i något rike har förmått
rädda sitt folk ur mitt och mina fäders våld. Hur skulle då er
gud kunna rädda er" 15Och männen sade ännu mera sådant

er

17Sanherib skrev ockom Herren Gud och hans tjänare Hiskia.
så ett brev där han smädade Herren, Israels Gud, och sade:
"Lika lite som andra folks gudar kunde rädda sina folk ur mitt
våld, lika lite skall Hiskias gud kunna rädda sitt." 13Och till
folket

i Jerusalem

som samlats på muren

ropade männen

högt
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för att göra dem modlösa och rädda, så att de
inta staden. 19De talade om Jerusalems Gud på

är
samma sätt som om gudarna hos andra folk på jorden,-som
människoverk.
Därför
bad kung Hiskia och profeten Jesaja, Amos son,
och ropade till himlen. 21Då sände Herren en ängel som förgjorde alla tappra kämpar, befälhavare och officerare i den assyriske kungens läger, så att han nesligen måste återvända till
sitt land. När han gick in i sin guds tempel högg några av hans
egna avkomlingar
ner honom med svärd. 22Så räddade Herren
Hiskia och Jerusalems invånare ur den assyriske kungen Sanheribs

våld,

sidor.

23Många kom till Jerusalem

med dyrbara

och alla andras,
skänker

och han lät dem få fred på alla

till Hiskia,

med gåvor
kungen

till Herren

och

av Juda. Efter detta

vann han högt anseende bland folken.
Hiskia

prövas. Hans framgångar

och hans död

24Vid denna tid blev Hiskia

allvarligt
sjuk. Han bad till Her25Hiskia hade inte
svarade
honom
med
under.
ett
ren, som
återgäldat
Herrens välgärningar
och
utan blivit högmodig,
därför drabbade vreden honom och Juda och Jerusalem. 26Men
Hiskia ödmjukade sig, både han och Jerunär den högmodige
salems invånare,

utsattes

Hiskia levde.
Hiskia
vann

mycket

de inte för Herrens

vrede

så länge

stor rikedom. och ära. Han byggde
och guld, ädelstenar, kryddor,
sköldar
28Han byggde förråd för vad
och andra dyrbarheter.
som korn
in av säd, vin och olja och stall för alla slags kreatur och fållor
för hjordarna. 29Han byggde också städer, och han hade stora
skattkamrar

för silver

hjordar med får och kor; Gud gav honom väldiga rikedomar.
3°Det var också denne Hiskia som täppte till Gichonkällans
övre utlopp och ledde ner vattnet väster om Davids stad. Hiskia
lyckades väl med allt han företog sig, 31så också när det gällde
sändebuden från Babyloniens furste, som sänts till honom för
att förhöra sig om det under som inträffade i landet när Gud
hade övergett honom och satt honom på prov för att utröna
hans innersta tankar.
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gärningar

har

nedtecknats
i profeten Jesajas, Amos sons, syner i boken om
Judas och Israels kungar. 33Hiskia gick till vila hos sina fäder,
och han begravdes högst upp bland Davidsättens gravar. Alla i
i Jerusalem ärade honom vid hans död.
Juda och invånarna
Hans son Manasse blev kung efter honom.
Manasse

33

kung över Juda

han regerade femvar tolv år då han blev kung, och
tiofem år i Jerusalem. 2Han gjorde det som var ont i Herrens
bruken hos de folk som Herögon och följde de vedervärdiga
israeliterna. 3Manasse återställde de
för
undan
drivit
hade
ren
altaofferplatser
som hans far Hiskia hade förstört. Han reste
tillbad
och
han
asherapålar,
och gjorde
ren åt baalsgudarna
och dyrkade himlens hela härskara, 450m han byggde altaren

lManasse

hus, fastän Herren hade sagt: "I Jerusalem skall
till Herrens
för alltid." 5På de båda förgårdarna
bo
mitt namn
6Denne
Mahärskara.
hela
himlens
åt
hus byggde han altaren
dal.
Ben-Hinnoms
på
bålet
i
nasse lät också offra sina söner
andebesvärjelse
och svartkonst,
Han bedrev häxeri, trolldom
åt i Herrens

och gjorde mycket som var ont i Herrens
och spådomskonster
vrede. 7Han lät tillverka ett beläte, som
hans
väckte
och
ögon
fastän Gud hade sagt till David och
hus,
Guds
han satte upp i
och Jerusalem, som jag har utvalt
hus
hans son Salomo: "Detta
bland alla Israels stammar, skall jag för alltid göra till hemvist
för mitt namn. 3Jag skall aldrig mer tvinga bort israeliterna
deras fäder om de bara håller allt
från det land jag tilldelade
jag befallt dem, hela den lag och alla de bud och befallningar
9Manasse förledde judeerna och insom de fått genom Mose."
vånarna i Jerusalem till att göra mer ont än de folk som Herren
hade röjt undan för israeliterna.
wHerren talade till Manasse och hans folk, men de ville inte
den assyriske kungens befälhavare
anfalla dem. De tog Manasse till fånga och satte krokar i hoförde honom till Babylon. 121 sin
nom, slog honom i bojor och
nöd försökte han beveka Herren, sin Gud, och han ödmjukade

lyssna. Därför

lät Herren

Gud 13och bad till honom. Herren lät sig
bevekas och lyssnade på Manasses bön och lät honom återvänsig inför

sina faders
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och sitt rike. Då insåg Manasse att det är Her-

ren som är Gud.
Senare
byggde

han en yttre mur för Davids stad, väster
till och runt Ofel; han gjorde
om Gichon i dalen, åt Fiskporten
den mycket hög. Han tillsatte också kommendanter
i alla befästa städer i Juda. 15Han avlägsnade de främmande
gudarna
och belätet ur templet, liksom alla altaren som han byggt på
tempelberget
och i Jerusalem, och han kastade dem
staden. 15Han reparerade också Herrens altare, och på
rade han gemenskapsoffer
och tackoffer. Han befallde
17Ändå fortsatte folket
tjäna
Herren,
Israels
Gud.
att
na

utanför
det offjudeer-

att offra på offerplatserna,
men bara åt Herren, sin Gud.
18Manasses historia i övrigt, hans bön till sin Gud och det
siarna sade till honom i Herrens, Israels Guds, namn, finns i Israels kungars krönika. 19Hans bön och hur han blev bönhörd,
all hans synd och trolöshet, liksom namnen på de ställen där
han inrättade

offerplatser

innan han ödmjukade
res krönika. Manasse

och reste asherapålar och gudabilder
sig, allt detta har nedtecknats i hans siagick till vila hos sina fäder och begrav-

des i sitt palats. Hans son Amon
Amon

blev kung efter honom.

kung över Juda

21Am0n

var tjugotvå år då han blev kung, och han regerade
två år i Jerusalem. Han
gjorde det som var ont i Herrens
ögon, liksom hans far Manasse hade gjort. Alla gudabilder
offrade Amon åt, och
som hans far Manasse hade tillverkat
han dyrkade dem. 23Men han ödmjukade
sig inte inför Herren
så som hans far Manasse hade gjort, utan denne Amon ökade
tvärtom skulden. 24Men hans män sammansvor
sig mot ho25F0lket
och
dödade
honom
hans
palats.
i
lät
döda alla
nom
dem som sammansvurit
sig mot kung Amon
dan hans son Iosia till kung efter honom.

och utropade

se-

osia kung över Juda. Lagboken påträffas
34

1osia var åtta år då han blev kung, och han regerade trettioett
år i Jerusalem. Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon och
följde i sin fader Davids spår utan att vika av åt något håll.

741

Andra

Krönikeboken

34:16

medan han ännu var helt
sitt åttonde regeringsår,
Gud, och under sitt
Davids
ung, började han åkalla sin fader
tolfte år började han rena Juda och Jerusalem från offerplatser,
4Han såg till
asherapålar och snidade och gjutna gudabilder.
3Under

altaren, och rökelsealtarna
baalsgudarnas
att man förstörde
och
Asherapålarna
stycken.
han
i
som stod ovanpå dem högg
och
krossönder
han
bröt
de snidade och gjutna gudabilderna
sade till stoft, som han strödde ut på gravarna - där de som
offrat åt dem låg - 5och prästernas ben brände han på deras
altaren. Han renade Iuda och Jerusalem. 5Också i städerna i
Manasse, Efraim och Simon, ja, ända till Naftali ödelade han
altarna, och asherapålarna
alla deras tempel. 7Han förstörde
slog han sönder och krossade, och rökelsealoch gudabilderna
till
tarna i hela Israel högg han i stycken. Sedan återvände han
Jerusalem.
när han hade renat landet
8Under sitt artonde regeringsår,
Asaljas
och templet, skickade han Shafan,
son, stadskommendanten Maaseja och kanslern Ioach, Ioachas son, för att repareHilkia
9De gick till översteprästen
ra Herrens, sin Guds, hus.
de
och
hus
Guds
till
in
hade
kommit
silver
som
med det
som
och
Efraim
Manasse,
tagit emot av
tröskelväktarna
levitiska
resten av Israel samt av Juda och Benjamin och Ierusalems inde till förmännen för tempelarvånare. 1OSilvret överlämnade
betena, och dessa gav det i sin tur vidare till dem som arbetade
och byggmed att åter sätta Herrens hus i stånd, nsnickarna
byggnadsköpa
till
det
använda
skulle
att
nadsarbetarna,
som
sten och timmer till bjälklag och till att timra upp de byggnaarbetade
der som Iudas kungar hade låtit förfalla. Männen
hade
de leviterna Iachat och
och som förmän
samvetsgrant,
av Kehats
Obadja av Meraris ätt samt Sakarja och Meshullam
13hade
tillmusiker
leviter
arbetet.
De
som var
ätt, vilka ledde
olika
de
utförde
alla
för
som
syn över bärarna och var ledare
arbetena. Andra leviter var sekreterare, förmån och dörrvaktare.
14När man tog fram silvret som hade kommit in till Herrens
hus fann prästen Hilkia boken med Herrens lag som hade gikungens sekreterare
vits genom Mose. 15Hilkia underrättade
med lagen i Herrens hus."
Shafan: "Iag har funnit bokrullen
Och han gav den till Shafan. 15Shafan tog med sig boken till
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kungen

när han gav honom sin rapport: "Allt dina tjänare fått i
utför de, 17och silvret som fanns i Herrens hus har de
smält ner i formar och lämnat till förmännen
och till dem som
utför arbetet." 18Sedan berättade sekreteraren Shafan att präsuppdrag

ten Hilkia hade gett honom en bokrulle. Och han läste ur den
för kungen.
19När kungen hörde vad som stod i lagen
rev han sönder
sina kläder Zooch gav sedan följande befallning
åt Hilkia, åt
Achikam,
Shafans son, åt Avdon, Mikas son, åt sekreteraren
Shafan och åt kungens minister Asaja: 21"Gå och fråga Herren
för min räkning och för den rest som finns kvar av Israel och
Juda om det som står skrivet i den bok som påträffats. Ty Herrens vrede är stor; den har vällt ut över oss därför att våra fäder inte lydde Herrens ord och inte handlade så som det står
skrivet i denna bok."
22Då gick Hilkia tillsammans
med kungens män till Hulda,
kvinnlig
profet, som var gift med föreståndaren
för kläden
kammaren,

Shallum,

son till Tokhat, son till Hasra; hon bodde
i Nya staden. När de framfört sitt ärende 23svarade hon dem: "Så säger Herren, Israels Gud: Säg till den man

i Jerusalem,

som skickade
olycka drabba

er till mig: 24Så säger Herren: Jag skall låta
denna plats och dess invånare, alla de förban-

nelser som nedtecknats i den bok som man har läst för kungen
av Juda. 25Därför att de övergav mig och tände offereld åt andmed allt vad de gjorde
ra gudar och väckte min förbittring
skall min vrede välla ut över denna plats och inte slockna.
26Men till kungen av Juda, som har skickat
er hit för att fråga
Herren, skall ni säga: Så säger Herren, Israels Gud: De doms27Du visade dig ödmjuk och botfärdig
ord du lyssnade till
inför

Gud då du hörde hans ord mot denna plats och dess inDu ödmjukade
dig inför mig, du rev sönder dina kläder och grät inför mig. Därför har jag också lyssnat till dig, sä-

vånare.

ger Herren. Jag skall låta dig förenas med dina fäder, så att
du i ro får läggas i din grav, och du skall slippa se den olycka
som jag skall låta drabba denna plats och dess invånare." Och
de återvände

till kungen

med detta svar.
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reformerar gudstjänsten.

Hans

päskfirande

Kungen

lät kalla samman alla de äldste i Juda
30Han gick upp till Herrens hus, och alla män i
narna i Jerusalem följde med, präster och leviter,
gamla som unga, och han läste upp för dem allt

bundsboken
sedan vid

som påträffats i Herrens
sin pelare och bekräftade

och Jerusalem.
Juda och invåja, hela folket,

som stod i förhus. 31Kungen ställde sig
inför

Herren

förbundet,

hålla sig till Herren och följa hans bud
med hela sitt hjärta och med hela
stadgar
befallningar
och
och
sin själ och utföra bestämmelserna
som fanns nedskrivna i boenligt

vilket

de skulle

ken. 32Och han lät alla som samlats i Jerusalem träda in i förInvånarna i Jerusalem handlade i enlighet med Guds,
sina fäders Guds, förbund. 33Josia avlägsnade alla skändlighe-

bundet.

alla områden och gjorde så att alla som
ter från israeliternas
fanns i Israel tjänade Herren, sin Gud. Så länge han levde vände de sig inte bort från Herren, sina fäders Gud.
35

1J0sia firade

Herrens

på fjortonde

lammet

påsk i Jerusalem; man slaktade påskinsatte
i första månaden. Han

dagen

prästerna i deras tjänst och stärkte dem inför arbetet i Herrens
israeliterna och som var
hus. 3Till leviterna, som undervisade
helgade åt Herren, sade han: "Ställ den heliga arken i templet
som Israels kung Salomo, Davids son, byggde; ni skall inte mer
behöva bära den på era axlar. Gör i stället tjänst åt Herren, er
och avdelGud, och hans folk Israel. 4Gör er redo familjevis
så som Israels kung David och hans son Salomo före5och
skrivit,
inta era platser i helgedomen enligt den indelning
i familjer som gäller för era bröder, lekmännen, och enligt de
Öoch slakta påsklammet
och
familjeavdelningarna,
levitiska
ningsvis,

åt era bröder så att allt sker i enlighet
ord
Mose."
med Herrens
genom
7Lekmännen
fick av Josia motta småboskap, lamm och killingar, till ett antal av 30 000, allt som påskoffer för dem som

tillred

de heliga gåvorna

och dessutom 3 000 tjurar. Allt detta kom från
var närvarande,
kungens egendom. 3Av furstarna fick folket, prästerna och legåvor; I-Iilkia, Sakarja och Jechiel, de främsta i
viterna frivilliga
Guds hus, gav prästerna 2 600 djur som påskoffer och 300 tjurar, 9och av de ledande bland leviterna, av Konanja och hans
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Shemaja och Netanel och av Hashavja, Jeiel och Iosavad
fick leviterna 5 000 djur som påskoffer och 500 tjurar.
1°Så ordnades alltså tjänsten. Prästerna intog sina platser,

bröder

och leviterna
de befallt.

ställde upp sig avdelningsvis,
så som kungen haDe
slaktade påsklammet,
och prästerna stänkte

det blod leviterna tagit hand om och leviterna flådde djuren.
12De tog undan det som skulle användas till brännoffer
och
i familjer, för att
gav det åt lekmännen, enligt deras indelning
de skulle frambära det åt Herren, så som det står skrivet i M0ses bok. På samma sätt gjorde .de med tjurarna. 13De tillagade
över eld, så som det är stadgat, och de heliga gåvorna kokade de i grytor, pannor och kittlar och gav dem getillredde de måltiden åt sig själva
nast åt lekmännen. Sedan
påsklammet

och åt prästerna,

eftersom prästerna, Arons söner, var upptagmed
offra
de
feta delarna som brännoffer ända till kvälatt
na
len. Därför tillredde leviterna åt sig själva och prästerna, Arons
söner.

15Sångarna, Asafs söner, stod på sina platser,

David,

Asaf, Heman

så som
hade befallt,

och kungens siare Iedutun
stod var och en vid sin port. Ingen av dem
lämna sin syssla, för deras bröder leviterna tillredde

och dörrvaktarna
behövde

måltiden åt dem.
Så ordnades det med tjänsten

åt Herren

den dagen: de fi-

brännoffer
på Herrens altare, så som
17De israeliter som var samlade kunde
nu fira påsk, och dessutom det osyrade brödets högtid i sju dagar. 13Nâgon sådan påsk hade inte firats i Israel sedan profeten
rade påsk och offrade

kung Iosia hade befallt.

Samuels tid. Ingen av Israels kungar hade firat en påsk sådan
som den som firades av Iosia och prästerna och leviterna och
alla judeer och de israeliter som var samlade och Jerusalems
invånare. 19Det var under kung Iosias artonde regeringsår man
firade denna påsk.

osias död
2°Efter

allt detta, när Iosia satt templet i stånd, tågade Neko,
av Egypten, ut för att strida vid Karkemish, vid Eufrat.
Iosia drog ut för att möta honom, 21men Neko skickade sändekungen

bud och lät säga: "Juda konung,
mot dig jag har kommit

vad vill

du mig

Det är inte

i dag utan mot det folk jag är i krig
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med, och Gud har sagt åt mig att skynda mig. Sluta att sätta
dig upp mot Gud, som är med mig, annars förgör han dig"
sig för att strida
22Men Josia föll inte undan utan förklädde
mot honom. Han lyssnade inte till vad Neko sade på Guds
23Bågskyttaruppdrag utan drog ut i strid på Megiddoslätten.
föra bort hotill
sade
sina
och
han
män
att
kung
Josia,
na sköt
24Hans
sårad.
män
svårt
tog honom
nom, eftersom han var
förde
honom i
från stridsvagnen
över till hans andra vagn och
den till Jerusalem,

gravplats,

på sina fäders
sörjde Josia. 25Jeremia

där han dog. Han begravdes

och hela Juda och Jerusalem

alla
en klagosång över Josia, och alltsedan dess har
klagosånger.
Det
sångare och sångerskor sjungit om Josia i sina
Klablev sed i Israel att sjunga dem, och de har nedtecknats i
diktade

gosångerna.
26Josias historia

i övrigt och hans fromma gärningar,
som
27hans
från
historia,
lag,
med
Herrens
överensstämmelse
var i
Judas
Israels
och
boken
i
början till slut, har nedtecknats
om
kungar. lFolket i landet gjorde Josias son Joachas till kung efter
honom

i Jerusalem.

Joachas kung över Juda
2Joachas var tjugotre
månader iJerusalem.

