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IIISOU 1999:100

chefen förTill Statsrådet och

kulturdepartementet

medU 1972:07Bibelkommissionen tillsattes december 1972i
ochjuli 1975uppgift Nya I iöversätta septem-att testamentet.

tilläggsdirektiv uppdragber fick kommissionen i1977 genom
Tillägg till GamlaGamla ochöversätta ävenatt testamentet

testamentet.

överlämnade NyaKommissionen översättningsin testa-av
september 1981:56 ochden SOU18 1981 översätt-mentet

den SOUtill Gamla 2 juni 1986Tilläggningen testamentetav
bibelkom-åladestilläggsdirektiv juni 19951986:45. Genom i

såGamlaslutföra översättningenmissionen testamentetatt av
för allmänt bruk tillkunde tillgängligabibelnsatt texter vara
material skulle slut-Arbetet medFörsta advent övrigt1999.

föras under år 2000.

härmed delbetänkandeöverlämnarBibelkommissionen sitt
1999:100. FörutomBibeln SOU översättningentexterna av-

tillingår Tillägg GamlaGamla samttestamentettestamentet
undergått redaktionellvissvilkaNya översyn.testamentet, en

utgåvoröverlämnaår bibelkommissionenUnder 2000 attavser
bibeln innehållan-dess helhet,och iGamla testamentet avav

uppslagsdel, parallellhänvisning-de, förutom noter,texterna,
Bibelkommissionen avslu-anmärkningartextkritiska m.m.ar,

2000.decemberarbete den 31sitttar

1999Uppsala den augusti9

Bertil Hansson

Lillemor ErlanderAnders EkenbergRune Backlund StinaEliasson

Lindberg Morton H NarroweAnnicka Harry LindströmLars Hjertén

RalphBirger Olsson Bo
Åsberg/Christer
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förordBibelkommissionens

densvensk DetBibeln föreligger översättning. äri ennu ny
bådareformationen. Detredje med officiell karaktär sedan

och stad-blivit gilladeoch detidigare sedan1541 1917utgavs
påutförtsharfästa översättningenDenKonungen. nyaav

riks-den har beslutatssvenska folketuppdrag att avav genom
verkställtsdagen. Beslutet har regeringen, utsett ensomav

tydligtenligt angivnabibelkommission utföra arbetetatt
tillöverlämnasdirektiv. arbetet avslutas översättningenNär

stadfästasden kommeruppdragsgivarna, inte att genommen
allmänt bruksärskilt beslut. istatligt Det är tasatt avgenom

direktivenuppnår sitt ifolket översättningensvenska som
svenskabibeln dethuvudtext försyfte: inomangivna att vara

språkområdet.

skall bibelnsbibelöversättningenför denEnligt direktiven nya
nutida svenskt språk trohet ori-till iöverförasgrundtexter mot

sedan ursprungligaderasoch stilvariationer,ginalets stilmedel
medsedan de utforskats och tolkatsochlydelse fastställtshar

Översättningen skallmetoder.vedertagna vetenskapliga ut-
alla på sådantspråketssvenska sättdet attnyttja ettresurser

vållainnehåll och stilkaraktärden förmedlar utan atttextemas
förståelsen.förhinderonödiga språkliga

allmänkul-skallDen bibelöversättningen mot ettsvaranya
tillförlitlig och kunnaöversättning använ-turellt behov av en

kyrkor samfund.olika och Dendas skiftandepå inomsätt
kravpå framtidensskall siktet inställt ochha attutannuets

för guds-ägnadskalldärför traditionens. Denutestänga vara
grundläggande och högreockså lämpa förtjänstbruk sigmen

andakt ochskall enskild privatfungeraundervisning. Den vid
predik-den högt frånskall kunna läsaläsning, ocksåmen man

så formenstudio.stol, på och skall ii Den attstramvarascen
denoch sång.vid liturgisk läsning Menden kan användas
stil-skiftandeså originaletsskall samtidigt trogen motvara
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bru-den kanuttrycksformernutidalyhörd föroch så attarter
skönhets-litterärakunskap ochhistoriskden sökerkas av som

värden.

svårförenliga ambitionerochmånga, högaalltsåDet är som
uppgifthaft tillharbibelkommissionende direktivimöts som
landetsfleralåtadenhar gjortförverkliga. Det attatt avgenom

författarespråkforskare ochbibelvetenskapare,främsta svara
mång-haftharKommissionenöversättningsarbetet.för en

ledamöternastyrelse, där representeratsidigt sammansatt
ochtrossamfundspecialvetenskaper,olika riksdagspartier,

Utomstående inombibelanvändare. experterandra avgrupper
harländer,nordiskafrån andraexegetik och filologi, även

har sigReferensgrupperutkasten.första yttratgranskat de om
synpunk-medkommissionenoch försettarbetetpågåendedet

författare ochfrån översättare,samfund,ochfrån kyrkorter
språkvården,frånkulturlivet,ochforskarsamhälletfrån

bibelläsare,från vanligaochskolanochmediavärlden unga
och gamla.

såharGamla utgettsFlera provöversätmingar testamentetav
kom-denuppfattningbilda sigkunnatallmänhetenatt omen

Gamlatilloch TilläggNyamande översättningen. testamentet
bruk. Närallmänttillgängliga och ilängehar varittestamentet

bådadessasamlad utgåva harutkommer ibibelns texter ennu
förbin-lättföremål för översyn avsettbibeldelar varit somen

redaktionella de-och delGamlameddelserna testamentet en
taljer.

bibeltexternaingår förseuppdragbibelkommissionens attI
uppslagsdel,formkompletterande information imed noter,av

hörHittextkritiska anmärkningarparallellhänvisningar, m.m.
egentli-tolkningarochläsarteralternativade mednoter som

Utgåvordeloskiljaktig översättningen. texter-är avavgen en
däref-först Gamlamaterial ingår,där allt detta testamentet,na

under år 2000.färdigställaskommerhelhet,bibeln dessi attter



SOU VII1999:100

medBibelkommjssionen tillsattes avslutar arbetesittoch1072
utgången år godkändestyrelse2000. Bibelkommissionensav
föreliggande den 9 1999.texter augusti
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1VolymInnehåll

IGamla testamentet

Mos1MosebokenFörsta
89Mos2MosebokenAndra
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349IosIosua
387DomDomarboken
431RutRut
437Sam1SamuelsbokenFörsta
491Sam2SamuelsbokenAndra
537Kung1KungabokenFörsta
5912 KungKungabokenAndra
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749EsrEsra
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2VolymInnehåll

Gamla testamentet

807IobJob
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1281IerIeremia
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Hosea Hos 1539
Joel Joel 1561
Amos Am 5711
Obadja Ob 1587
Jona 1591Jon
Mika Mik 1595

ahumN Nah 1609
Habackuk Hab 1615
Sefanja Sef 1621
Haggaj 1629Hagg
Sakarja Sak 1633
Malaki Mal 1651

Innehåll Volym 3

Tillägg till Gamla testamentet
De apokryfa eller skrifternadeuterokanoniska

Tobit Tob 1657
Judit Judit 1681
Ester enligt den grekiska Gr 1709Esttexten

Första Mackabeerboken Mack 17291
Andra Mackabeerboken Mack2 1789

Salomos vishet Vish 1833
Jesus Syraks vishet Syr 1865

Baruk 1963Bar
Jeremias brev Jer br 1973
Tillägg till Daniel Till 1977Dan

A Susanna 1977
B Den brinnande 1980ugnen
C Bel och ormguden 1984

Manasses bön Man 1987
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Volym 4Innehåll

Nya testamentet

1989MattMatteusevangeliet
2049MarkMarkusevangeliet
2087LukLukasevangeliet
2151JohJohannesevangeliet

2197ApgApostlagärrüngama

2257RomRomarbrevet
2281Kor1KorinthierbrevetFörsta
2305Kor2KorinthierbrevetAndra
2321GalGalaterbrevet
2331EfEfesierbrevet
2339FilFilipperbrevet
2345KolKolosserbrevet
2351Thess1ThessalonikerbrevetFörsta
2357Thess2ThessalonikerbrevetAndra

2361Tim1TimotheosbrevetFörsta
23692 TimTimotheosbrevetAndra
2375TitTitusbrevet
2379FilemFilemonbrevet

2381HebHebreerbrevet

2399IakIakobsbrevet
2405Pet1PetrusbrevetFörsta
2413Pet2PetrusbrevetAndra
2419Joh1JohannesbrevetFörsta
2427Joh2IohannesbrevetAndra
2429Joh3JohannesbrevetTredje
2431IudIudasbrevet

2433UppUppenbarelseboken





MosebokenFörsta
Genesis

världenGud skapar
jord.himmel ochskapade Gudbegynnelsen

zlorden mörker ochtäcktesdjupetöde och tom, enavvar
3Gud bli till"sade: "Ljus,framgudsvind över vattnet.svepte

4Gud skildeoch hansåg ljusetblev till.Och ljuset gott,att var
5Gud kalla-dag, och mörkretkallade ljusetljuset från mörkret.

denDetoch det blevblev kvällde han Detnatt. morgon. var
första dagen.