år då han blev kung, och han regerade tre
3Kungen av Egypten avsatte honom i Je-

och utkrävde av landet en skatt på 100 talenter silver
och en talent guld. 4Kungen av Egypten insatte hans bror Eljakim som kung över Juda och Jerusalem och ändrade hans
namn till Jojakim. Neko förde hans bror Joachas till Egypten.
rusalem

Jojakim kung över Juda
5Jojakim var tjugofem

år då han blev kung,

och han regerade

elva år i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens, sin
drog i
kungen Nebukadnessar
Guds, ögon. ÖDen babyloniske
krig mot honom, slog honom i bojor och förde honom till
tog också med sig föremål från Hertempel där.
rens hus till Babylon och ställde upp dem i sitt
och begjorde
8J0jakims historia i övrigt, det avskyvärda han
Babylon.

7Nebukadnessar

till, har nedtecknats i boken om Israels och Judas
Hans son Jojakin blev kung efter honom.

fanns skyldig
kungar.
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Iojakin kung över Juda
9ojakin

var arton år då han blev kung, och han regerade tre
månader i Jerusalem. Han gjorde det som var ont i Herrens
hämta honom
ögon. IOVid årsskiftet lät kung Nebukadnessar
och förde honom
remålen

till Babylon

med de dyrbara föhus. Han insatte hans bror Sidkia som kung

i Herrens

tillsammans

över Juda och Jerusalem.
Sidkia

kung över Juda. Jerusalem

erövras

av Nebukadnes-

SLIT
Sidkia

var tjugoett år då han blev kung, och han regerade
12Han gjorde det som var ont i Herrens, sin
elva år ilerusalem.
Guds, ögon; han ödmjukade sig inte för profeten Ieremia, som
talade på Herrens uppdrag. 13a, han bröt också med kung Nesom hade låtit honom svära en ed vid Gud, och
han var styvnackad
och omedgörlig
och ville inte vända om
till Herren, Israels Gud. 14Och alla de ledande bland prästerna
och folket blev mer och mer trolösa och tog efter de avskyvärbukadnessar,

da bruken

hos andra

han hade helgat

folk,

och de orenade

i Jerusalem.

Herrens

hus, som

15Gång på gång sände Herren,

deras fäders Gud, varningar till dem genom sina sändebud, eftersom han ville skona sitt folk och sin boning. 16Men de förolämpade Guds sändebud, föraktade hans 0rd och förhånade
hans profeter,

tills Herrens

den inte längre

kunde

vrede mot sitt folk blev så stor att
17Då sände han den kaldeiske

hejdas.

kungen

mot dem och dräpte deras unga mån med svärd i helgedomen; han skonade varken ynglingar
och flickor eller den

som var gammal och svag - alla gav han i Nebukadnessars
våld. 13Och alla föremålen i Guds hus, både stora och små, och
templets skatter och kungens och furstarnas skatter
allt för19Man
de han till Babylon.
brände ner Guds hus och rev ner Ierusalems

stadsmur;

alla dess borgar

dess dyrbarheter förstördes.
ZODen rest som undsluppit
skap till Babylon.
terträdare
ord genom

svärdet

stacks i brand

och alla

förde han bort i fången-

Där fick de vara slavar åt honom och hans efför
riket uppstod
att Herrens
Ieremia skulle uppfyllas
och tills landet tagit
-

tills det persiska

i

i
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igen sina uteblivna sabbater. Hela den tid landet
det sabbat, tills sjuttio år hade gått.

låg öde hade

Tillägg

22Under den persiske kungen Kyros första regeringsår

ingav

för att Herrens 0rd genom Jeremia skulle uppfyloch han tilllas - Kyros tanken att sända ut en förordning,
23"Så säkânnagav i hela sitt rike, både muntligt och skriftligt:
har
jordens
riken
Herren,
Alla
konung
Persien:
Kyros,
ger
av
Herren

mig, och han har ålagt mig att bygga ett
hus åt honom i Jerusalem i Juda. De av er som tillhör hans folk
må er Gud vara med er - skall bege sig ..."
himlens

Gud,

givit

Esra

Kyros låter judarna återvända
lUnder

hem

ingav
Kyros första regeringsår
uppfylskulle
ord
Jeremia
för att Herrens
Herren
genom
och han tilllas
Kyros tanken att sända ut en förordning,
2"Så säoch skriftligt:
kännagav i hela sitt rike, både muntligt
den persiske

kungen

ger Kyros, konung av Persien: Alla jordens riken har Herren,
himlens Gud, givit mig, och han har ålagt mig att bygga ett
hus åt honom i Jerusalem i Juda. 3De av er som tillhör hans
må er Gud vara med er - skall bege sig till Jerusalem i
Juda och bygga ett hus åt Herren, Israels Gud. Han är den Gud
som bor i Jerusalem. 4Alla som finns kvar av hans folk skall få
folk

-

hjälp av invånarna på de platser där de bor. De skall få silver
gåvor till Guds
och guld, gods och boskap och därtill frivilliga
hus i Jerusalem."
5Överhuvudena
prästerna

liksom
för Judas och Benjamins familjer,
alla som fått Guds ingivelse, gjorde sig

och levitema,

nu redo att ge sig i väg för att bygga Herrens hus i Jerusalem.
6Och alla deras grannar bistod dem med föremål av silver,
förutom de
med guld, med gods och boskap och dyrbarheter,
frivilliga

gåvorna.

7Kung Kyros lät också hämta de kärl från

hade fört bort från Jerusalem
hus som Nebukadnessar
och ställt i sin guds hus. 3Kyros, kungen av Persien, lät skattmästaren Mitredat
ta hand om kärlen och redovisa dem för
Sheshbassar, fursten av Juda. 9Antalet var: 30 guldpokaler,

Herrens

1030 guldbägare, 410 silver29 offerskålar,
bägare och 1 000 andra kärl. Kärlen
av guld och silver var
sammanlagt
5 400. Allt detta tog Sheshbassar med sig när de
deporterade fördes från Babylonien tillbaka till Jerusalem.
1 000 silverpokaler,

Förteckning över dem som återvände

från fångenskapen

1Detta är de män från vår provins som återvände från deportation och fångenskap. Den babyloniske kungen Nebukadnessar
hade fört bort dem till Babylonien,

men nu kom de tillbaka

till
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och Juda, var och en till sin stad. De kom tillsamSerubbabel, Ieshua, Nehemja, Seraja, Reelaja, Mormed
mans
dokaj, Bilshan, Mispar, Bigvaj, Rechum och Baana.
israelitiska
Antalet
män: 3Paroshs släkt 2 172, 4Shefatjas

Jerusalem

släkt 372, 5Arachs släkt 775, 6Pachat Moabs släkt, dvs. Ieshuas
och Ioavs släkt, 2 812, 7Elams släkt 1 254, 3Sattus släkt 945,
släkt 623, 12As9Sackajs släkt 760, 1°Banis släkt 642, Bevajs
släkt 2 056,
släkt 666, Bigvajs
gads släkt 1 222, 13Adonikams
15Aters,
15Adins släkt 454,
dvs. Hiskias, släkt 98, Besajs släkt
323, lgloras släkt 112, 19Hashums släkt 223, zoGibbars släkt 95,
från Netofa
från Betlehem 123, männen
männen
från
Asmavet
42,
från
Anatot
128,
nen
ZÖmännen
Kefira och Beerot 743,
från Kirjat-Iearim,
från Mikmas 122, männen
och Geva 621, männen
Zlmännen

56, 23män25männen
från Rama
från Betel

från Nebo 52, 3°Magbishs släkt 156,
och
223, männen
31den andre Elams släkt 1 254, 32Harims släkt 320, 33männen
från Lod, Hadid och Ono 725, 34männen från Jeriko 345 35och
Senaas släkt 3 630.
35Präster: Iedajas släkt, dvs. Ieshuas familj, 973, 37Immers
släkt 1 052, 38Pashchurs släkt 1 247 39och Harims släkt 1 017.
4°Leviter:

Ieshuas och Kadmiels släkt, dvs. Hodavjas släkt, 74.
Asafs släkt 128.
42Dörrvaktarez
Shallums släkt, Aters släkt, Talmons släkt,

Sångarez
Ackuvs

släkt, Hatitas

släkt och Shovajs släkt, sammanlagt

139.

släkt, Tabbaots släkt,
släkt, 45Levanas släkt, Haga-

43Tempe1tjänare: Sichas släkt, Hasufas
44Keros släkt, Sias släkt, Padons

vas släkt, Ackuvs släkt, 46HagaVs släkt, Salmajs släkt, Hanans
släkt, 47Giddels släkt, Gachars släkt, Reajas släkt, 43Resins
släkt, Nekodas släkt, Gassams släkt, 49Ussas släkt, Paseachs
släkt,
släkt, Besajs släkt, 5°Asnas släkt, meuniternas
iternas släkt, 51Bakbuks släkt, Hakufas släkt, Harchurs
52Basluts släkt, Mechidas släkt, Harshas släkt, 53Barkos
Siseras släkt, Temachs släkt, 54Nesiachs släkt och Hatifas

nefussläkt,
släkt,
släkt.

55Ättlingar till Salomos slavar: Sotajs släkt, Hassoferets
släkt, Perudas släkt, 55alas släkt, Darkons släkt, Giddels släkt,
57Shefatjas släkt, Hattils släkt, Pokeret Hassevajims släkt och
Arnis släkt. 53Tempeltjänarna
var var sammanlagt

392.

och ättlingarna

till Salomos sla-
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59De som vänt tillbaka från Tel Melach, Tel Harsha, Keruv,
och Immer men som inte kunde uppge om deras familj
från Israel: égDelajas, Tobias och Nekooch släkt härstammade

Addan

das släkter 652.
61Av prästernas

släkter: Hovajas

släkt, Hackos släkt och Bar-

sillajs släkt, han som tog en av gileaditen Barsillajs döttrar till
och antog dennes namn. 62De letade i släktregistren,
eftersom
de inte fanns med där var de inte behöriga till
men

hustru

53Provinsguvernören

dem att äta av det
högheliga tills det framträdde
en präst med urim och tummim.
Hela
bestod av inalles 42 360 personer 65förförsamlingen

prästämbetet.

förbjöd

utom deras slavar och slavinnor som var 7 337. Dessutom hade
hade 736 hästar, 245 mude 200 sångare och sångerskor. De
lor, 67435 kameler och 6 720 åsnor. 63När de kom till templet i
gåvor
frivilliga
gav några av familjeöverhuvudena
till Guds hus för att det skulle byggas upp på sin gamla plats.
69Var och en gav efter förmåga till tempelfonden,
61 000 gulddareiker, 5 000 silverminor
och 100 prästdräkter. 70Prästerna,
leviterna och en del av folket bosatte sig i Jerusalem, medan

Jerusalem

sångarna,

dörrvaktarna

hemstäder

liksom

Ojfrandet

börjar

och tempeltjänarna

slog sig ner i sina

alla övriga israeliter.

nytt

lDen sjunde månaden

närmade

bodde nu i
i Jerusalem, och Je-

sig, och israeliterna

sina städer. Då samlades folket mangrant
shua, Josadaks son, hans ämbetsbröder prästerna och Serubbabel, Shealtiels son, och dennes bröder grep sig an med att bygga altaret åt Israels GudxPå det skulle man offra brännoffer,
Moses lag. 3De uppförde alsom det är skrivet i gudsmannen

de fruktade folken i landet, och på
taret på dess gamla plats,
det offrade de morgon och kväll brännoffer åt Herren. 4De firamed det bestämda
som det är föreskrivet,
antalet dagliga brännoffer, varje dag det för den dagen bestämoch
da antalet. 5Och sedan offrade de det dagliga brännoffret
de lövhyddefesten

särskilda

brännoffer

högtider

helgade

var och en frivilligt

för nymånadsdagarna

åt Herren.
offrade

och för alla andra

Till detta kom alla de gåvor som
åt Herren.
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5Den första dagen i sjunde månaden

började de offra bränn-

offer åt Herren, fastän grunden till Herrens tempel ännu inte
med
och hantverkare
stenhuggare
var lagd. 7De betalade
pengar och folket från Sidon och Tyros med mat, dryck och olför att de Sjövägen skulle föra cederträ från Libanon till Jafo,
vilket den persiske kungen Kyros hade gett dem tillstånd till.
Grunden
3Andra

läggs till det nya templet
året efter deras ankomst

till Guds

hus i Jerusalem,

i

andra månaden, påbörjades arbetet av Serubbabel, Shealtiels
son, och Jeshua, Josadaks son, och alla deras landsmän: prästerna, leviterna och alla andra som kommit till Jerusalem från
De leviter som var tjugo år och däröver satte de
leda
arbetet
på Herrens hus. 9Jeshua, hans släkt och
att
fränder, och Kadmiel och hans söner, dvs. Hodavjas släkt, åtog
sig gemensamt ledningen för dem som arbetade på Guds hus,
fångenskapen.
till

liksom Henadads

söner och deras söner och ämbetsbröder,

le-

Viterna.
10När de som byggde hade lagt grunden till Herrens tempel
och leviterna,
steg prästerna i full skrud fram med trumpeter
Herren efter de
Asafs söner, med cymbaler för att lovsjunga
lovsång
anvisningar som getts av David, Israels kung. Under
prisade de Herren: "Ty han år god, evigt
nåd
Israel." Och allt folket jublade högt och
hans
mot
varar
till Herrens hus var lagd.
lovsjöng Herren för att grunden
Många
som
av prästerna, leviterna och familjeöverhuvudena
och tacksägelser

var så gamla att de hade sett det förra templet grät högljutt.
Men många jublade och ropade ut sin glädje för full hals, 13så
att det inte gick att urskilja gråten i det väldiga jublet. Folket
jublade

så högt att det hördes vida omkring.

Tempelbygget hindras
1När Judas och Benjamins

fick höra att de som hade
på
återvänt från fångenskapen höll
att bygga ett tempel åt Herde sig till Serubbabel, Jeshua och faren, Israels Gud, vände
miljeöverhuvudena

fiender

och sade till dem: "Vi vill

bygga

tillsam-

mans med er Vi dyrkar samme Gud som ni, och åt honom har
vi offrat ända sedan kung Assarhaddon
av Assyrien förde oss

hit."

15
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3Men Serubbabe1,eshua

och alla Israels familjeöverhuvu-

dem: "Det går inte an att vi bygger ett hus åt vår
med er. Vi tänker ensamma bygga åt Herren,
Gud tillsammans
Israels Gud, så som kung Kyros av Persien har befallt oss."
den svarade

4Folket

i landet

det och avskräckte

gjorde

allt för att judarna skulle tappa moatt bygga. 5De mutade också

dem från

för att omintetgöra deras planer. Detta fortgick så länge Persiens kung Kyros levde och ända tills Dareios
kungens

rådgivare

blev kung över Persien.

judarna

anklagas hos Artaxerxes

5Sedan Xerxes blivit

kung, alldeles i början av hans regering,
skrevs en anklagelseskrift
mot invånarna i Juda och Jerusalem.
7Och under Artaxerxes tid skrev Bishlam, Mitredat och Taveel
ett brev till kung Artaxerxes
på arameiska och blev översatt.

och hans kolleger
vet var skrivet
Arameiskaz

sLandshövdingen

Rechum

av Persien. Breoch sekreteraren

ett brev angående Jerusalem till kung Artainnehåll. 9Avsändare var landshövnedanstående
med
xerxes
dingen Rechum, sekreteraren Shimshaj och deras kolleger, doShimshaj

skrev

förvaltningsmännen,
tjänstemännen,
marna, ämbetsmännen,
männen från Erek, Babylon och Susa, dvs. elamiterna, looch alla andra folk som den store och mäktige Asenappar hade fört
bort och låtit bo i Samariens städer och i övriga delar av proär en avskrift av brevet som
Vinsen Väster om Eufrat. Detta
de sände till honom:
Från dina tjänare, männen från
om Eufrat. 12Må det härmed bli känt för konungen att de judar som begett sig från dig till oss har kommit
till Jerusalem. De är i färd med att bygga upp den upproriska
och onda staden; de sätter murar och grunder i stånd. 13Må det
"Till

provinsen

konung

Artaxerxes.

Väster

nu bli känt för konungen att om denna stad blir uppbyggd och
dess murar sätts i stånd, då kommer den inte att ge vare sig
skatt, avgifter eller tull, vilket till slut vållar riket skada. 14Efkan åse
tersom vi står i konungens tjänst och inte stillatigande
hur konungen vanäras, överlämnar
vi detta till konungens
15för att man må företa efterforskningar
i dina fäkännedom
ders krönikor.

I dessa krönikor

kommer

du att finna

att detta
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stad som vållat riket och dess provinser skada.
och det är
har man där anstiftat oroligheter,
16Vi
låter nu konungen veta
skälet till att staden blev ödelagd.
att om staden byggs upp och dess murar sätts i stånd, då kommer du att mista provinsen Väster om Eufrat."
är en upprorisk
Sedan gammalt

Kungen

Rechum,
sände detta svar: "Till landshövdingen
och
övriga
och
deras
kolleger
Samaria
sekreteraren
i
Den
skridelar av provinsen Väster om Eufrat. Var hälsade
Shimshaj

velse ni har sänt till
mig.

framkommit
mot

blivit upplåst för
oss har i översättning
efterforskningar,
och det har
om

19Jag gav befallning
riket

Mäktiga

att denna stad sedan gammalt har satt sig upp
där.
har uppstått
och oroligheter
och att uppror
kungar har härskat över Jerusalem och regerat över

Väster om Eufrat, och skatt, avgifter och tull har
till dem. 21Ge nu befallning
om att dessa män skall
hindras. Staden får inte byggas upp förrän jag ger befallning
i denna sak; då
om det. ZZSe till att ni inte handlar försumligt
hela området
betalats

kan skadan förvärras, till men för kungariket"
23Så snart en avskrift
skrivelse hade
av kung Artaxerxes
Rechum, sekreteraren Shimshaj
lästs upp för landshövdingen
och deras kolleger,

skyndade

de till judarna

hindrade dem med vapenmakt.
Arbetet
på Guds hus i Jerusalem
det andra året av den persiske

kungen

Arbetet

nytt

templet börjar

1Men profeterna

Haggaj,

i Jerusalem

och

och låg nere till
Dareios regering.

avbröts

och Sakarja, Iddos son, talatill judarna i Juda och Jerusalem. Då
profeten,

de i Israels Guds namn
Serubbabel, Shealtiels

började

bygga upp Guds hus iJerusalem.
och stödde dem.
3Vid samma tid kom Tattenaj,

son, och Jeshua, Josadaks son,
Guds profeter var med dem
ståthållaren

i provinsen

Väs-

ter om Eufrat, och Shetar Bosnaj och deras kolleger och sade
till dem: "Vem har gett er befallning att bygga och inreda detta
4Och de frågade: "Vad heter de män som låter uppfötempel"
5Men Gud vakade över judarnas äldste;
ra denna byggnad"
de tilläts fortsätta med-an man sände en rapport till Dareios och
väntade

på besked i saken.
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6Det följande
hållare

är en avskrift av det brev som Tattenaj, ståtVäster om Eufrat, och Shetar Bosnaj och

i provinsen

hans kolleger,

inspektörerna

skrivelsen

reios.

i provinsen,

sände till kung

Da-

de sände honom stod:
Dareios 8Må det bli känt för konungen

"Var hälsad, konung

att vi for till provinsen Juda och såg att den store Gudens tempel byggs upp i huggen sten, med trävirke i väggarna. Arbetet
och går stadigt framåt. 9Vi förhörde de äldste
görs grundligt
att bygga och
vem som hade gett dem befallning
templet. 1°Vi frågade dem också vad de hette för att
upp namnen på deras ledare och kunna underrätta dig.

och frågade
inreda

skriva
Vi
fick detta svar:
Vi tjänar himlens

upp det temhär. En stor
pel som en gång för många år sedan uppfördes
det. 12Men eftersom
konung i Israel byggde och färdigställde
han dem åt
våra fäder gjorde himlens Gud vred utlämnade
kaldén

och jordens

Nebukadnessar,

förstörde

Gud. Vi bygger

den babyloniske

konungen.

detta hus och förde bort folket till Babylonien.