6Gud skall skiljabli till, och detskall valvsade: "I ettvattnet
7Gud gjorde valvet ochså.blevfrån Och detvatten."vatten

3Gudovanför valvet.frånvalvetskilde under vattnetVattnet
blevkväll och dethimmel. blevkallade valvet Det morgon.

den andra dagen.Det var
9Gud till endaskall samlasunder himlensade: "Vattnet en

1°Gud kalladeblev så.Och detblir synligt."plats, så landatt
han hav. Ochkalladejord, ochdet landet vattemnassantorra

Gud grönska:"orden skallsade:Gud såg det gott.att gevar
fruktfruktträd med frö i sinolikafröbärande ochörter arter av

12Iorden frambringadeså.blevOch detskall på jorden."växa
trädoch olikafröbärandeolikagrönska: örter arterarter avav

13Det blevdetGud sågOchmed frö frukt. att gott.i sin var
tredje dagen.denDetkväll och det blev morgon. var

de skall14Gud bli till, ochskall ljushimlavalvetsade: "På
år.dagar ochhögtider,och utmärkafrånskilja dagen natten

15De jorden." Ochlysahimlavalvet ochpå överskall ljusvara
16Gud ljusetdettvå ljusen,de störredet blev så. gjorde stora

härskamindre tilloch det överdagentill härska attöveratt
17Han på himla-ljusengjordeoch han stjärnorna. sattenatten,

13att ochdag ochhärskajorden, över nattvalvet lysa överatt
19Detsåg att.detGudOchskilja ljus från mörker. gott.att var

den fjärde dagen.Detblev och det blevkväll varmorgon.
och2°Gud varelser,levandevimlaskallsade: "Vattnet av

21Gud ska-himlavalvet."underjorden,fåglar skall flyga över
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pade de havsdjuren och alla olikastora levande varel-arter av
myllrar och vimlarvattnet och alla olikaser som arterav av

fåglar. 22GudOch Gud såg det välsignadeatt demgott.var
och sade: "Var fruktsamma och föröka och uppfyll ochsjöarer
hav. Och på 23Detjorden skall fåglarna föröka sig." blev kväll
och det blev Det den femte dagen.morgon. var

24Gud sade: "Jorden skall frambringa olika levandearter av
varelser: boskap, kräldjur och vilda djur olika Ocharter."av

25Guddet blev så. gjorde de olika vilda djur, boskaparterna av
och markens kräldjur. Och Gud såg detatt gott.var

26Gud sade: "Vi skall människorgöra vår avbild, li-ärsom
ka skallDe härska havets fiskar,över himlens fåglar, bo-oss.
skapen, alla vilda djur och alla kräldjur finns på jorden."som
27Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild ska-
pade han henne. Som och kvinna skapade han dem.man
23Gud välsignade dem och sade till dem: fruktsamma"Var och
föröka uppfyll jorden och lägg den under Härska överer, er.
havets fiskar och himlens fåglar och alla djur myllraröver som
på jorden."

29Gud sade: "Jag alla fröbärande på hela jordenörterger er
3OÅtoch alla träd med frö frukt;i sin detta skall hani äta.att

markens djur, åt himlens fåglar och åt dem krälar på jor-som
den, allt har liv i sig, allajag Ochgröna örter äta."som attger

31Guddet blev så. såg allt han hadeatt gjort mycketsom var
Det blev kväll och det blevgott. Det den sjättemorgon. var

dagen.
1Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns.