Och han
13Men

gav konung Kyros av Babylonien
14Och de kärl
att detta tempel skulle återuppbyggas.
Guds
hus,
guld
och
silver
tillhört
men som Nebukadsom
av
tempel
och
fört till templet i
från
Jerusalems
hade
tagit
nessar
under

sitt första regeringsår

befallning

nu konung Kyros därifrån och överlämnade
åt en man vid namn Sheshbassar, som han hade utnämnt till
ståthållare. 15Han sade: Ta dessa kärl och för dem till templet i
Babylon,

hämtade

Guds hus skall byggas upp på sin gamla plats
Jerusalem,
16Så kom Sheshbassar hit och lade grunden till Guds hus i eOch från den tiden tills i dag har man byggt, och det
är ännu inte färdigt. 170m det behagar konungen må man efterforska i den kungliga skattkammaren
i Babylon om konung

rusalem.

gav befallning att bygga detta tempel i Jerusalem. Låt sedan meddela oss konungens beslut i denna fråga."

Kyros verkligen

Kyros befallning upptäcks
1Då befallde
i Babylon,
Ekbatana

kung Dareios att man skulle göra efterforskningar
som rymde arkiven. ZPå borgen

i skattkammaren
i provinsen

nehöll följande

Medien

fann man en skriftrulle

minnesanteckning:

i

som in-
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3"Under

sitt första regeringsår

gav konung Kyros denna betemplet
Jerusalem:
skall byggas upp igen
Huset
i
om
så att offer kan förrättas där. Grunden skall behållas. Höjden
skall vara 60 alnar och bredden 60 alnar, 4med tre lager hugfallning

skall bestridas av
gen sten och ett lager trävirke. Kostnaden
kronan. 5Dessutom skall de kärl av guld och silver från Guds
hus som Nebukadnessar
tog från templet i Jerusalem och förde
lämnas tillbaka.

till Babylon

De skall föras till templet

i Jerusa-

lem, där de hör hemma, och få sin plats i Guds hus."

Dareios
Därför

svar
skall saken inte drivas

lare i provinsen
kolleger,

Väster

inspektörerna

av er, Tattenaj, ståthåloch Shetar Bosnaj och era
7Låt arbetet på detta Guds

vidare

om Eufrat,
i provinsen.

ståthållare
och judarnas
och låt judarnas
3Och
templet
på
dess
gamla
plats.
härmed
upp
om hur ni skall samarbeta med judarnas
ger jag befallning
äldste vid byggandet av templet: deras utgifter skall sorgfälligt
hus fortgå

ostört,

äldste bygga

från provinsen
skatteintäkter
Väster om
så att arbetet inte hindras. 9Vad prästerna i Jerusalem
baggar och lamm till brännuppger att de behöver, ungtjurar,
offer åt himlens Gud, vete, salt, vin och olja, det skall utan försumlighet ges åt dem varje dag. 1°Så skall de kunna bära fram

betalas med kronans
Eufrat,

offer åt himlens Gud och be för konungens och hans söners liv.
Vidare
befaller jag att om någon överträder
denna förordning skall en bjälke brytas loss ur hans hus och han skall hängas upp, fastnaglad vid den, och hans hus skall bli en grushög.
12Må den Gud som har låtit sitt namn bo i detta tempel i Jerusalem slå ner varje konung eller folk som vågar överträda förordningen och förstör templet Jag, Dareios, har själv givit bemå den utföras med största sorgfällighet"

fallningen,

Tattenaj,

Väster om Eufrat, och
rättade sig sorgfälligt efter det
som kung Dareios hade förordnat. 14Och judarnas äldste byggvidare, sporrade av vad profeten Haggaj och
de framgångsrikt
ståthållaren

i provinsen

Shetar Bosnaj och deras kolleger

så
fullbordades
Byggnaden
son, förkunnade.
som Israels Gud hade befallt och så som Kyros och Dareios och
perserkungen
Artaxerxes hade befallt.
Sakarja,

Iddos
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15Huset stod färdigt

på den tredje

dagen i månaden

adar,

under kung Dareios sjätte regeringsår.

Templet invigs
16Israeliterna
de återvänt

glädjefest.

prästerna

och leviterna

från fångenskapen
17Vid denna invigning

och de övriga

invigde
offrade

som haGuds hus med en
de 100 tjurar, 200

för hela Israel 12 bockar,
motsvarande
antalet av Israels stammar. 13De insatte prästerna
enligt deras ordningar
och leviterna enligt deras avdelningar

baggar,

400 lamm

och till syndoffer

till att göra tjänst i Guds hus i Jerusalem, som det är föreskrivet
i Moses bok.
19De som hade återvänt firade påsk den fjortonde
dagen i
första månaden,

Oty prästerna

och leviterna

hade då allesam-

mans renat sig. De övriga som återvänt hade inte renat sig,
för
men leviterna
var nu alla rena. De slaktade påsklammet
för sina bröder
dem som hade återvänt från fångenskapen,
deltog de israeliter
och för sig själva. 211 måltiden
alla
de
med
hade
återvänt
hem
liksom
som
som tillsammans
dem ville dyrka Herren, Israels Gud, och därför hade avskilt
sig från folken i landet och deras orenhet. 221 sju dagar firade

prästerna

de det osyrade brödets högtid. Glädjen var stor,
Herren hade gjort dem glada genom att göra kungen av Assyrien välvilligt stämd, så att han stödde dem under arbetet på Guds, Israels Guds, hus.

Esra kommer

till Jerusalem

1Efter en tid, under den persiske kungen Artaxerxes regering,
återvände Esra, son till Seraja, son till Asarja, son till Hilkia,
3son till
son till Shallum,
son till Sadok, son till Achituv,
Amarja, son till Asarja, son till Merajot, 4son till Serachja, son
till Ussi, son till Bucki, 5son till Avishua, son till Pinechas, son
till Elasar, son till översteprästen Aron. ÖDenne Esra återvände
och mycket kunnig i Moses
från Babylon. Han var skriftlärd
lag, den som Herren, Israels Gud, hade givit. Kungen lät honom få allt vad han begärde, eftersom Herren, hans Gud, höll
sin hand över honom. 7Också en del israeliter, präster, leviter,
sångare, dörrvaktare
och tempeltjänare begav sig till Jerusalem

758

Esra

7:8

under Artaxerxes

sjunde regeringsår.

den femte månaden,

under

kungens

3Esra kom till Jerusalem i
sjunde regeringsår. 9I-Ian

sig för att resa från Babylon den första dagen i
första månaden, och den första dagen i femte månaden kom
hans Gud höll sin skyddande hand över
han till Jerusalem,
hade bestämt

honom.

1°Esra hade vigt sitt liv åt att studera Herrens
Israel i lag och rätt.

lag, att

följa den och att undervisa

Brev från kung Artaxerxes
Det

till

Esra

är en avskrift av den skrivelse som kung Artasakkunnig i de bud
åt
Esra, den skriftlärde,
prästen
xerxes gav
och stadgar som Herren hade gett Israel:
12"Artaxerxes,
konung, till prästen Esra, sakkonungarnas
utfärdar jag en förkunnig i himlens Guds lag, etc. Härmed
följande

ordning om att var och en i mitt rike som tillhör Israels folk
eller dess präster och leviter och vill resa till Jerusalem får resa
med dig. 14Ty du är utsänd av konungen och hans sju rådgivai Juda och Jerusalem med
re för att undersöka förhållandena
15Vidare skall du
ledning av din Guds lag, som du förvaltar.
överlämna det silver och guld som konungen och hans rådgivare har skänkt som gåva åt Israels Gud, som har sin boning i
Jerusalem. 16Du skall också ta med dig allt silver och guld som
gåvor som
du får i hela provinsen Babylonien och de frivilliga
Guds
hus
Jerusalem.
till
i
sin
folket och prästerna skänker
17För dessa pengar skall du välja ut och köpa tjurar, baggar
och offra
matoffer och dryckesoffer
och lamm med tillhörande
dem på altaret i er Guds hus i Jerusalem. 13Med det silver och
guld som blir över kan du och dina bröder förfara som ni efter
19De kärl som du tagit emot för
er Guds vilja finner för gott.
tjänsten i din Guds hus skall du överlämna inför Gud i Jerusalem. ZODet som du i övrigt behöver för din Guds hus och som
det åligger dig att skaffa skall du få ut från de kungliga skattkamrarna.

21Jag, konung Artaxerxes, ger alla skattmästare i provinsen
Allt vad prästen Esra, sakVäster om Eufrat denna befallning:
kunnig i himlens Guds lag, begär av er skall sorgfälligt levereras, upp till 100 talenter silver, 100 kor vete, 100 bat vin, 100
bat olja och obegränsat med salt. 23Allt vad himlens Gud befal-
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göras för hans tempel, så att vreden inte
och hans söners rike. 24Och vi kungör för
er att varken skatt, avgifter eller tull skall läggas på någon
eller nåeller tempeltjänare
präst, levit, sångare, dörrvaktare
Guds
hus.
detta
tjänst
i
gör
gon annan som
ler skall omsorgsfullt
drabbar

konungens

i enlighet med den vishet som din
domare och lagmän, som skall döma
allt folk i provinsen Väster om Eufrat, alla dem som känner din
Guds lagar. Och den som är okunnig skall ni undervisa. 25Var
och en som inte lever efter din Guds lag och konungens lag
25Men

du, Esra, skall

Gud har givit

skall dömas

dig tillsätta

med största

sorgfällighet:

till dödsstraff,

till pry-

gel, till böter eller till fängelse."
Esra berättar

om uppbrottet
27Lovad vare Herren, våra fäders Gud, som ingav kungen att
så härligt 23och som lät mig möta
göra Herrens hus ijerusalem
välvilja från kungen och hans rådgivare och från kungens alla
Eftersom Herren, min Gud, höll sin hand
ämbetsmän
över mig fick jag mod, och jag samlade några av Israels ledare
för att de skulle återvända med mig.
1Detta är släktregistret
för de familjeöverhuvuden
som unregering bröt upp med mig från Babyder kung Artaxerxes

mäktiga

lonien:
Av

Pinechas

Davids

släkt Hattush,

Av Itamars släkt Daniel. Av
3Shekanjas son. Av Paroshs släkt Sakarja
och med honom 150 män, upptagna i släktregistret. 4Av Pachat
Moabs släkt Eljoenaj, Serachjas son, och med honom 200 män.
5Av Sattus släkt Shekanja, Jachasiels son, och med honom 300
släkt Gershom.

män. 6Av Adins släkt Eved, Ionatans son, och med honom 50
män. 7Av Elams släkt Jesaja, Ataljas son, och med honom 70
män. 3Av Shefatjas släkt Sevadja, Mikaels son, och med honom
80 män. 9Av Ioavs släkt Obadja, Iechiels son, och med honom
218 män. 1OAv Banis släkt Shelomit, Iosifjas son, och med hoBevajs släkt Sakarja, Bevajs son, och med
nom 160 män. Av
honom 28 män. 12Av Asgads släkt Iochanan, Hackatans son,
släkt de sista, som
och med honom 110 män. 13Av Adonikams
hette Elifelet, Ieiel och Shemaja, och med dem 60 män. 14Av
Bigvajs släkt Utaj och Sackur och med dem 70 män.

Esra
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för resan till Jerusalem

15Iag samlade

dessa vid floden som flyter mot Ahava, och där
läger i tre dagar. Där lade jag märke till att det
fanns både lekmän och präster men ingen levit. 16Då sände jag
Elieser, Ariel, Shemaja, Elnatan, Iariv, Elnatan, Natan, Sakarja
hade vi vårt

och Meshullam,
som var ledare, och Iojariv och Elnatan, som
17med
lärare,
order att gå till Iddo, ledaren på en plats som
var
hette Kasifja. Jag gav dem ett meddelande att framföra till Iddo
och hans ämbetsbröder
och tempeltjänarna
i Kasifja, att de
13Och
eftersom Gud
skulle sända oss tjänare till vår Guds hus.
hand över oss sände de oss en duglig man
som var son till Levi, son till Israel, nämMachlis
släkt,
han
av
ligen Sherevja och hans söner och bröder, 18 män. 19Vidare

höll sin skyddande

Jesaja av Meraris släkt med sina bröder och deras söner, sammanlagt 20, Zooch dessutom 220
alla namngivna, sådana som David hade satt att
tempeltjänare,
kom Hashavja

och med honom

biträda leviterna i deras tjänst.
21Sedan utlyste jag en fasta där vid floden Ahava, för att vi
skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en god resa för oss själva, våra kvinnor och barn och all vår egendom.

Jag

skämdes nämligen för att be kungen om trupper och rytsagt till hotare till skydd mot fiender på Vägen. Vi hade
"Vår
håller
skyddande
hand
alla
dem som
Gud
sin
över
nom:
söker

sig till

honom,

men hans mäktiga vrede drabbar dem
23Därför fastade vi och bad vår Gud om

som överger honom."
hjälp, och han hörde vår bön.

Jag tog ut tolv av de främsta bland prästerna och dessutom Sherevja och Hashavja och med dem tio av deras äm25Och jag vägde upp åt dem silvret och guldet och
betsbröder.
den gåva till vår Guds hus som hade skänkts av kungoch ämbetsmän och alla israeliterna
som
en, hans rådgivare
ZÖIag
talenter
silver,
där.
vägde
och
dem
100
650
var
upp
gav
silverkärl
till ett värde av 2 talenter, 100 talenter guld 27och
kärlen,

dessutom

till ett värde av 1 000 dareiker samt
dyrbara
glänsande
koppar,
som guld.

20 guldkannor

två kärl av vackert
28Och jag sade till dem: "Ni

är helgade åt Herren, kärlen är
gåva åt Herren,
och silvret och guldet är en frivillig
29Ta
tills
kan
på
fäders
Gud.
väl
detta
ni
väga upp det
vara
era
helgade
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och de israelitiska

familjeöverhuvudena
i Jerusalem, i karnrarna i Herrens hus."
3°Prästerna och leviterna tog hand om det uppvägda,
silvret
och guldet och kärlen, för att föra det till Jerusalem, till vår
Guds hus.

Resan till Jerusalem
31Den tolfte

dagen i första månaden bröt vi upp från floden
för att färdas till Jerusalem. Vår Gud höll sin hand över
oss och räddade oss från fiender och stråtrövare på Vägen. 32Så
kom vi fram till Jerusalem, och där vilade vi oss i tre dagar.
33Den fjärde dagen vägdes silvret, guldet
och kärlen i vår
Ahava

Guds hus och överlämnades

Meremot, Urias son.
Pinechas
Elasar,
son, och levitervar
och
Noadja,
Josavad,
Jeshuas
Binnujs
son. 34A1lt räknana
son,
des och vägdes, och samtidigt antecknades vikten.
35De deporterade som hade kommit hem från fångenskapen
Tillsammans

till prästen

med honom

åt Israels Gud: 12 tjurar för hela Israel, 96
och som syndoffer 12 bockar - alltsammans
de kungens
åt Herren. 35Sedan överlämnade
som brännoffer
ståthållarna
förordningar
i protill de kungliga satraperna och
vinsen Väster om Eufrat, och dessa gav sitt stöd åt folket och åt
offrade

brännoffer

baggar,

77 lamm

Guds hus.

Förbud

mot blandäktenskap

lNär detta var avslutat kom ledarna till mig och sade: "Israels
folk, prästerna och leviterna har inte avskilt sig från folken i
landet och deras avskyvärda seder, från kanaaneerna, hettitermoabiterna,
egypna, perisseerna, jevuseerna, ammoniterna,
De
har tagit kvinnor från dessa folk till
terna och amoreerna.
hustrur åt sig och sina söner, så att det heliga släktet har blandats med folken i landet. Ledarna och styresmännen
var de
första att begå en sådan trolöshet." 3När jag hörde detta rev jag
och även manteln, slet mitt hår och mitt
skägg och blev sittande som förstenad. 4Hos mig samlades alla

sönder

mina

kläder

Israels Guds ord, fulla av oro över trolösheten
som fruktade
hos dem som återvänt. Jag satt som förstenad ända till kvällsoffret.
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Esras botbön
5Vid kvällsoffret

reste jag mig ur min förkrosselse. Med kläderoch
mantehi
föll jag på knä, lyfte händerna mot
sönderrivna
na
Herren, min Gud, Öoch sade: "Min Gud, i skam och förödmjukelse vänder jag mig till dig, min Gud,

våra synder har vuxit
oss över huvudet och Vår skuld räcker upp till himlen. 7Från
våra fäders tid intill nu har vår skuld varit stor. För våra synders skull har vi, våra kungar och präster utlämnats åt främmande

kungar,

åt svärd, fångenskap,
plundring
och vanära,
3Men
och så är det än i dag.
nu har Herren, vår Gud, en kort
stund visat oss sin nåd, så att en rest av oss har sluppit undan
och vi har fått slå upp vårt tält på hans heliga plats. Vår Gud
har låtit oss se en ljusning, så att livet börjar återvända i vårt
slaveri. 9Ty slavar är vi, men vår Gud har inte övergivit oss i
vårt slaveri utan har låtit oss möta välvilja från Persiens kungar, så att livet återvänder och vi kan bygga upp vår Guds hus
ur ruinerna och få en tryggad plats i Juda och Jerusalem.
1°Vår Gud, vad kan vi då säga Vi har
övergivit dina bud,
som
du gav oss genom dina tjänare profeterna och som löd:
Det land som ni skall ta i besittning är ett orent land. Folken i
landet har i sin orenhet fyllt det med sina vidrigheter
från den
skall ni inte ge era döttrar åt
ena änden till den andra. Därför
deras söner och inte ta deras döttrar till hustrur åt era söner. Ni
skall aldrig någonsin främja deras lycka och välfärd. Då skall
ni bli starka och få njuta av allt det goda i landet och lämna det
13Efter allt som har drabbat
i arv åt era barn för all framtid.
och vår stora skuld
oss på grund av våra onda gärningar
vår
du,
Gud,
har
skonat
och
straffat oss som våra
inte
men
oss
har förtjänat utan har låtit oss slippa undan så som
skulle
skett
vi då på nytt bryta mot dina bud och gifta
nu
in oss bland dessa folk med alla deras vidrigheter
Skulle du

gärningar

då inte bli vred på oss och förgöra oss, slutgiltigt
och rädd15Du, Herre, Israels Gud, är rättvis
ändå är vi i
dag en rest som räddats undan. Nu träder vi fram inför dig
med vår skuld. Efter det som har hänt kan ingen undgå din
ningslöst

dom."
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upplöses

Esra låg på knä framför Guds hus och bad och bekände under tårar samlades runt honom en väldig skara av israelZDå sade
iter, män, kvinnor och barn, och de grät alla högljutt.
handhar
"Vi
till
Esra:
släkt,
Shekanja, son till Iechiel av Elams
främde
från
lat trolöst mot vår Gud genom att ta oss hustrur
mande folken här i landet. Men trots detta finns det ännu hopp

lMedan

lova Gud att vi skall sända
3Låt oss nu högtidligt
fött, så som du, herre, och
de
barn
de
bort alla Våra hustrur och
4Grip in,
de som fruktar Guds bud har rått oss. Låt lagen gälla
och
mod
det här är din uppgift, vi är på din sida Fatta
för Israel.

till verket"
5Esra lät genast de främsta bland prästerna, leviterna och
hela Israel svära på att de skulle göra som det var sagt, och de
platsen framför Guds hus
svor eden. ÖDärefter lämnade Esra
och gick in i den kammare som tillhörde Iochanan, Eljashivs
natten där. Han varken åt eller drack i sin
son, och tillbringade
trolöshet.
hemkomnas
de
sorg över
och Jerusalem för alla som återJuda
7Nu kungjorde
man i
8Ledarna och de äldste
Jerusalem.
vänt att de skulle samlas i
hade beslutat att om någon inte kom inom tre dagar skulle hela hans egendom förklaras förverkad och han själv uteslutas ur
9Innan tre dagar gått samlades i IeBenjamin; det var den tjugonde
och
Iuda
från
rusalem alla män
slog sig ner på platsen framFolket
dagen i nionde månaden.
för Guds hus, och alla darrade i det strida regnet inför vad som
skulle ske. 1°Prästen Esra tog till orda och sade till dem: "Ni

de hemkomnas

församling.

mot Gud genom att gifta er med främmande
bedetta
på
och
sätt har ni ökat Israels skuld. Men
kvinnor,
efter
hans
handla
och
Gud,
fäders
känn nu inför Herren, era
kvinvilja. Bryt med folken i landet och med de främmande

har varit

trolösa

norna"
med hög röst: "Vad du har
12Då svarade hela församlingen
13Men
här är mycket folk, det är
sagt är det vår plikt att göra.
här ute. Det är inte heller
kvar
regntid och vi orkar inte stanna
vi är många som har syndat i detta
gjort på en dag eller två,
Och
därför våra ledare företräda församlingen.
avseende. Låt
låt alla i våra städer som har gift sig med främmande

kvinnor
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på bestämda

tider infinna sig tillsammans
med de äldste och
i varje stad för att avvända vår Guds glödande vrede
mot oss för det vi gjort."
15Endast Jonatan, Asaels
son, och Iachseja, Tikvas son, motsatte sig detta, och Meshullam
och leviten Shabbetaj understödde dem. 15De som återvänt gjorde dock som det
var föreslaget. Prästen Esra tog genom namnupprop
ut dem som var
familjeöverhuvuden.
Den första dagen i tionde månaden satte
domarna

de sig ner för att inleda undersökningen,
17och den första dagen i första månaden var de färdiga med de fall där män hade
gift sig med främmande kvinnor.

Förteckning över de skyldiga
13Det visade sig att följande män i prästfarniljerna
hade gift sig
kvinnor: av Jeshuas, Iosadaks sons, släkt och
fränder Maaseja, Elieser, Iariv och Gedalja. 19De förband sig att
sända bort sina hustrur och offrade för sin skuld en bagge
som
ZOAV Immers släkt Hanani och Sevadja. 21Av Haskuldoffer.
med främmande

rims släkt Maaseja, Elia och Shemaja, Iechiel och Ussia. 22Av
släkt Eljoenaj, Maaseja, Ismael, Netanel, Iosavad och
Elasa.
23Av leviterna:
Iosavad, Shimi, Kelaja, som också kallas
Kelita, Petachja, Iuda och Elieser. 24Av sångarna: Eljashiv. Av
dörrvaktama:
Shallum, Telem och Uri.
25Av det övriga Israel:
av Paroshs släkt Ramja, Iissia, MalPashchurs

kia, Mijamin,

Elasar, Hashavja och Benaja. 26Av Elams släkt
Sakarja, Jechiel, Avdi, Ieremot och Elia. 27Av Sattus
släkt Eljoenaj, Eljashiv, Mattanja, Ieremot, Savad och Asisa.
23Av Bevajs släkt Iochanan, Hananja, Sabbaj och Atlaj. 29Av
Mattanja,

Banis släkt Meshullam,
Malluk, Adaja, Iashuv, Sheal och Jeremot. 3°Av Pachat Moabs släkt Adna, Kelal, Benaja, Maaseja,
Mattanja, Besalel, Binnuj och Manasse..31Av Harims släkt Elieser, Iishia, Malkia, Shemaja, Simon, 32Benjamin, Malluk och
Shemarja. 33Av Hashums släkt Mattenaj, Mattatta, Savad, Elifelet, Ieremaj,
Amram,

Manasse

och Shimi.

34Av Banis släkt

Uel, 35Benaja, Bedja, Keluhu,

shiv, 37Mattanja, Mattenaj

39Shelemja,

Natan,

och Iaasaj. 33Av Binnujs

Adaja,

Maadaj,

35Vanja, Meremot,

Elja-

släkt Shimi,

4OMaknadVaj, Shashaj,

Sharaj,

41Asarel,
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Shelemja,

Shemarja,

Amarja och Josef.
Savad, Sevina, Iaddaj,

42Sha1lum,

från Nebo Ieiel, Mattitja,
Joel och Benaja. 44Alla dessa hade äktat främmande
och barn.
men nu skickade de bort både hustrur
43Av männen

kvinnor,

Nehemja

lNehemjas, Hakaljas
Underrättelser

sons, berättelse.

om Jerusalem

I månaden kislev, under det tjugonde året, befann jag mig på
borgen i Susa. 2Dit kom då Hanani, en av mina bröder, tillsammans med några män från Juda. Jag frågade dem hur det hade
gått för den skara judar som var kvar där och som undsluppit
och hur det var med Jerusalem. 3De svarade:

fångenskapen

le"De som är kvar i landet och sluppit undan fångenskapen
Jerusalems mur är raserad och porver i nöd och förnedring.
tarna nerbrända."
4När jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde i
flera dagar, fastade och bad till himlens Gud. 5Jag sade:
Gud,
O Herre, himlens Gud, du store och fruktansvärde
som troget står fast vid ditt förbund med dem som älskar
och håller dina bud. ÖÖppna dina ögon och öron och hör
tjänares bön. Dag och natt ber jag nu till dig för dina tjänare

du
dig
din
is-

de synder som vi israeliter, även
begått
jag och de mina, har
mot dig. 7Vi har förbrutit oss svårt
mot dig genom att inte lyda de bud, stadgar och lagar som du
gav din tjänare Mose. 3K0m ihåg det du sade till din tjänare
Mose: "Om ni är trolösa skall jag skingra er bland folken, 9men
raeliterna,

och jag bekänner

om ni vänder om till mig, håller mina bud och handlar efter
till världens
dem skall jag samla er igen, om ni så har fördrivits
ände. Jag skall föra er därifrån till den plats jag har utvalt, där
dina tjänare och ditt
mitt namn skall bo." mlsraeliterna
är
folk,

som du har befriat

med

stor

kraft

och mäktig

hand.

nLyssna, Herre, till din tjänares bön, till alla dina tjänares böner. Vi vill inte annat än frukta och vörda ditt namn. Ge nu din
hos denne man.
tjänare framgång: låt honom möta medlidande
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Nehemjas resa till Jerusalem
1Det var i månaden nisan, under
regeringsår. Vinet var framdukat för
kungen, och jag tog vinet och skänkte i åt honom. Kungen hade aldrig förr sett mig nedstämd, men nu frågade han mig:

Jag var kungens
kung Artaxerxes

munskänk.

tjugonde

inte. Det måste vara
"Varför ser du så ledsen ut Sjuk är du
något som tynger dig." Jag blev mycket rädd 3och sade: "Må
Skulle jag inte se ledsen ut när
du leva för evigt, min konung
staden där mina fäder har sina gravar är ödelagd och när dess

4Kungen frågade mig: "Vad önskar
portar härjats av eld"
du" Då bad jag till himlens Gud 5och svarade: "Om det behagar dig, min konung, och om din tjänare äger din ynnest, så låt
mig fara till Juda, till den stad där mina fäder har sina gravar,
för att bygga upp den igen." ÖDå frågade kungen - och hans
När
gemål satt bredvid
honom: "Hur länge blir du borta
du tillbaka"
Kungen gav mig alltså tillåtelse att resa,
och jag angav en viss tid. 7Sedan fortsatte jag: "Om det behagar dig, min konung, låt mig få brev med mig till ståthållarna i
min resa till
provinsen Väster om Eufrat, så att de underlättar
kommer

så
Juda, 8och likaså ett brev till Asaf, kungens skogsförvaltare,
portar,
att han ger mig timmer till bjälkar för tempelborgens
stadsmuren och det hus där jag skall bo." Kungen gav mig det
min Gud höll sin skyddande hand över mig.
jag bad om,
9När jag kom till ståthållarna i provinsen
Väster om Eufrat
överlämnade
jag kungens brev. Kungen hade dessutom sänt
med mig officerare och en beriden eskort. 1°Men när horoniten
Sanvallat

och ammoniten

allt detta blev de mycket
som ville förbättra

Tobia,

ämbetsmannen,

förargade

israeliternas

fick reda på

över att det kom någon

villkor.

Nehemjas inspektion av stadsmuren
Så

anlände jag till Jerusalem.

När jag hade varit

där i tre da-

gar 12gick jag om natten ut med bara ett par man. Jag hade inte
berättat för någon vad min Gud hade ingivit mig att göra för
Jerusalem, och jag tog inte med mig något annat djur än det jag
själv red på. 13Mitt i natten red jag ut genom Dalporten i riktoch Dyngporten.
Jag undersökte Jerusaning mot Drakkällan
lems raserade murar och nerbrända portar. Jag fortsatte till
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och Kungsdammen,
men mitt riddjur kunde inte ta
sig fram där. 15Under natten fortsatte jag upp längs dalen och
undersökte
muren, tills jag än en gång korn genom Dalporten

Källporten

och var tillbaka
Stadsmuren

igen.

återuppbyggs

15Styresmännen visste inte var jag hade Varit och vad jag hade
judarna, varken präsjag hade ännu inte underrättat
eller
övriga som hade med saken att
ter, stormän, styresmän
göra. 17Men nu sade jag till dem: "Ni ser själva hur illa det står

gjort,

till med oss: Jerusalem är ödelagt och dess portar nerbrända.
Låt oss bygga upp Ierusalems mur igen och göra slut på vår
13Och jag berättade för dem hur min Gud hade hållit
vanära"
sin skyddande hand över mig och vad kungen hade lovat mig.
sade de och grep sig an med detta goda
"Låt oss börja bygga"
verk.
Tobia, ämbets19Men när horoniten
Sanvallat, ammoniten
mannen, och araben Geshem fick reda på detta öste de spott
och spe över oss: "Vad håller ni på med Tänker ni göra uppZOMen jag gav dem svar på tal: "Himlens
ror mot kungen"
Gud skall ge oss framgång. Nu börjar vi, hans tjänare, att bygga. Varken lag eller hävd ger er någon rätt till Jerusalem."
och de andra prästerna började nu
välsignade den och satte in döroch
de
Fårporten,
bygga upp
till Hafram
till Hundradetornet,
rar. Sedan fortsatte de ända
Bredvid
dem byggde männen från Ieriko och
naneltornet.

1Översteprästen Eljashiv

bredvid

dem Sackur, Imris son.
byggdes upp av ättlingar

till Hassenaa. De timrade upp den och satte in dörrar med lås och bommar. 4Bredvid dem arbetade Meremot, son till Uria, son till Hackos, och
bredvid honom arbetade Meshullam,
son till Berekja, son till
Meshesavel, och bredvid honom Sadok, Baanas son. 5Bredvid

3Fislporten

honom

arbetade

männen

från

Tekoa,

men de förnämsta

av

dem Ville inte axla sin herres ok.
av Iojada, Paseachs son, och
Besodejas son. De timrade upp den och satte in
Meshullam,
dörrar med lås och bommar. 7Bredvid dem arbetade Melatja
från Givon och Iadon från Meronot samt männen från Givon

éleshanaporten

reparerades
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och Mispa, säte för ståthållaren i provinsen Väster om Eufrat.
3Bredvid dem arbetade Ussiel, Harhajas
son, en guldsmed, och
bredvid honom Hananja, en parfymberedare,
ända fram till
Breda muren och avstod så från en del av Jerusalem. 9Bredvid
dem arbetade Refaja, Hurs son, ledare för det ena Jerusalem10Bredvid honom arbetade Iedaja, Harumafs
området.
son,
utanför sitt eget hus, och bredvid honom Hattush, Hashavnejas son.
UMalkia,

Harims

son, och Hashuv, Pachat Moabs son, arbetade på nästa mursträcka och på Ugnstomet.
Bredvid
dem
arbetade Shallum, Hallocheshs
son, ledare för det andra Je-

rusalemområdet

han och hans döttrar.
13Dalporten repaHanun
och
invånarna
i
Sanoach.
De byggde upp
av
den och satte in dörrar med lås och bommar. Dessutom reparerade de 1 000 alnar av muren ända fram till Dyngporten.
14Malkia, Rekavs son, ledare för Bet-Hackeremområdet,
reparerade Dyngporten.
Han byggde upp den och satte in dörrar
med lås och bommar.
15Shallun, Kol-Hoses son, ledare för Mispaområdet,
reparerade Källporten. Han byggde upp den, lade tak på den och satte in dörrar med lås och bommar. Han byggde också muren
runt vattenledningsdammen
nära Kungliga
trädgården,
fram
rerades

till trappan ner från Davids stad. 16Intill honom arbetade Nehemja, Asbuks son, ledare för det ena Bet-Surornrådet,
fram till
och liven punkt utanför Davids gravar, dammanläggningen
gardets kasern. 17Intill honom arbetade leviter: Rechum, Banis
son, och bredvid honom Hashavja, ledare för det ena Keilaområdet, som reparerade vad som ålåg hans distrikt. 13Intill dem
arbetade deras ämbetsbröder
Binnuj, Henadads son, ledare för
det andra Keilaområdet,

19och bredvid

honom Eser, Ieshuas
nästa sträcka, framför
son, ledare i Mispa, som reparerade
vid murvinkeln.
trappan till vapenförrådet
Zolntill honom reparerade Baruk, Sackajs
son, nästa sträcka,
från vinkeln fram till ingången till översteprästen
Eljashivs
hus. Intill
honom reparerade Meremot, son till Uria, son till
Hackos, nästa sträcka, från ingången fram till hörnet av Eljashivs hus. Intill
honom arbetade de präster som bodde i sta23lntill dem arbetade Benjamin och Hashuv
dens omgivning.
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utanför sitt eget hus. Intill dem arbetade Asarja, son till Maaseja, son till Ananja, invid sitt hus.
24Intill honom reparerade
Binnuj, Henadads
son, nästa
till hörnet.
murvinkeln
och
fram
till
hus
sträcka, från Asarjas
25Intill

till vinhonom arbetade Palal, Usajs son, i anslutning
keln och tornet som skjuter ut från palatset, det övre tornet vid
Intill honom arbetade Pedaja, Paroshs son, Öfram
vaktgården.
till Vattenporten,
på östsidan, och det utskjutande tornet. 27Intill honom reparerade männen från Tekoa nästa sträcka, från
platsen

utanför

det stora utskjutande

tornet och fram till Ofel-

muren.
Ovanför

arbetade prästerna, var och en utanHästporten
dem arbetade Sadok, Immers son,
för sitt eget hus. Intill
framför sitt eget hus, och intill honom arbetade Shemaja, Shekanjas son, som var vakt vid Östra porten. 30Intill honom reparerade Hananja, Shelemjas son, och Hanun, Salafs sjätte son,
Berekjas son,
Intill dem arbetade Meshullam,
31Intill honom arbetade Malkia,
sin tempelkammare.
och köpmänfram till tempeltjänarnas
en av guldsmederna,
och ända till Hörnloftet. 32Melnens hus vid Mönstringsporten
och köpoch Fårporten arbetade guldsmederna
lan Hörnloftet
nästa sträcka.
framför

männen.

Murbygget
lNär

hotas

Sanvallat

fick höra att vi höll på att bygga upp muren
och i sin vrede hånade han judarna inför si-

blev han ursinnig,

"Vad sysslar
na medarbetare och den samariska truppstyrkan:
de eländiga judarna med Tror de att de kan lämna sin sak åt
Gud och offra och bli klara på en enda dag Tror de att de här
3Amkan bli som nya igen"
brända stenarna i grushögarna
moniten
bygga

Tobia, som stod bredvid honom, fortsatte: "Låt dem
Deras stenmur rasar nog, bara en räv skuttar upp på

den."
4Vår Gud, hör hur vi blir föraktade

Låt deras hån falla till-

baka på dem själva. Låt dem föras bort som fångar till ett främ5Glöm aldrig deras brott och
mande land och bli utplundrade.
utplåna

inte deras synd,

de har kränkt

dem som bygger.
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6Vi fortsatte

att bygga upp muren, och snart var den färdig
till hälften,
folket lade ner sin själ i arbetet.
7När Sanvallat och Tobia och araber, ammoniter
och ashdoditer fick höra att Jerusalems sargade murar helades, att
bräscherna

börjat

igen, blev de utom sig av vrede. 8De
för att angripa Jerusalem och skapa för-

fyllas

gaddade

sig samman
oss. 9Vi bad till vår Gud och satte dag och natt ut
vakter till skydd mot dem. 1°Men folket i Juda klagade:
virring

bland

Bärarnas kraft rinner

ut,

mycket

grus är kvar.
All vår ork är slut,
Och

muren blir aldrig klar.
våra fiender sade: "Innan

de vet ordet av skall vi vara
över dem och slå ihjäl dem och sätta stopp för arbetet." 12De
judar som bodde i närheten av dem kom till oss och varnade
oss gång efter annan för deras planer. Jag satte ut posteringar
vid de lägsta ställena, innanför blottorna i muren; jag placerade ut folket släktvis med svärd, spjut och bågar. Efter
att ha
inspekterat

dem sade jag till stormännen,
och
styresmännen
folket:
"Var inte rädda för dem Tänk på Herren, den
resten av
och kämpa för era bröder, era söner
store och fruktansvärde,
och döttrar, era hustrur och era hem."
15När våra fiender fick reda på att vi kände till deras plan
och att Gud hade gjort den om intet, kunde vi alla återvända
till muren, var och en till sin syssla. Från
den dagen fick bara
hälften av mina män arbeta, medan den andra hälften stod
med spjut och sköld, båge och harnesk bakom Judas folk,
17som byggde på muren. Även bärarna var beväpnade: med
ena handen arbetade de och med den andra höll de sitt vapen.
13Och alla som byggde hade svärdet hängande vid höften
under arbetet. Hornblåsaren
gick bredvid mig, 19och jag sade till
stormännen,

och resten av folket: "Arbetet
är
och vi är utspridda
längs hela muren,
ZOVar ni än är när hornsignalen
ljuder

styresmännen

stort och omfattande,
långt ifrån varandra.

skall ni samlas här hos oss. Vår Gud skall kämpa för oss."
21Så fortsatte vi arbetet, medan hälften stod med sina spjut,
från gryningen till dess att stjärnorna började synas. Det
var
också nu som jag sade till folket: "Alla skall tillbringa
natten
inne i Jerusalem,

tjänarna

också, så att vi kan hålla vakt

om
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och arbeta under

natten

dagen."