Den sjunde dagen hade Gud fullbordat verk,sitt och han vila-
de på den sjunde dagen 3Gudefter allt han hade välsig-gjort.
nade den sjunde dagen och gjorde den till helig dag, påen
den dagen vilade Gud sedan han utfört skapelseverk.sitt

4Detta berättelsenär hur himmel och jord skapades.om

Människan i Edens trädgård
När Herren 5närGud gjorde jord och himmel, ingen buske
fanns på marken och ingen hade eftersomört spirat, Herren
Gud hade låtitinte något falla på jorden och ingen männi-regn
ska Örnenfanns kunde odla den flöde vällde framettsom ur-
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Gud7då formade Herrenmarkenvattnadeochjorden -
henneslivblåste inochmarkenfrånjord genommänniskan av

8Och Herrenvarelse.levandehon blevsånäsborrar, att en
däroch män-Eden, satteiträdgård österut,planteradeGud en

trädslags9Herren allaGud läthade format.hanniskan som
ochpåljuvliga attsådanamarken, sevarväxa somurupp

trädetochträdstod livetsträdgårdenMitt igoda ätaatt av.
ochkunskap ont.gottomgersom

trädgården.bevattnarochEdenEn iflod rinner upp
Pishon,Den heterförstafyraiden sigdelarSedan armar.

12Guldet iguld.finnsdetdärlandHavila,kringflyter ettden
ochbdelliumhartsocksåfinnsoch där onyx-fint,landetdet är

Kush.kringflyterdenGichon,13Den heterflodenandrasten.
Assyrien.den rinner österTigris,Den floden hetertredje om

Eufrat.flodenfjärde ärDen
träd-Edenshenne iochmänniskan15Herren satteGud tog
bud:Herren dettaGudden.vårdaochbruka gavgård att

17utom trädetträdgårdenträd geralla i somfår av"Du äta av
skallträdetdetdudag äterDenoch ont.kunskap avgottom

dö."du
ärbrainte att13Herren sade: "Det är ensam.Gud mannen

19Såhjälp."tillhonomkannågonhonomskall varaJag somge
him-allaochdjurmarkensallajordGudformade Herren av
hanvadförtill attdemframfördeoch sefåglar mannenlens

detfickvarelselevande somVarje namndem.kallaskulle
alla him-boskap,åt allMannenden. namngavmannen gav

någonfann intehandjur. Menvilda somallaochfåglarlens
Gud21Då försänkte Herrenhjälp.till man-honomkunde vara

ochrevbenhansGud etthanoch togdvala, när avi sovnen
hade tagitZZAV hanrevbenetmed kött.hålet somfyllde igen

framfördeochkvinnaGudbyggde Herrenfrån enmannen
23Då sadetillhenne mannen:mannen.

ben,minadet bengångenhär är"Den av
kött.kött mittav

heta,skall honKvinna
tagen."honärmanav

medlevaförochfar attsin24Det lämnardärför morär manen
bliroch dehustru, ett.sin
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Människans olydnad och straff
25Både och kvinnan nakna, och de kände ingenmannen var
blygsel inför varandra.

1Ormen listigast alla vilda djur Herren ha-Gudvar av som
de gjort. Den frågade kvinnan: "Har Gud verkligen nisagt att

får något Kvinnaninte trädäta trädgården"i svarade: "Viav
3menfår frukt frånäta träden, frukten från trädet mitt iom
Ätträdgården har Gud den inte och densagt: rör inte Gör ni

4Ormendet kommer dö."ni sade: kommeratt . Ni visst inte att
5Mendö. Gud den dag ni fruktenvet att äter öppnasav era

och blirögon, ni gudar med kunskap och ont."gottsom om
ÖKVinnan såg trädet detatt fröjdäta förgott attvar av: var en

och härligtögat träd, eftersomett det skänkte vishet. Och hon
frukten och åt. Hon ocksåtog till sin medav gav man, som var

7Dåhenne, och han åt. öppnades deras och de sågögon, deatt
nakna. Och de fäste ihop filonlöv och band dem kring höf-var

tema.
3De hörde Herren Gud vandra trädgårdeni den svalai

kvällsvinden. Då gömde sig och kvinnan bland trädenmannen
9Menför Herren Gud. Herren Gud ropade på "Var ärmannen:

1°Handu" svarade: hörde"Jag dig komma trädgårdeni och
blev rädd, eftersom jag naken,är och så gömde jag mig."
Herren Gud sade: har"Vem talat för dig du nakenärattom
Har du trädetätit förbjöd Mannenjag dig äta av"attav som
svarade: "Kvinnan du har ställt vid sida, honmin migsom gav

13Dåträdet, och åt."jag sade Herren Gud till kvinnan: "Vadav
det du harär gjort" Hon svarade: "Ormen lurade ochmig, jag

åt."
14Då sade Herren Gud till onnen:

"Du gjorde detta,som
förbannad skall du vara,

från boskapenutstött och de vilda djuren.
På din buk skall du kräla
och jord skall du så länge duäta lever.