23Och varken

jag själv eller

mina närmaste eller mina tjänare eller min livvakt var ur kläderna på hela tiden, och alla hade vi våra vapen i handen.
Inre

motsättningar

klagade bittert över sina judiska
även kvinnorna,
landsmän. 2"Vi måste lämna söner och döttrar i pant för att få
brödsäd så att vi kan överleva", sade några. 3Andra sade: "Vi
1Folket,

måste lämna åkrar, vingårdar och hus i pant för att få brödsäd
och hålla hungern borta." 4Andra åter: "Vi måste låna pengar
och vingårdar
som säkerhet för att kunna betala
skatt till kungen. 5Vi är av samma kött och blod som våra
landsmän, våra barn är lika goda som deras, och ändå tvingas
vi låta våra söner och döttrar bli slavar - ja, några av våra
döttrar har redan blivit utnyttjade. Och vi kan ingenting göra,

med

åkrar

det är andra som äger våra åkrar och vingårdar."
5Iag blev mycket upprörd när jag lyssnade till deras förtvivlade klagan. 7Iag tänkte noga igenom saken och gick så till rät"Skall ni kräva in fordoch styresmännen.
kallade jag samSedan
sade
bröder"
jag.
ringar av era egna
soch
har gjort allt vi
sade:
"Vi
dem
man ett stort folkmöte mot
kan för att köpa tillbaka judiska bröder som sålts till utlänningar. Skall nu ni sälja era bröder, så att vi måste köpa tillbaka
ta med stormännen

Då teg de, de kunde inte komma på någonting att
visa
"Det ni gör är inte rätt. Ni borde
våra
för
hån
från
folk
är
och inte utsätta oss
gudsfruktan
som
fiender. 1°Också jag själv, mina närmaste män och mina tjänare

dem också"

säga. 9Iag fortsatte:

har pengar och brödsäd att fordra av dem, men vi är beredda
tillbaka deras
skulden. Lämna
att avskriva
nu omedelbart
och hus, och avskriv de fordringar
olivlundar
åkrar, vingårdar,
i pengar, säd, vin eller olja som ni har på dem." 12De svarade:
"Vi skall lämna tillbaka allt och inte kräva något mer, precis
som du har sagt." Jag kallade
varo fick de med ed bekräfta

då på prästerna,

och i deras när-

sitt löfte. 13Själv skakade jag ur
"Må Gud på samma sätt skaka
sade:
medan
mantelvecket,
jag
bort från gård och grund var och en som bryter detta löfte. Må
De församlade roen sådan man bli utskakad och utblottad."

pade "amen"

och prisade Herren.

Och de höll sitt löfte.
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Nehemja som ståthållare
14Och dessutom:
Iuda

från den dag då jag utsågs till ståthållare

dvs. från kung

hans trettioandra,

tjugonde

år

jag och mina närmaste
15Mina föreståthållaren.

i tolv

män från det underhåll

avstod

regeringsår

över

Artaxerxes

till

som tillkom
lade tunga bördor

trädare som ståthållare
på folket och utkrävde.4O siklar silver om dagen till mat och dryck. Och folket tyranniserades av deras män. Men så handlade inte jag,
jag är
gudfruktig
en
man.
Dessutom
tog jag del i arbetet på muren, fastän jag inte
var markägare, och alla mina tjänare var samlade där för att arbeta. 17Vid mitt bord förplägades
hundrafemtio
stormän och
13Varje dag
förutom
styresmän,
gäster från grannländerna.
stod jag för en oxe, sex får av bästa sort samt fågel och var tionde dag för ett stort antal vinsäckar.
Trots det utnyttjade
jag
aldrig ståthållarens
underhåll,
detta folk hade pålagor nog
ändå.
19Min Gud, räkna mig till godo allt det som jag har gjort för
mitt folk.

Komplotter

mot Nehemja

1När Sanvallat, Tobia, araben Geshem och våra övriga fiender
fått rapport om att jag hade byggt upp muren och att inga bräscher fanns kvar
låt vara att jag ännu inte satt in dörrar i
sände
Sanvallat
och Geshem bud till mig: "Kom
portarna till Kefirim i Onodalen och möt oss där." De ville komma åt
mig. 3Iag skickade budbärare
till dem med svaret: "Jag står
mitt uppe i ett viktigt arbete och kan inte komma. Arbetet avstannar om jag lämnar det för att träffa er." 4Fyra gånger sände
de sin inbjudan, och varje gång svarade jag likadant. 5Sanva1lat
skickade

sin tjänare med samma bud en femte gång, nu i form
av ett öppet brev Ömed följande lydelse: "Bland icke-judarna
sägs - och Geshem bekräftar det - att du och de andra judar-

na tänker göra uppror, att det är därför du bygger muren och
att du skall bli deras kung. 7Du lär till och med ha ordnat med
profeter i Jerusalem som skall ropa: Iuda har fått en konung
De här ryktena kommer nog att nå fram till kungen. Kom därför hit. Låt oss rådslå om saken."
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glag sände honom

svar: "Inget av det du talar om
har ägt rum. Du har själv hittat på alltihop." 9Vad de allesammans ville var att skrämma oss. "De kommer att ge upp och
arbetet blir aldrig

följande

tänkte de. Men i stället fortsatte

utfört",

jag

med förnyade krafter.
1°En dag gick jag till Shemaja, son till Delaja, son till Mehetavel, som inte kunde lämna sitt hem. Han sade:
"Låt oss mötas i Guds hus,
inne i templet.
Låt oss stänga templets portar,
de kommer för att döda dig,
om natten skall de komma för att döda dig."
Och skulsvarade: "Skulle en man som jag ta till flykten
le en sådan som jag få
in i templet och ändå behålla livet
Nej, jag går inte dit in." Jag insåg nu att han inte var sänd av

Jag

om mig uttalade han därför att Tobia och Sanvallat hade mutat honom. Avsikten
var att jag skulle bli rädd
och begå en synd genom att göra som de ville. Jag skulle få en
fläck på mitt rykte, så att de kunde sprida sitt förtal om mig.
Gud. Profetian

Min

Gud, glöm aldrig

ningar, eller profetissan
försökte skrämma mig.

Tobia och Sanvallat

Noadja

och deras ogär-

och de andra profeterna

som

Murbygget fullbordas
15Muren

stod färdig

den 25 elul, efter femtiotvå

dagar.

16När

våra fiender fick reda på det och folken omkring oss upptäckte
det, framstod det för dem som ett under. De förstod att detta
verk hade kommit till stånd med vår Guds hjälp.
17Under den här tiden skrev stormännen
i Juda åtskilliga
och Tobia i sin tur till dem. 13Många i Iuda var
förbundna
med honom genom ed; han var
svärson till Shekanja, son till Arach, och hans son Iochanan var gift med en
dotter till Meshullam,
son till Berekja. 19De talade väl om hohonom om mina göranden
underrättade
inför
och
mig
nom

brev till Tobia

och låtanden.
mig.
lNär

Tobia

skickade

också brev i syfte att skrämma

lät jag sätta in portdörrarna.
muren nu var uppbyggd
sångare och leviter sina uppgifter.
Sedan fick dörrvaktare,
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zBefälet

gav jag åt min bror Hanani och fästHananja, en plikttrogen
man och gudfruktig som få. 3Iag gav dem denna order: "Jerusalems portar
får inte öppnas förrän solen börjar bränna, och dörrarna skall
stängas och reglas innan vakten går av. Dela in Jerusalems invånare i vaktlag och ställ var och en på sin post, var och en
över Jerusalem

ningskommendanten

utanför

sitt eget hus."

jerusalems

befolkning

4Staden var stor och vidsträckt, men befolkningen
var liten och
inga nya hus hade byggts. 5Min Gud ingav mig att samla storoch folket för att de skulle föras in i
männen, styresmännen
då
släktregistret.
Jag fann
registret över dem som först bröt
upp ur fångenskapen, och där stod skrivet:
6Detta är de män från vår provins som återvände
portation

och fångenskap.

Den babyloniske

kungen

från deNebukad-

nessar hade fört bort dem, men nu kom de tillbaka till Jerusalem och Iuda, var och en till sin stad. 7De kom tillsammans
med Serubbabel, Ieshua, Nehemja, Asarja, Raamja, NachamaBilshan, Misperet, Bigvaj, Nechum och Baana.
israelitiska
män: 3Paroshs släkt 2 172, 9Shefatjas
Moabs släkt, dvs. Jesläkt 372, 1°Arachs släkt 652, Pachat
släkt 1 254, 13Sattus släkt
shuas och Ioavs släkt, 2 818, Elams

ni, Mordokaj,
Antalet

845, 14Sackajs släkt 760, 15Binnujs släkt 648, 16Bevajs släkt 628,
17Asgads släkt 2 322, 13Adonikams
släkt 667, 19Bigvajs släkt
2 067, 2°Adins släkt 655, 21Aters, dvs. Hiskias, släkt 98, 7-2Hasläkt 328, 23Besajs släkt 324, 24I-Iarifs släkt 112, 25mänfrån
Givon 95, Zémännen från Betlehem och Netofa 188,
nen
männen
från Bet-Asmavet
från Anatot 128, männen
42,
männen
från Kirjat-Iearim,
Kefira och Beerot 743, 3°männen
från Mikmas 122, 32mänfrån Rama och Geva 621, männen
shums

123, 33männen från Nebo 52, 34den andre
nen från Betel och
35Harims
släkt 320, 36männen från Ieriko
Elams släkt 1 254,
37männen
från Lod, Hadid och Ono 721 33och Senaas släkt
345,
3 930.
39Präster: Iedajas släkt, dvs. Ieshuas familj, 973, 4°Immers
släkt 1 052, 41Pashchurs släkt 1 247 42och Harims släkt 1 017.
43Leviter: Ieshuas och Kadmiels släkt, dvs. Hodavjas släkt, 74.
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44Sångare: Asafs släkt 148.
45Dörrvaktare:
Ackuvs

Shallums

släkt, Aters

släkt,

Talmons

släkt,

släkt och Shovajs släkt 138.

släkt, Hatitas

45Tempeltjänare: Sichas släkt, Hasufas släkt, Tabbaots släkt,
47Keros släkt, Sias släkt, Padons släkt, 43Levanas släkt, HagaVas släkt, Salmajs släkt, 49Hanans släkt, Giddels släkt, Gachars
släkt, 5°Reajas släkt, Resins släkt, Nekodas släkt, 51Gassams
släkt, Ussas släkt, Paseachs släkt, 52Besajs släkt, meuniternas
släkt, nefusiternas
släkt, 53Bakbuks släkt; Hakufas släkt, Har54Baslits
churs släkt,
släkt, Mechidas
släkt, Harshas släkt,
55Barkos släkt, Siseras släkt, Temachs släkt, 56Nesiachs släkt
och Hatifas

släkt.

57Ättlingar

till Salomos slavar: Sotajs släkt, Soferets släkt,
Peridas släkt, 53alas släkt, Darkons släkt, Giddels släkt, 59Shefatjas släkt, Hattils

släkt, Pokeret Hassevajims

släkt. öoTempeltjänarna

och ättlingarna

släkt och Amons

till Salomos slavar var

sammanlagt 392.
De
som vänt tillbaka från Tel Melach, Tel Harsha, Keruv,
Addon och Immer men som inte kunde uppge om deras familj
och släkt härstammade från Israel: 62Delajas, Tobias och Nekodas släkter 642.
63Av prästerna:

Hovajas

släkt, Hackos

släkt och Barsillajs

släkt, han som tog en av gileaditen Barsillajs döttrar till hustru
och antog dennes namn. 64De letade i släktregistren,
men eftersom de inte fanns med där var de inte behöriga till prästämbetet. 65Provinsguvernören förbjöd dem att äta av det högheliga
tills det framträdde
en präst med urim och tummim.
Hela
församlingen
bestod av inalles 42 360 personer, 67förslavinnor
deras
slavar
och
utom
som var 7 337. Dessutom hade
68De
de 200 sångare och sångerskor.
hade 736 hästar, 245 mulor, 69435 kameler och 6 720 åsnor.

7°Några av familjeöverhuvudena
fonden.

gav donationer till tempelgulddareiker,
000
50 skålar
1
gav
till fonden. 71Andra familjeöverhuvuden

Provinsguvernören

och 30 prästdräkter

och 2 200 silverminor
till tempelfongav 20 000 gulddareiker
den. 72Det övriga folkets gåvor utgjordes av 20 000 gulddareiker, 2 000 silverminor

och 67 prästdräkter.
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och en del av folket bosatte sig i Jeruoch alla
sångarna, tempeltjänarna
salem, medan dörrvaktarna,
övriga israeliter slog sig ner i sina hemstäder.
73Prästerna, levitema

Lagen läses
När den sjunde månaden var inne bodde israeliterna var och
på torget
en i sin stad. 1Hela folket samlades nu mangrant
att hämta
De bad Esra, den skriftlärde,
framför Vattenporten.
bokrullen med Moses lag, som Herren hade gett Israel. 2Präsav män och
ten Esra bar fram lagboken inför hela församlingen
och alla som var mogna nog att lyssna. Det var den
första dagen i sjunde månaden. 3Han läste ur lagen på torget
från tidigt på morgonen till mitt på daframför Vattenporten,

kvinnor

och alla som var mogna nog,
gen, för männen och kvinnorna
till lagens ord. 4Esra,
och hela folket lyssnade uppmärksamt
stod på en tribun av trä som hade byggts
den skriftlärde,
enkom för detta tillfälle. Till höger om honom stod Mattitja,
Uria, Hilkia och Maaseja, och till vänster stod
Sakarja och
Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbaddana,
han
åsyn
folkets
Meshullam. 5Esra öppnade bokrullen i hela
högre än de - och när han öppnade den reste sig hela
stod
folket upp. 5Esra prisade Herren, den store Guden, och med
lyfta händer ropade hela folket: "Amen, amen." De böjde knä
och föll ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken. 7Levitema Ieshua, Bani, Sherevja, Jamin, Ackuv, Shabbetaj, Hodia,
Maaseja, Kelita, Asarja, Iosavad, Hanan och Pelaja förklarade
lagen för folket, som stod kvar på sina platser. 3De läste ur
Guds lagbok, tolkade den och utlade den, så att folket förstod
Shema, Anaja,

vad som lästes.

9Provinsguvernören

Nehemja,

som undervisade
dag är helgad åt Herren,

och leviterna,

prästen Esra, den skriftlärde,
folket, sade till de församlade:

er Gud. Ni skall inte sörja och
gråta." Ty hela folket grät när de hörde vad som stod i lagen.
1°Och Esra fortsatte: "Gå nu hem och njut av god mat och sött
vin och dela med er åt dem som inte har kunnat förbereda någonting. Ty denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrö"Denna

vade. Den glädje Herren

ger är er styrka."

Och

för att folket
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tystna sade levitema: "Var stilla, detta är en helig dag.
Var inte bedrövade."
12Då gick alla hem till sitt för att äta och dricka och dela
med sig åt andra. De firade en stor glädjefest; de hade förstått
skulle

det som man hade undervisat

dem om.

Lövhyddefesten
13På månadens

andra dag samlades överhuvudena

för alla fol-

samt prästerna och levitema hos Esra, den skriftlärde, för att studera lagen. 14De fann att det var skrivet i lagen
att bo i lövatt Herren genom Mose hade befallt israeliterna
hyddor under högtiden i den sjunde månaden. 151 alla städer
kets familjer

och i Jerusalem skulle kungöras och tillkännages
att man skulle gå ut bland bergen och hämta grenar av olivträd och vildoliv, myrten, palmer och andra lövträd för att bygga hyddor,
så som det är skrivet.
Och
folket gick ut och hämtade grenar, och var och en
byggde en hydda på sitt tak eller på sin gård. Man byggde ocktill Guds hus och på torgen vid Vattenporten
17Hela den församling
och Efraimporten.
som återvänt från
och bodde i dem. Så hade
fångenskapen byggde sig lövhyddor
så på gårdarna

israeliterna

inte gjort

under

tiden

från Iosua,

Nuns

son, till

denna dag.
Nu var glädjen stor hos alla, 18och varje dag, från den första
till den sista, läste Esra ur rullen med Guds lag. I sju dagar vaså som
rade festen och den åttonde hölls en högtidssarrtling,
det är stadgat.
Folkets

syndabekännelse

1Den tjugofjärde

dagen i samma månad samlades israeliterna.
i säcktyg och med jord på huvudet. ZDe

De höll fasta, klädda

avskilde sig då från alla av
härkomst
som var av israelitisk
fram och bekände sina synträdde
främmande
De
ursprung.
3De stod upp, var och en på
der och sina fäders överträdelser.
sin plats, och läste ur Herrens, sin Guds, lag under en fjärdedel
av dagen. Under nästa fjärdedel bekände de sina synder och
föll ner och tillbad Herren, sin Gud. 4eshua, Bani, Kadmiel,
Shevanja,

Bunni,

Sherevja,

Bani och Kenani

gick upp på levi-
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ternas podium och ropade med hög röst till Herren, sin Gud.
5Leviterna Ieshua, Kadmiel, Bani, Hashavneja,
Sherevja, Hodia, Shevanja och Petachja sade: "Stå upp och lovprisa
er Gud, han som är från evighet till evighet."
Må ditt ärofulla

namn bli prisat,
det är upphöjt över allt vad lovsång
5Du, Herre, är den ende.
Himlen

heter.

har du gjort,

himlarnas

himmel

och hela dess härskara,

jorden

och allt som lever där,
haven och allt som finns i dem.

Du är den som ger liv åt allt,
och himlens härskara tillber dig.
7Du är Herren Gud,
som utvalde Abram,
som förde honom från Ur i Kaldeen
och gav honom namnet Abraham.
3Du fann att han var dig trogen,
och du slöt ett förbund med honom:
det land som beboddes
och amoreer,

av kanaaneer,

hettiter

perisseer, jevuseer och girgasheer
lovade du hans ättlingar.
Och du höll ditt löfte,
du är trofast.
9Du såg hur våra fäder led i Egypten,
vid Sävhavet hörde du deras rop.
1°Du gjorde tecken och under med farao,
hans tjänare och folket i hans land,
du såg deras övermod mot våra fäder
och gjorde ditt namn ryktbart intill denna dag.
Havet
klöv du framför dem,
och de gick genom havet på torr mark.
Förföljarna vräkte du i djupet,
som en sten i mäktiga

vatten.

Herren,
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12Du ledde dem om dagen i en pelare av moln
och om natten i en pelare av eld,
som lyste den väg de skulle gå.
13Du steg ner på Sinaiberget
och talade med dem från himlen.
Du gav dem rätta stadgar och riktiga
goda bud och befallningar.
Din
heliga sabbat kungjorde du,
och befallningar,

lagar,

bud och lag

gav du dem genom din tjänare Mose.
15Du gav dem bröd från himlen mot hungem,
vatten ur klippan mot törsten.
Du befallde

dem

och ta i besittning
att
det land du svurit att ge dem.
15Men Våra fäder blev övermodiga

och styvnackade

och lyssnade inte till dina befallningar.
17De vägrade att lyda
och ville inte minnas

de under

som du hade gjort med dem.
De var styvnackade och tog saken i egna händer
och ville återvända till slaveriet i Egypten.
Men du är en förlåtande
nådig och barmhärtig,

Gud,

sen till vrede och rik på kärlek,
och du övergav dem inte.
18De gjorde sig en gjuten kalv
och sade: "Detta

är din Gud,

som har fört dig ut ur Egypten"
och de hädade dig grovt.
19Ändå övergav du dem inte i öknen,
din barmhärtighet

är stor.
vek inte från dem om dagen
utan ledde dem på deras väg.
Eldpelaren lyste för dem om natten

Molnpelaren

på den väg de skulle gå.
20Du gav dem din goda ande
för att undervisa

dem.
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Du vägrade dem inte manna att äta,
du gav dem vatten i deras törst.
211 fyrtio år sörjde du för dem i öknen
så att de inte saknade något.
Deras kläder slets inte ut,
och deras fötter svullnade inte.
Du
gav dem folk och riken,
som du gjorde till deras randområden.
Så intog de länder som tillhörde
Sichon, kungen i Heshbon,
och Og, kungen av Bashan.
23Deras barn gjorde du talrika

som himlens
till det land

och du lät dem komma
som deras fäder blivit

stjärnor,

lovade att ta i besittning.

24Och barnen tog landet i besittning.
Framför dem underkuvade
du
kanaaneerna

som bodde i landet,
och du gav demi deras våld,
både kungarna och folket i landet,
de fick göra med dem vad de ville.
25De intog befästa städer
och bördiga

landområden.

De tog i besittning välfyllda hus,
och vingårdar,

vattencisterner
olivlundar

och fruktträd i mängd.
De åt, de blev mätta och feta
och frossade på dina rika gåvor.
26Men de satte sig upp mot dig.
De gjorde uppror och vände ryggen
de dödade

åt din lag,

dina profeter,

som med varningar sökte föra dem åter,
och de hädade dig grovt.
27Du utlämnade dem åt förtryckare,
de levde under förtryck.
Då ropade de i sin nöd till dig,
och du hörde det i din himmel.
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I din stora barmhärtighet
sände du dem räddare,
våld.
de räddades ur förtryckarnas
23Men när allt var lugnt igen
gjorde de på nytt vad som är ont inför dig.
Du prisgav dem åt fiender,
som fick herraväldet över dem.
När de åter ropade till dig
hörde du det i himlen

och räddade

dem

gång på gång.
i din barmhärtighet,
29Med varningar sökte du få dem
att vända tillbaka till din lag.
Men de var övermodiga
och lydde inte dina befallningar.
mot dina stadgar,
liv
åt
den som följer dem.
som ger
De spjärnade emot i trots,
de var sturska och vägrade lyda.
3°Du hade tålamod med dem i många år
De syndade

och lät din ande varna dem
genom dina profeter,
men de ville inte lyssna.
Då gav du dem i de främmande
31men i din stora barmhärtighet
förgjorde

folkens våld,

du dem inte helt,

och du övergav

dem inte,

du är en nådig och barmhärtig
32Och nu, vår Gud,
store, väldige, fruktansvärde

Gud.

Gud,

du som troget står fast vid ditt förbund:
Visa inte likgiltighet
för allt lidande
våra kungar,

våra profeter,

som vi fått utstå
våra furstar och präster,
våra fäder, ja, hela ditt folk
tid

från de assyriska kungarnas
ända till denna dag.
33Du har varit rättvis
vad som än har drabbat

oss,

Nehemja

9:34

784

du har visat dig trogen
även när vi förbrutit oss.
3.4Våra kungar och våra furstar,
våra präster och våra fäder
handlade

inte efter din lag,

lyssnade inte på dina befallningar
och de varningar du givit.
35Och fast de hade sitt eget rike
och njöt allt det goda du givit dem,
fast de ägde det rymliga

och bördiga

land

som du hade låtit dem inta,
tjänade de ändå inte dig,
vände inte om från det onda de gjorde.
361 dag är vi slavar.
I det land du gav våra fäder,
att njuta dess frukter och goda gåvor,
där är vi slavar i dag.
37Dess rika gröda tillfaller

kungar

som du satt över oss för våra synders skull.
Över våra kroppar och över vår boskap
härskar de egenmäktigt.
Vår nöd är stor.
Folket

lovar att följa lagen

33Med hänsyn till allt detta avlägger
vi låter nedteckna.
10

vi ett högtidligt
På det förseglade
dokumentet

löfte som
står våra

furstars, våra leviters och våra prästers namn.
lUndertecknarna
var:
A
Nehemja, son till Hakalja, samt Sidkia,
Provinsguvernören
ZSeraja, Asarja, Ieremia, 3Pashchur, Amarja, Malkia, 4Hattush,
Malluk, 5Harim, Meremot, Obadja, 6Daniel, Ginne3Maasja, Bilgaj, SheAvia, Mijamin,
ton, Baruk, 7Meshullam,
maja - detta var prästerna.
9Leviter: Ieshua, son till Asanja, Binnuj av Henadads släkt,
Shevanja,

1°och deras ämbetsbröder
Shevanja, Hodia, Kelita,
Pelaja, Hanan, 11Mika, Rechov, Hashavja, 12Sackur, Sherevja,
Shevanja, 13Hodia, Bani och Beninu.

Kadmiel
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Parosh, Pachat Moab, Elam, Sattu, Bani,
15Bunni, Asgad, Bevaj, 15Adonia, Bigvaj, Adin, 17Ater, Hiskia,
Assur, 13Hodia, Hashum, Besaj, 19Harif, Anatot, Nevaj, ZOMagHesir, 21Meshesavel, Sadok, Iaddua, 22Pepiash, Meshullam,
Folkets

ledare:

Anaja, 23Hosea, Hananja,
Shovek, 25Rechum, Hashavna,

latja, Hanan,

Hashuv,

Pilcha,

Maaseja,

24Hallochesh,
26Achia,

Ha-

nan, Anan, 27Malluk, Harim och Baana.
sångare,
Resten
av folket -- präster, leviter, dörrvaktare,
folkslag
främmande
från
avskilt
har
sig
tempeltjänare, alla som
och
de
söner och
i lydnad för Guds lag samt deras hustrur
förenar
sig med sina
döttrar som har kommit till mognad och lovar dyrt och heligt att leva efter
främsta företrädare
Guds lag, som har förmedlats av Guds tjänare Mose, och noga
och
hålla alla Herrens, vår härskares, bud, hans befallningar
stadgar.
3°"Vi lovar att inte gifta bort våra döttrar med män av främoch att inte ta deras döttrar till hustrur åt
mande ursprung
våra söner. 31När folken i landet kommer med sina varor och
av olika slag för att sälja på sabbaten skall viinte köpa av dem, vare sig på sabbatsdagen eller någon annan
helig dag. Vi lovar att vart sjunde år låta marken vila och avstå
från att indriva skulder. 32Och vi förpliktar
oss att årligen betala en tredjedels sikel till gudstjänsten i vår Guds hus, 33för skåoch de dagliga brännoffren
debröden, de dagliga matoffren

med spannmål

och för offren på sabbatsdagarna,

nymånadsdagarna

och hög-

som bärs fram till
försoning för Israel och för allt arbete i vår Guds hus.
34Vi
leviterna och folket - har kastat lott om
- prästerna,
till vår Guds hus vid beskall föras familjevis
hur vedoffret
tiderna,

för de heliga

gåvor

och syndoffer

stämda tider varje år för att brinna
re, som det är skrivet i lagen.

på Herrens,

vår Guds, alta-

35Vi förpliktar
oss att årligen föra till Herrens hus den första
grodan från vår mark och den första frukten från träd av alla
slag. 35Vidare skall de förstfödda
av våra söner och våra djur,
av både nötbosom det är skrivet i lagen, och de förstfödda
skap och småboskap lämnas i vår Guds hus till prästerna som
tjänstgör där. 37Det första av det vi bakar och de första frukterna av alla slags träd, av vin och av olja skall vi föra till prästernas förråd

i vår Guds hus.
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av det som växer på vår mark skall vi ge till leviter33En
de
leviter
na som uppbär tionde i alla landsortsstäder.
präst, en av Arons släkt, skall följa med leviterna när de samlar
in tiondet, och leviterna skall föra en tiondel av tiondet till vår
Tiondet

39Det är till dessa förskall föra gåvorna av säd,

Guds hus, till kamrarna

i förrådshuset.

råd som israeliterna
och leviterna
vin och olja. Där förvaras också tempelkärlen
för de tjänstgörande
skall aldrig

försumma

Bosättningen
11

lFolkets

prästerna,

dörrvaktarna

och utrustningen
och sångarna.

Vi

vår Guds hus."

:Jerusalem

och Juda

Resten av folket utsåg
bo
i Jerusalem, den heliga
genom lottkastning
en tiondel att
staden, och nio tiondelar att bo i övriga städer. ZDe män som
ledare bosatte sig i Jerusalem.

frivilligt
bosatte sig i Jerusalem välsignades av folket.
3Detta är de familjeöverhuvuden
i provinsen Juda som bodde i Jerusalem, medan vanliga israeliter, präster, leviter, tempeltjänare och ättlingar till Salomos slavar bodde i Judas stäJerusalem
der, var och en på sin egen tomt i sin egen stad.
bodde ättlingar av både Judas och Benjamins stammar.
Judas ättlingar: Ataja, son till Ussia, son till Sakarja, son till
Amarja, son till Shefatja, son till Mahalalel av Peres släkt, 5och
Maaseja, son till Baruk, son till Kol-Hose, son till .Hasaja, son
till Adaja, son till Jojariv, son till Sakarja av Shelas släkt. 6Peres
468 vasläkt, som bodde i Jerusalem, omfattade sammanlagt
penföra män.
7Och detta är Benjamins ättlingar: Sallu, son till Meshullam,
son till Joed, son till Pedaja, son till Kolaja, son till Maaseja, son
till Itiel, son till Jesaja, 3och hans släktingar,
tappra krigare,
928. 9Joel, son till Sikri, hade befälet över dem,
och Juda, Hassenuas son, var näst högste befälhavare i staden.
loPrästerz Jedaja, son till Jojariv, Jakin, 11Seraja, son till Hilkia, son till Meshullam,
son till Sadok, son till Merajot, son till
Achituv,
den främste i Guds hus, 12och deras släktingar,
som
sammanlagt

tjänstgjorde i templet, sammanlagt 822, och Adaja, son till Jerocham, son till Pelalja, son till Amsi, son till Sakarja, son till
Pashchur, son till Malkia, 13och hans släktingar, familjeöverhuvuden,

sammanlagt

242, och Amasaj,

son till Asarel,

son till
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hans släkson till Immer, och
son till Meshillemot,
128. Savdiel, son till Hagtingar, tappra krigare, sammanlagt
gadol, hade befälet över dem.
15Leviter: Shemaja, son till Hashuv, son till Asrikam, son till

Achsaj,

Shabbetaj och Iosavad, som ledson till Bunni, och
de det yttre arbetet på Guds hus och hörde till leviternas överhuvuden. Vidare
Mattanja, son till Mika, son till Savdi, son
till Asaf, som var ledare för lovsången och den som vid bönen

Hashavja,

hans släkting Bakbukja,
som var
upp tackpsalmen,
och
Avda,
ställföreträdare,
hans
son till Shammua, son till Gafanns det 284 leviter i den
lal, son till Iedutun. Sammanlagt
stämde

heliga staden.
19Dörrvaktare

var Ackuv, Talmon och deras ämbetsbröder
vid
höll
Vakt
portarna, sammanlagt 172. Resten
av israsom
eliterna, prästerna och leviterna bodde i de andra städerna i Iubodde på Ofel,
da, var och en i sitt eget hus. zlTempeltjänarna
och Sicha och Gishpa hade uppsikt över dem. Föreståndare

för leviterna ijerusalem
var Ussi, son till Bani, son till Hashavja, son till Mattanja, son till Mika av Asafs släkt, som svarade
för sången enligt ordningen för Guds hus. 23För dem fanns en
den bestämde sångarnas dagliga tjänstkunglig förordning;
till
24Petachja, son till Meshesavel, en av ättlingarna
Serach, son till Juda, gick kungen till handa i allt som rörde
folket.
25Beträffande orter med omgivande
åkrar: några av Judas
göring.

ättlingar

bodde i Kirjat

Arba med kringliggande

byar, i Divon
orter, 25i Ieshua,

i Iekavseel med omgivande
Molada och Bet Pelet, 271 Hasar Shual, i Beer Sheva med dess
byar, gi Siklag, i Mekona och i dess byar, 29i En Rimmon, i Sora och Iarmut, 3°i Sanoach, i Adullam med omgivande orter, i
med dess byar,

Lakish

med omgivande

åkrar och i Aseka med dess byar.

De

bosatte sig alltså från Beer Sheva till Hinnoms dal.
31Några av Benjamins ättlingar bodde i Geva, Mikmas, Aja
byar, 32i Anatot, Nov, Ananja,
och Betel med kringliggande
34Hadid, Sevoim, Nevallat, 35Lod,
36Och
förOno och Ge Hacharashim.
av leviternas avdelningar
des några över från Juda till Benjamin.

33Hasor,

Rama, Gittajim,
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Förteckning över präster och leviter
12

1Detta

är de präster

och leviter som återvände tillsammans
Shealtiels son, och Jeshua:
Seraja, Jeremia, Esra, zAmarja, Malluk, Hattush, 3Shekanja,
Rechum, Meremot, 4Iddo, Ginneton, Avia, 5Mijamin, Maadja,
Bilga, ÖShemaja,Jojariv, Jedaja, 7Sallu, Amok, Hilkia och Jedamed Serubbabel,

De var ledare för prästerna och för deras ämbetsbröder
på
Jeshuas tid.
3Leviter: Jeshua, Binnuj, Kadmiel, Sherevja, Juda och Mattanja. Han och hans ämbetsbröder
ledde lovsången, 9medan
Bakbukja,

Umü och deras ämbetsbröder

indelade i avdelningar.
1°Jeshua blev far till Jojakim,

Jojakim

stod mitt

emot dem,

till Eljashiv,

Eljashiv

till Jojada, Jojada till Jochanan och Jochanan till Jaddua.
12På Jojakims tid var prästsläktemas
överhuvuden
följande:
för Jeremias släkt, 13Meshullam för Esras släkt, Jochanan för Amarjas släkt, Jonatan
för
Malluks
släkt, Josef för Shevanjas släkt, 15Adna för Harims
Meraja för Serajas släkt, Hananja

släkt, 16Sakarja för Iddos
släkt, 17Sikri för Avias släkt,
släkt, Piltaj för Moadjas släkt, 13Shammua

släkt, Hellaj
shullam
jamins

för Merajots

för Ginnetons

släkt, Meför Minför Bilgas

släkt, Jonatan för Shemajas släkt, 19Mattenaj för Jojarivs

släkt,

Ussi för Jedajas släkt, 2°Kallaj för Sallus släkt, Ever för Amoks
släkt, 21Hashavja för Hilkias släkt och Netanel för Jedajas släkt.
Under
Eljashivs, Jojadas, Jochanans och Jadduas tid förtecknades
Dareios

prästsläkternas överhuvuden
regeringstid.

förtecknades

23De levitiska

i krönikorna

fram

ända fram till persern
släkternas överhuvuden

till Jochanans,

Eljashivs

sons,

tid.
24Leviternas
Binnuj,

överhuvuden

Kadmiel

dem, indelade
gudsmannen

var Hashavja, Sherevja, Jeshua,
och de ämbetsbröder
som stod mitt emot

i avdelningar,
David

för att tacka och lova Gud, som
25Mattanja, Bakbukja och
hade föreskrivit.

Obadja var sångare. Tahnon och Ackuv var dörrvaktare,
med
uppsikt över förråden vid portarna. 26Dessa var samtida med
Jojakim, son till Jeshua, son till Josadak, och med ståthållaren
Nehemja

och prästen Esra, den skriftlärde.
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stadsmuren

Nehemja inviger

mur skulle invigas hämtade man leviterna
till Jerusalem från alla platser där de bodde för att fira en inmed lovsång och med musik av cymbaler, harpor
vigningsfest
28De
sångarna kom både från området
levitiska
och lyror.

27När Jerusalems

kring

Jerusalem

och från netofateernas

byar, från

Bet Haggil-

sångarna hade
kring Geva och Asmavet,
byggt sig byar runt Jerusalem. 3°Prästerna och leviterna renade
först sig själva. Sedan renade de folket, portarna och muren.
31Därefter
lät jag ledarna i Juda stiga upp på muren och
gal och från trakten

Den ena gick åt höger, upställde upp två stora lovsångskörer.
32Efter gick Hoshaja
pe på muren, i riktning mot Dyngporten.
med hälften av ledarna iJuda. 33Asarja, Esra, Meshullam, 34JuShemaja och Jerernia, 35som var präster, blåste
också Sakarja, son till Jonatan, son till Shegick
trumpet. Här
maja, son till Mattanja, son till Mikaja, son till Sackur, son till
Shemaja, Asarel, Milalaj, GilaAsaf, 36och hans ämbetsbröder
laj, Maaj, Netanel, Juda och Hanani. De spelade på de musikinda, Benjamin,

strument som gudsmannen David hade bestämt, och Esra, den
gick i spetsen för dem. 37De gick förbi Källporten
skriftlärde,
och rakt fram uppför trappan till Davids stad, trappan till
till Vattenmuren ovanför Davids palats, och därefter fram
gick åt vänster,
porten på östsidan. 33Den andra lovsångskören
efter med den andra hälften av folket. Vi gick
till Breda muren 39och förbi
på
muren förbi Ugnstornet
uppe
dvs.
Hananeltornet,
Fiskporten,
Jeshanaporten,
Efraimporten,
Vaktvid
stannade
fram till Fårporten och
Hundradetornet,

och jag följde

porten.
40De båda lovsångskörerna

ställde sedan upp sig i Guds
med hälften av styreshus. Så gjorde också jag tillsammans
Eljakim,
Maaseja, Minja41och
dessutom prästerna
männen,
med
sina trumpeter
min, Mikaja, Eljoenaj, Sakarja och Hananja
42och Maaseja, Shemaja, Elasar, Ussi, Jochanan, Malkia, Elam
och Eser. Sångarna stämde upp under ledning av Jisrachja.
Gud
43Denna "dag offrades stora offer och alla gladde sig,
l
och
barnen
Också
kvinnorna
var
hade givit dem stor glädje.
glada. Och glädjen i Jerusalem hördes vida omkring.
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Åtgärder för tempeltjünsten
44Denna dag tillsattes

också män som skulle ha uppsikt över
tjänade
till förråd för offergåvorna,
det första
som
skörden
och
tiondet.
samlades
det
Där
och
prästerna
av
som
leviterna enligt lagen skulle ha från städernas åkrar. Glädjen
var stor i Juda över att prästerna och leviterna var i tjänst 45och
de kamrar

och reningsriterna,
liksom sångaratt de skötte gudstjänsterna
och
dörrvaktarna
skötte
uppgifter
enligt
Davids och
sina
na

46Ty redan på Davids och
son Salomos anvisningar.
Asafs tid fanns ledare för sångarna vid tackpsalmen
och lov47Och
sången till Gud.
på Serubbabels och Nehemjas tid bruhans

kade hela Israel ge sångarna och dörrvaktarna
vad de behövde
för var dag. Man gav leviterna vad som helgats åt dem, och leviterna gav Arons söner deras andel.

Nehemjas reformer
13

1Denna dag läste man för folket ur Moses bok och fann att det
stod skrivet där att ingen ammonit eller moabit någonsin skulDe kom
le få upptas i Guds församling.
inte israeliterna till
mötes med bröd och vatten utan lejde Bileam till att förbanna
dem, men vår Gud förvandlade
förbannelsen
till välsignelse.
3När de hade hört lagen avskilde de alla av främmande
ursprung från Israel.
4En tid förut hade prästen Eljashiv, som fått uppsikt över
förråden i Guds hus och var släkt med Tobia, 5gjort i ordning
ett stort rum åt honom. Där hade man tidigare förvarat matoffren, rökelsen, kärlen och det tionde av säd, vin och olja som
andelar samt gåvar leviternas, sångarnas och dörrvaktarnas
6När
till
detta
hände
prästerna.
jag
inte i Jerusalem,
vorna
var
under

kung

Artaxerxes
trettioandra
regeringsår i Babylon
hade jag rest till honom. Men efter en tid bad jag kungen att få
7resa till Jerusalem. När jag kom dit och fick
se det onda som
Eljashiv hade gjort genom att ställa i ordning en kammare åt
Tobia på förgårdarna
till Guds hus, Sblev jag mycket upprörd
och lät kasta ut Tobias alla ägodelar ur rummet. 9Därefter gav
jag befallning om att kamrarna skulle renas och lät sedan flytta
tillbaka tempelkärlen jämte matoffren och rökelsen.
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inte hade fått vad de skulle
hade alla gett sig av till sina gårdar, både leviterna
Då
gick jag till
tempeltjänsten.
och sångarna som fullgjorde
Guds hus
"Varför
har
jag frågade:
rätta med styresmännen,
Och jag lät kalla tillbaka leviterna och satte
blivit försummat"

1°Jag fick också veta att leviterna

ha. Därför

förde alla iJuda tionde av säd, vin
13Till att ha uppsikt över förråförrådskamrarna.
till
och olja
den satte jag prästen Shelemja, sekreteraren Sadok och Pedaja,
fick de Hanan, son till
och till medhjälpare
en av leviterna,
Sackur, son till Mattanja. De betraktades nämligen som pålitli-

dem i tjänst igen. Sedan

till sina ämbetsbröder.
ga och fick nu ansvaret för utdelningen
Min
Gud, kom ihåg mig för detta och glöm inte de fromGuds hus och tjänsten
ma gärningar som jag har gjort för min
där.
15Vid samma tid såg jag i Juda några som trampade vinspannmål som de laspressarna på sabbaten. Andra kom med
och andra varor och
fikon
druvor,
med
vin,
eller
på
åsnor
tade
varnade dem för
sabbatsdagen.
Jag
på
förde det till Jerusalem

Några
män från Tyros som bodde i
att sälja sina livsmedel.
Jerusalem förde in fisk och allehanda varor för att sälja till judarna på sabbaten - och det i Jerusalem. 17Då gick jag till rätta med stormännen i Juda och sade till dem: "Hur kan ni bära
13Var det inte därför
er så illa åt och vanhelga sabbatsdagen
alla dessa olyckor
Gud
lät
att våra fäder gjorde så som Vår
komma över oss och staden Och nu drar ni ännu mer vrede
19När mörkret föll
över Israel genom att vanhelga sabbaten"
sabbaten
före
kvällen
på
Jerusalems
gav jag order
över
portar
förrän sabigen
och
inte
öppnas
skulle
stängas
om att dörrarna
vid pormina
män
också
några
baten var över. Jag ställde
av
2°Det
häntarna för att inget gods skulle föras in på sabbaten.
tillbringade
de ett par gånger att köpmän och varuförsäljare
"Varför tilldem:
men
varnade
jag
Jerusalem,
utanför
natten
det
Om
muren
framför
bringar ni natten
upprepas kommer
kom de inte
fortsättningen
I
jag att ta i med hårdhandskarna"
under sabbaten. Sedan
gav jag order till leviterna att rena sig
och komma

och hålla vakt vid portarna

för att sabbatsdagen

skulle hållas helig.
Min Gud, kom ihåg mig också för detta och skona mig i din
stora godhet.
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23Vid samma tid upptäckte jag att några judar hade gift sig
med kvinnor
från Ashdod,
Ammon
och Moab. 24Av deras
barn talade hälften ashdoditiska
eller något av de andra språken och kunde inte längre tala hebreiska. 25ag gick till rätta
med dem, förbannade dem, slog några av dem, drog dem i håret och besvor dem vid Gud: "Ni får inte ge era döttrar åt deras
söner och inte heller ta deras döttrar till hustrur åt era söner
eller er själva. 26Var det inte på det sättet som Salomo, Israels
kung, syndade
Bland de många folken fanns det ingen kung
som var hans like, och han var så älskad av sin Gud att han
sattes till kung över hela Israel. Men utländska kvinnor
fick
även honom att synda. 27Och nu får man höra om er att ni gör
er skyldiga till detta stora onda och år otrogna mot vår Gud
genom att gifta er med utländska kvinnor"
23En son till Iojada, son till översteprästen Eljashiv,
var svärson till horoniten Sanvallat; honom skickade jag bort.
29Min Gud, glöm dem aldrig,
de har befläckat prästämbetet, prästernas och levitemas förbund.
3°Så renade jag israeliterna från allt utländskt, och jag fastställde arbetsordningar
för prästerna och leviterna, så att var
och en av dem visste vad han hade att göra. 31Iag föreskrev
också vid vilka tider vedoffret och det första av grodan skulle
frambäras.
Min Gud, kom ihåg detta och räkna mig det till godo.

Ester

Kung Xerxes

bestrajjfar drottning

Vashti

sig på Xerxes tid, den Xerxes
1Det som här berättas tilldrog
från Indien ända till Kush.
provinser
härskade
127
över
som
borgen
i Susa. 3Under sitt tredje
ZHan satt nu på kungatronen
i
regeringsår gav han ett gästabud för alla sina furstar och ämi Persien och Medien och adeln
betsmän. Krigsbefälhavarna
hade alla samlats hos honom, 4och
i provinserna
visade han dem sitt väldes rikedagar,
tid,
lång
180
under en
prakt. 550m avslutning
dom och sin lysande kungliga
gav
kungen under sju dagar ett gästabud för alla på borgen i Susa,

och furstarna

från den högste till den lägste. Festen ägde rum på den öppna
6Där hängde draperier av finaste viplatsen i slottsträdgården.
snören på stänger
och purpurröda
violetta
i
vita
tyger
ta och

guld och
av silver och pelare av alabaster. Där stod divaner av
ädelsten.
och
silver på ett golv av marmor, alabaster, pärlemor
7Dryckerna serverades i gyllene bägare, alla olika, och kung3Men det rådde ingens vin flödade med kunglig frikostighet.
att rätta sig
kungen hade befallt marskalkarna
et dryckestvång;
Vashti ett
höll
drottning
9Samtidigt
önskan.
efter vars och ens
palats.
gästabud för kvinnorna inne i kung Xerxes
1°Den sjunde dagen, då kungen var upprymd
av vinet, beBigta, Avagta, Setar
Bisseta, Harvona,
han Mehuman,
och Karkas, de sju hovmän som var hans personliga tjänare,
att
Vashti till honom, med kunglig krona på
föra drottning
huvudet. Han ville låta folken och furstarna se hennes skönhet
framförde
då hovmännen
hon var mycket vacker. Men
Vashti att komma.
drottning
vägrade
befallning
kungens
honom. 13Han VänVreden
brann
inom
blev
ursinnig,
Kungen

fallde

de sig till de visa, de som visste vad stunden krävde, eftersom
det var brukligt att kungen rådgjorde med alla som var förfarnärmaste förtrogna var Karshena, Shena i lag och rätt. Hans
Marsena och Memukan, de sju
Tarshish,
Meres,
Admata,
tar,
furstar

från Persien

och Medien

som när som helst kunde

få
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företräde hos honom och var de främsta i riket. 15Dem frågade
han vad som enligt lagen borde ske med drottning
Vashti, då
hon inte hade gjort som kungen befallde henne genom sina
hovmän.
16Memukan tog till orda inför kungen och furstama: "Det år
inte bara mot kungen
utan mot alla furstar

Vashti har förbrutit
sig
som drottning
och folk i alla kung Xerxes provinser.

Drottningens
handlingssätt
blir bekant för alla kvinnor och
får dem att ringakta sina män och säga: Kung Xerxes skickade
efter drottning
Vashti, och hon korn inte 13Redan i dag börjar
furstinnorna
i Persien och Medien som har hört vad drottningen sade att föra det på tal med sina män, och då blir det försmädligheter
och gräl utan ände. 190m du finner det lämpligt,
min konung, bör du därför utfärda en kunglig förordning
som
skall skrivas

in bland

Persiens

och Mediens lagar så att den
förbud
för
Vashti att någonsin visa sig
ett
inför kungen. Ge sedan hennes drottningvärdighet
åt någon
annan, som är bättre än hon. ZONär detta kungliga påbud blir
inte kan återkallas:

känt i ditt rike, i hela ditt väldiga rike, kommer varje kvinna att
Visa respekt för sin make, hög som låg."
Förslaget
tilltalade
kungen och furstarna,
och kungen
gjorde som Memukan hade sagt. 22Han lät sända ut skrivelser
till alla sina provinser,

till varje provins med dess egen skrift
på dess eget språk, för att var man skulle
vara herre i sitt hus.
och till varje folk

Ester blir kung Xerxes

gemål

1En tid därefter,

när kung Xerxes vrede hade lagt sig, började
han tänka på vad Vashti hade gjort och vad man hade beslutat
om henne. 2Kungens pager föreslog då att man skulle leta upp
vackra orörda flickor åt honom. 3Kungen skulle utse ombud i
och låta dem samla alla unga vackra flickor till
hans harem i borgen i Susa. Där skulle de stå under uppsikt av
kungens eunuck Hegaj, haremsvakten,
och få Skönhetsbehandling. 4Den flicka som behagade kungen mest skulle bli drottvarje provins

ning i Vashtis
följde det.

ställe. Förslaget

vann kungens

gillande,

och han

4

go-

17

Ester

795

5På borgen i Susa fanns en jude som hette Mordokaj, son till
Iair, son till Shimi, son till Kish av Benjamins stam. 5Han hörde
med
till dem som blivit bortförda från Jerusalem tillsammans
kung Jekonja av Juda, då denne fördes i fångenskap av den ba7Han var fosterfar åt sin
kungen Nebukadnessar.
byloniske
farbrors dotter Hadassa, även kallad Ester; hon hade varken
far eller mor i livet. Det var en välväxt och vacker flicka. Mordokaj hade adopterat henne efter hennes föräldrars död.
3Då kungens

befallning

och förordning

hade blivit

känd och

många flickor fördes till borgen i Susa och togs om hand av
Hegaj, hämtades även Ester till kungens palats och ställdes un9Flickan gjorde intryck
der uppsikt av Hegaj, haremsvakten.
på honom och vann hans välvilja. Han lät henne genast få de
och den kost som hon skulle ha och de sju
från palatset som valts ut åt henne. Han lät henne
tjänsteflickor
med
flytta in i den förnämsta delen av haremet tillsammans
dem. 10Ester berättade inte vilket folk eller vilken släkt hon till-

skönhetsmedel

henne det. Varje
hade förbjudit
för att få reda på
förbi haremsgården
behandlades.
hon
och
hur
med
Ester
hur det stod till
121 tur och ordning skulle flickorna få komma in till kung
Xerxes. Då hade man under tolv månaders tid låtit dem ge-

hörde,

eftersom

dag vandrade

Mordokaj

Mordokaj

nomgå det som var föreskrivet. Det var den tid som hela skönkrävde: sex månader med myrraolja och sex
hetsbehandlingen
13När en
och andra skönhetsmedel.
balsamolja
månader med
vad
hon bemed
allt
hon
sig
till kungen fick
ta
flicka skulle
Hon
skulle
komgärde från kungens harem till hans palats.
återvända till den andra
ma om aftonen och följande morgon
och överlämnas till kungens eunuck Shaharemsavdelningen
Hon fick inte komma fler
ashgas, som vaktade konkubinerna.
hade
blivit så förtjust i hendenne
gånger till kungen, om inte
ne att han kallade henne till sig.
till
farbrodern
15Så kom turen till Ester, dotter till Avichajil,
Mordokaj som hade adopterat henne. När hon skulle till kunghade föreslagits av
en begärde hon ingenting annat än det som
Alla
kungens eunuck Hegaj, haremsvakten.
som såg henne
blev betagna i henne. Det
var i årets tionde månad, månaden
tevet, det sjunde året kung Xerxes regerade, som Ester fördes
till honom i hans kungapalats. 17Han kom att älska Ester högre
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än någon annan kvinna, ja, hon vann hans ynnest och kärlek
alla de andra flickorna,
och han satte den kungliga
kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning
i
Vashtis ställe. Sedan
gav han ett stort gästabud för alla sina
framför

furstar

och ämbetsmän,

ett gästabud till Esters ära, och han efskatt i provinserna
och delade ut gåvor med kunglig frikostighet.
19När man samlade de unga flickorna tjänstgjorde Mordokaj
vid Kungliga porten. 2°På hans uppmaning
förteg Ester vilken
terskänkte

släkt och vilket

folk hon tillhörde.

Hon

fortsatte

att lyda ho-

nom som när hon var i hans vård.
Under
den tid då Mordokaj tjänstgjorde

vid Kungliga porBigtan och Teresh, två av kungens
ten hade tröskelväktarna
hovmän, blivit så förbittrade
på kung Xerxes att de sökte ett
tillfälle att bringa honom om livet. Mordokaj
fick kännedom
Ester, som underrätom detta och talade om det för drottning
23Saken
tade kungen på Mordokajs
undersöktes,
och
vägnar.
när anklagelserna visade sig riktiga hängde man upp de båda
männen

på pålar.

närvaro

av kungen.

Haman

planerar att utrota judarna

lNågon

Denna händelse

nedtecknades

i krönikan

i

tid

senare hedrade kung Xerxes agagiten Haman,
son: han befordrade honom och gav honom högnågon
än
ämbetsmännen
vid
re rang
av sina furstar. Alla
Kungliga porten föll ner i vördnad inför Haman, så som kungen befallt. Men Mordokaj föll inte ner inför honom. 3ÄmbetsHammedatas

männen i Kungliga
de kungens

porten frågade Mordokaj varför han trotsa4Dag efter dag talade de med honom
befallning.

de Haman för
utan att han lyssnade till dem. Då underrättade
Mordokajs
skäl
skulle
godtas:
han
hade sagt dem att
att se om
han var jude.
5När Haman såg att Mordokaj inte föll
ner i vördnad inför
honom fylldes han av vrede. 6Det var inte nog för honom att ta
livet enbart av Mordokaj, utan när han fick reda på vilket folk
denne tillhörde ville han utrota alla judar i Xerxes rike, Mordokajs folk.
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7Under

årets första månad,

månaden

nisan, det tolfte

året

kastade man i Hamans närvaro "pur",
kung
dvs. lott, om dag och månad då man i ett enda slag skulle förgöra Mordokajs folk. Lotten föll på den trettonde dagen i årets
tolfte månad, månaden adar.
BHaman gick till kung Xerxes och sade: "Det finns ett folk
Xerxes regerade,

som bor utspritt bland de andra folken i ditt rikes
ser. De håller sig för sig själva. Deras lagar liknar
folks, och kungens lagar rättar de sig inte efter. Det
intressen att låta dem hållas. 90m du finner det

alla provininget annat
är mot dina
så
lämpligt,

ett påbud att de skall förintas. Iag skall då väga upp
för den kungliga
10 000 talenter silver till dina tjänstemän
IODå
från
räkning."
skattkammarens
tog kungen sin sigillring
utfärda

och gav den åt agagiten Haman, Hammedatas
son, juorden: "Silvret är ditt, och med folket får
darnas fiende, med
fingret

du göra vad du vill"
Den
trettonde dagen i årets första månad inkallades

kung-

avfattades en
ens sekreterare, och efter Hamans anvisningar
i de olika proskrivelse till kungens satraper, till ståthållarna
vinserna och till de olika folkens furstar; till varje provins med
dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk. Skrivelsen utfärdades i kung Xerxes namn och bekräftades med hans
sigill, 13och till kungens alla provinser sändes brev med kurir.
Alla judar, unga och gamla, barn och kvinnor, skulle förgöras,
dödas och utplånas på en och samma dag, den trettonde i årets
tolfte månad, månaden adar, och deras egendom skulle tas
skulle gälla som lag i varje provins och
som byte. Skrivelsen
göras bekant för alla folk så att alla skulle
genom avskrifter
vara beredda när dagen kom.
15På kungens order gav sig kurirerna
i väg i stor hast, och
på borgen i Susa.
förordningen
offentliggjordes
samtidigt
slog sig ner till ett dryckeslag,
den Susa rådde bestörtning.

Kungen

och Haman

men i sta-

Mordokaj ber Ester vädja till kungen
fick höra vad som hade skett rev han sönder
sina kläder och klädde sig i säck och aska och gick ut i staden
och klagade högljutt och bittert. ZHan fortsatte ända till Kung-

1När Mordokaj
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liga porten, där ingen fick komma in klädd i sorgdräkt.
varje
provins dit kungens befallning och förordning
nådde blev sorgen stor bland judarna: de fastade, de grät och klagade. Många
gjorde sig en bädd av säck och aska. 4När drottning
Esters
tjänsteflickor
och hovmän kom och berättade det för henne
blev

hon

skulle
emot
kungen

förfärad
och sände kläder till Mordokaj
som han
ha på sig i stället för säcktyget. Men han vägrade att ta
dem. 5Då kallade Ester till sig eunucken
Hatak, som
ställt

Mordokaj

i hennes

tjänst,

vad han menade.

och befallde honom att fråga
5Hatak gick ut till Mordokaj
på

stadens torg framför Kungliga porten. 7Mordokaj berättade om
allt som hade drabbat honom och nämnde även den mängd
silver som Haman hade lovat lämna till den kungliga
skattom han fick förinta judarna. 8Han gav också Hatak
en avskrift av den förordning
som hade utfärdats i Susa angående utrotningen,
så att han skulle kunna visa skrivelsen för
Ester och förklara allt för henne. Han skulle säga åt henne att
kammaren

till kungen och vädja till honom att skona hennes folk.
9Då Hatak kom och berättade för Ester vad Mordokaj hade
tillbaka till Mordokaj och säsagt wbefallde hon honom att
ga: 11"Alla kungens ämbetsmän och hans undersåtar i provinserna vet att för den man eller kvinna som utan kungens kallelse går in till honom på inre borggården
gäller bara en lag:
döden. Endast den som kungen sträcker sin gyllene spira mot
får behålla

livet.

Själv har jag inte på trettio

dagar varit kallad

till kungen."
12När Mordokaj

fick höra vad Ester sagt 13lät han svara hen"Tro
du
inte
att
ne:
ensam bland alla judar skall komma undan
bara därför att du bor i kungens hus. Tiger
du i detta ögonblick

kommer

befrielse

och räddning
för judarna från något
annat håll, men du och din fars familj skall gå under. Kanske
var det för en stund som denna du blev drottning."
15Då sände Ester detta
15"Samla genast
svar till Mordokaj:
alla judar som finns i Susa och håll fasta för min skull. Ni skall
inte äta eller dricka på tre dygn, varken dag eller natt. Jag och
mina tjänsteflickor
kungen,
lorad."

skall fasta på samma sätt. Sedan går jag till
trots att det är mot lagen. Är jag förlorad, så är jag för-

Mordokaj

hade sagt till honom.

gav sig i väg och gjorde

precis som Ester

Ester
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och
1Den tredje dagen klädde sig Ester i sin drottningskrud
ställde sig på det kungliga palatsets inre borggård, mitt för pai palatset, rakt
Kungen sattpå sin härskartron
latsbyggnaden.
Ester stå där på
han fick se drottning
gyllene
spira mot
lyste han upp och sträckte sin
borggården
henne. Ester gick fram och vidrörde spetsen av spiran. 3"Vad
frågade han. "Vad önskar du Du
Ester"
vill du, drottning
framför

ingången.

När

få det, om det så är halva riket." - 4"Om det behagar
svarade Ester, "skall du och Haman i dag
dig, min konung",
komma till en festmåltid
som jag har ordnat till din ära."
5Kungen sade: "Hämta genast hit Haman, så att vi kan göra

skall

Ester till viljes."
Kungen och Haman

måltiden
som Ester ordnat,
"Vad vill du
kungen:
frågade
5och medan man drack av vinet
be om, Ester Det beviljas Vad är din önskan Den skall uppfyllas, om den så gäller halva riket." 7Ester svarade: "Vad jag
ber om och önskar är detta: 30m jag har vunnit din ynnest,
min konung, och om du finner för gott att bevilja min bön och
uppfylla
min önskan, så skall du och Haman komma till en
skall jag svara på
festmåltid
som jag ger för er i morgon. Då
din fråga, min konung."

Hamans

fall

kom till

och Mordokajs

upphöjelse

9Den dagen gick Haman hem glad och upprymd. Men då han
fick se Mordokaj i Kungliga porten och denne inte reste sig eller ens rörde sig, blev han ursinnig på honom. 10Dock behärskade han sig och gick hem. Sedan kallade han på sina vänner
dem utbredde han sig över hur rik
och sin hustru Seresh. För
han var, hur många söner han hade och vilken ära kungen hade visat honom då han upphöjt honom över furstarna och de
12"Och inte nog med det", sade han,
Ester hade bjudit att tillsamdrottning
ende
"jag var den
som
hon gav. I morgon
mans med kungen komma till en fest som
med kungen. 13Men jag är
är jag bjuden dit igen tillsammans
ändå inte nöjd så länge jag måste se den där juden Mordokaj i

kungliga

ämbetsrnännen.

föreslog hans hustru Seresh och alla
tjugofem meter hög, och be kungpåle,
vännerna: "Låt resa en
på den. Sedan kan
en i morgon bitti att Mordokaj hängs upp

Kungliga

porten."

Då
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du med glatt hjärta gå med kungen till festen." Haman gillade
förslaget och lät resa pålen.
1Den natten kunde kungen inte sova, och han lät då bära
fram krönikan över minnesvärda
händelser. Ur den läste man
Där
för honom.
fanns upptecknat att Mordokaj hade avslöjat
tröskelväktarna
Bigtan och Teresh, de två hovmän som hade
tänkt bringa kung Xerxes om livet. 3Då undrade kungen: "Vad
fick Mordokaj för ära och lön för detta"
Och pagerna svarade:
4"Vem
fick
"Han
ingenting."
står på borggården"
frågade
kungen. Det var Haman som just hade kommit till palatsets
yttre borggård på väg
på pålen som var rest
borggården",
svarade
kungen. ÖHaman gick

att be kungen låta hänga upp Mordokaj
för honom. 5"Det är Haman som står på

pagerna. "Låt honom komma in", sade
in och kungen frågade: "Vad skall man
göra för den som kungen vill ära" Haman tänkte: "Den som
kungen vill ära
kan det vara någon annan än jag" 7Och han
svarade: "Den som kungen vill ära 3skall man ge en kunglig
skrud som kungen själv har burit och en häst som kungen själv
har ridit och vars huvud är prytt med kunglig krona. 9Skruden
och hästen skall anförtros åt en av kungens främsta furstar.
Han skall sätta skruden på den som kungen vill ära och leda
hans ritt genom huvudgatan
i staden och ropa framför honom:
1°"Hämta
Se här vad man gör för den som kungen vill ära"
skruden
och
hästen
du
har
talat om", sade kungen
genast
som
till Haman, "och gör på det sättet med juden Mordokaj
som
tjänstgör

vid Kungliga

porten.

Glöm

ingenting

av det du har

nämnt."
Haman

hämtade skrud och häst, satte skruden på Mordokaj och ledde hans ritt längs huvudgatan
i staden medan han
ropade framför
honom: "Se här vad man gör för den som

kungen vill ära"

Mordokaj

återvände

därefter till Kungliga porten, medan
hem i sorg, med ansiktet dolt. 13I-Ian berättade för sin hustru Seresh och för sina vänner allt som hade hänt
honom, och då sade hans rådgivare och hustrun: "Är han av
judisk börd, denne Mordokaj som du nu fått falla ner för, så lär
du aldrig få bukt med honom. Han kommer att bli ditt fall."
Medan
de talade med Haman kom kungens hovmän för att
Haman skyndade

omedelbart

hämta honom

till festmåltiden

som Ester ordnat.
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Es1Så kom kungen och Haman till måltiden hos drottning
drack
medan
kungen
2Även
frågade
denna andra dag
man
ter.
Det beviljas Vad
Ester
drottning
vill
du
be
"Vad
vinet:
om,
av
Den skall uppfyllas, om den så gäller halva riär din önskan
"Om jag har vunnit din ynnest, min koför gott, är min bön att du skänker
finner
så
nung, och om du
mig livet och min önskan att du skonar mitt folk. 4Vi har blivit
sålda till att förgöras, dödas och utplånas, jag och mitt folk.
Om vi hade sålts som slavar och slavinnor skulle jag ha tigit.

ket."

3Ester svarade:

En sådan olycka hade inte varit stor nog att besvära konungen
frågade
5"Vem är det som vågar göra något sådant"
med."
6"En
fiende",
och
förtryckare
kung Xerxes. "Var är han"
sade Ester, "den onde Haman här." Haman darrade av skräck
vredesmod
reste sig kungen
inför kungen och drottningen.
medan Haman
och gick ut i palatsets trädgård
Ester
drottning
om sitt liv; han
bönfalla
stannade kvar för att
honom.
såg att kungen redan hade fällt domen över

från bordet

SIust då kung Xerxes kom tillbaka

från trädgården

in i fest-

sig Haman mot soffan där Ester låg till bords.
i mitt eget
att han antastar drottningen
förrän man
detta
han
hade
sagt
Knappt
kungen.
ropade
9"En
redan
rest", sade
påle
är
ansikte.
över Hamans

salen kastade
"Går

han så långt

slott"
täckte

ställt i orden av kungens hovmän. "Den har Haman
Pålen
ning åt Mordokaj,
vars ord en gång räddade kungen.
står vid Hamans hus, tjugofem meter hög." - "Häng upp ho1°Så hängdes Haman upp på den
nom där", befallde kungen.
påle som han själv hade rest åt Mordokaj. Nu lade sig kungens
Harvona,

vrede.
lSamma

Ester det hus
dag skänkte kung Xerxes drottning
och Mordokaj fick
fiende,
judarnas
Haman,
tillhört
hade
som
företräde hos kungen sedan Ester hade talat om hur nära han
stod henne. zKungen drog av sig sin sigillring,
som han hade
tagit tillbaka
lät Mordokaj

och gav den åt Mordokaj.
ta hand om Hamans hus.

från Haman,

Judarnas hämnd

sina

fiender

en gång vände sig Ester till kungen.
hans fötter och bönföll honom under tårar

3Ännu

Och Ester

Hon föll ner för
att avvända den
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olycka som agagiten Haman hade förberett och de ogärningar
han hade planlagt mot judarna. 4Kungen sträckte den gyllene
spiran mot Ester, och hon reste sig och trädde fram till honom.
5"Om du så finner för gott, min konung",
sade hon, "och om
jag har vunnit din ynnest, om min bön tycks dig berättigad och
om du sätter värde på mig, ber jag att du utfärdar en förordning som återkallar de brev som agagiten Haman, Hammedatas son, skrev när han tänkte utplåna judarna i alla dina provinser. ÖHur skulle jag kunna se denna olycka drabba mitt folk,
hur skulle

jag kunna

Xerxes till drottning

7Då sade kung
se min släkt förintas"
Ester och juden Mordokaj:
"Hamans hus

har jag gett åt Ester, och honom själv har jag låtit hänga upp på
pålen för att han sökt bringa judarna om livet. 8Skriv förordningen om judarna som ni finner det bäst, skriv i mitt namn,
med mitt sigill. En skrivelse utfärdad i kungens namn och bekräftad med kungens sigill kan inte återkallas."
9Då, den tjugotredje
sivan, inkallades
visningar

dagen i årets tredje

kungens

avfattades

sekreterare.

en skrivelse
och furstarna

månad,

månaden

Helt efter Mordokajs

till judarna,

antill satrafrån Indien till

liksom

i provinserna
perna, ståthållarna
Kush, 127 provinser, till varje provins med dess egen skrift och
till varje folk på dess eget språk, också till judarna med deras
egen skrift och på deras eget språk. loMordokaj lät utfärda
skrivelsen
i kung Xerxes namn och bekräfta den med hans
sigill och sände breven med beridna kurirer
på hästar från
kungens stall. 111 breven stod att kungen gav judarna i varje

stad rätt att samlas för att försvara sig och förgöra, döda och
varje väpnad styrka hos ett folk eller i en provins som
uppträdde
fientligt,
och att ta deras
även barn och kvinnor,
egendom som byte. Detta
skulle ske på en och samma dag i
utplåna

alla kung Xerxes provinser:
månaden adar. Skrivelsen
och genom
den dagen

avskrifter

den trettonde

i årets tolfte månad,

skulle gälla som lag i varje provins
göras bekant för alla folk, så att judarna

stå beredda att ta hämnd på sina fiender.
order gav sig kurirerna
av på de kungliga häsförordningtarna i största hast, och samtidigt offentliggjordes
en på borgen i Susa. 15Klädd i kunglig skrud i violett och vitt
lämnade Mordokaj
kungen. Han bar ett stort gyllene diadem
På

skulle

kungens

och en mantel

av vitt och purpurrött

tyg. I staden Susa rådde
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judarna blev det ljus och glädje, lycka och ära.
glädjeyra. För
och
171 varje provins och i varje stad dit kungens befallning
höll
fest
de
nådde blev glädjen stor bland judarna:
förordning
och firade högtid. Många ur de andra folken i landet utgav sig
för att vara judar, eftersom de hade gripits av fruktan för judama.
1Så korn den trettonde dagen i årets tolfte månad, månaden
och förordning
adar. Det var den dag då kungens befallning
skulle verkställas, den dag då judarnas fiender hade hoppats få
fick
men då det tvärtom blev så att judarna
provinser
Xerxes
alla
kung
motståndare.
makt över sina
samlades judarna i sina städer för att göra upp med dem som
ville deras olycka. Ingen kunde hålla stånd, alla var fyllda av
dem i sitt våld

för dem. 3Judarna understöddes
av furstarna i provindem
och
ståthållarna
och
som stod i kungserna, av satraperna
4Han haMordokaj.
för
fruktan
fyllda
de
av
ens tjänst. Alla var
hans
palatset;
kungliga
i det
de nämligen fått stort inflytande
och han blev allt mäktigare.
rykte nådde ut i alla provinserna,

fruktan

alla sina fiender med svärd och nedgjordem. De gjorde vad de ville med sina motstånoch d.räpte de 500 man 7och
dare.
Susas borg nedgjorde
Dalfon,
Aspata, 3Porata, Adalja, Aridadessutom Parshandata,
ta, 9Parmashta, Arisaj, Aridaj och Vajsata, lode tio sönerna till

5Så besegrade judarna
de och dräpte

Haman,

Hammedatas

son, judarnas

fiende.

Men

de avstod

från att plundra.
När
kungen

samma dag fick reda på hur många som hade
Ester: "I Sudödats på borgen i Susa 12sade han till drottning
och därtill
sas borg har judarna nedgjort och dräpt 500 man,
tio söner. Vad har de då inte gjort i mina övriga proVad vill du be om Det beviljas Vad är din önskan nu
13"Om du så finner för gott, min koDen skall uppfyllas"
-nung", svarade Ester, "ge då judarna i Susa rätt att också i
dag. Och låt hänga
morgon handla efter den lag som gäller i
befallde att så
Kungen
upp Hamans tio söner på pålen."
utfärdades i Susa, och man lät hänga
skulle ske. En förordning
15udarna
i Susa samlades även den
upp Hamans tio söner.
fjortonde dagen i månaden adar och dödade 300 man där. Men
de avstod från att plundra.

Hamans
vinser
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16De övriga judarna

i kungens provinser samlades också för
att försvara sig och få ro för sina fiender. De dödade 75 000 av
sina motståndare.
Men de avstod från att plundra. 17Detta ägde rum den trettonde dagen i månaden adar, men den fjortonde vilade

de och gjorde

darna i Susa samlades

den till en fest- och glädjedag. 18Iubåde den trettonde och den fjortonde

dagen men vilade den femtonde och gjorde den till en fest- och
glädjedag. 19Därför firar judarna på landet, de som bor i landsortsstädema, den fjortonde dagen i månaden adar som en högtidsdag med glada gästabud, då man skickar matgåvor till varandra.

Purimfesten instiftas
2OMordokaj skrev ner vad som hänt och sände brev till alla judar i kung Xerxes provinser,

både nära och fjärran. Han
föratt de skulle fira den fjortonde och femtonde dagen i
månaden adar varje år, alltså
de dagar då judarna fick ro för
sina fiender och den månad då deras kval vändes i lycka, deras
ordnade

Dessa dagar skulle de göra till fest- och
sorg i högtidsglädje.
glädjedagar. De skulle skicka matgåvor till varandra och ge gåvor åt de fattiga. 23Det som judarna nu hade gjort och som
Mordokajs

skrivelse

handlade

24Agagiten Haman,

om lät de bli tradition.
Hammedatas son, alla judars fiende, ha-

de planerat att utplåna judarna och låtit kasta "pur", dvs. lott, i
syfte att krossa och förgöra dem. 25Men när saken lades fram
för kungen gav han
tidigare brev
befallning
om
- trots sitt
att den onda plan som Haman hade smitt mot judarna skulle
slå tillbaka mot honom själv. Både han och hans söner hängdes
upp på pålen. 25Därför fick dessa dagar namnet purim, av ordet pur.
På grund av allt det som stod i detta brev och som judarna
själva hade bevittnat och upplevt, antog
och fastställde de för
och för dem som
egen räkning och för sina efterkommande
sluter sig till dem seden att oföränderligt
varje år fira dessa båda dagar på föreskrivet
sätt och på bestämd tid. 28Så skulle de
dagarna kommas
varje provins

ihåg och firas i varje slåktled, i varje familj, i
och i Varje stad, så att dessa purimdagar
aldrig
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och minnet av dem aldrig
glömmas bort av judarna
slockna bland deras efterkommande.
dotter, och juden Mordokaj utDrottning
Ester, Avichajils
skrivelser för att stadfästa
myndighet
färdade med makt och

skulle

detta andra purimbrev.

3°Mordokaj

sände dem till alla judar

i

i Xerxes rike med tillönskan
de 127 provinserna
om fred och
på bestämda
trygghet, 31för att de skulle fira dessa purimdagar
Ester hade fastoch drottning
tider, så som juden Mordokaj
ställt dem och de själva inrättat dem för sig och sina efterkomfasta och klagan. 32Esters befallning som
mande med tillbörlig
fastställde dessa regler för purim nedtecknades i en bok.

Kung Xerxes
10

och Mordokaj

skatt av riket och kustprovinserna.
lKung Xerxes utkrävde
2Alla hans mäktiga dåd och bedrifter liksom beskrivningen
av
har nedtecknats i
den upphöjelse som kungen gav Mordokaj
3Iuden Mordokaj
krönikan
om Mediens och Persiens kungar.
ansedd bland juhögt
Han
var
var kung Xerxes närmaste man.
darna, älskad av sina bröder. Han sökte sitt folks bästa och
hans 0rd var till gagn för hans landsmän.
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