15ag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan,
mellan din avkomma och hennes:
de skall på ditt huvudtrampa
och du skall hugga demi hälen."



4:5MosebokenFörsta5

Till han:sadekvinnan
mödadinskall jag göra"Stor

havande,du ärnär
barn.dinafödaduskallmed smärta

åtrå,duskallDin man
dig."rådaskall överoch han

17Till han:sademannen
hustrudintilllyssnade"Du som

digförbjöd ätaattträdet jagåt av,och somav
skull.dinförmarkenskallförbannad vara

denfråndin näringhämtaskall dumödaMed
lever,duså länge

dig.skall den13törne tisteloch ge
marken,påskall växternaätaDu av

anletesditt dittbröd svett19du iförslitaskall
jorden.tillåtervänderdutills

dudenTy är tagen,av
bli."återskall dujordochdujord är

tillmoderblevhonEva,ZOMannen hustru namnetsingav
åtskinnkläderHerren gjordeGud mannenlever.alla avsom

klädde dem.ochoch kvinnan
blivithar"MänniskanHerren sade: oss,Gud avsom en

ochplocka ätafår hon inteoch Nukunskap ont.gottmed om
23Och Herrenalltid."förleverhonsåträd,också livets attav

hennelätochträdgårdEdensfrånmänniskanförvisadeGud
människan,24Han drev uthonjorden tagen.bruka varvarav

detochkerubernahanträdgårdEdens satteoch öster om
träd.livetstillvakta vägensvärdetljungande att

AbelochKain
ochhavandeblevhonochEva,hustrulMannen med sinlåg

hjälp",med Herrensåtlivhar"Jagfödde Kain. gett man,en
bror.Abel, KainsDärefter honföddesade hon.

3En frambargångjorden.brukadeoch KainherdeAbel var
4Abel frambärgröda.markenstill HerrenoffergåvaKain aven

förstföddadedelarnafetasteoffrade deochgåvaockså aven
hansochAbelpåvälviljamedsåghjord. Herrendjuren sini

ochvred,blev KainDågåva.hans5men ochpå Kaingåva inte
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han ÖHerrensänkte blicken. sade till Kain: "Varför du vred,är
och varför 70msänker du blicken du handlar vågar durätt
lyfta blicken, du handlarinte liggerrätt synden vidmen om
dörren. Dig skall den åtrå, du skall råda den."övermen

3Kain sade till sin bror Abel: "Kom med på fälten." Därut
överföll han brorsin Abel och dödade honom.

9Herren sade till Kain: "Var din brorär Abel" Han svarade:
"Det jag Skallinte.vet jag hand Herrenbror"ta minom sa-
de: "Vad har du gjort brorsDin blod till frånmigropar mar-

Förbannadken. skall du bannlyst från markenvara, som
öppnat sin för din brorsatt blod,ta emot dumun har ut-som

120mgjutit. du odlar marken skall den längreinte dig singe
gröda. Rastlös och rotlös skall du 13Kainpå jorden." sadevara
till Herren: "Mitt straff för 14Duär bära.tungt driveratt mig
bort från marken, bort din åsyn. Rastlös och rotlös kommerur
jag på jorden.att Vem helst kanvara möter mig dödasom som

15Herrenmig." svarade honom: "Jag lovar Kain skall bliatt
hämnad gångersju någon dödar honom." Och Herrenom, om

tecken påsatte Kain, förett han skulleinteatt bli dräpt av vem
helst 15Ochhonom.mötte Kainsom drog bort, undansom

Herren, och slog sig landeti Nod, öster Eden.ner om

Kains ättlingar
17Kain låg med hustru,sin och hon blev havande och födde
Henok. Han byggde då stad och kallade den Henok efteren

Henoksin fick Irad, och Irad blevson. far till Mechu-en son,
jael, Mechujael blev far till Metushael och Metushael blev far

19Lemektill Lemek. tvåsig hustrur,tog den hette Ada, denena
ZOAdaandra hette Silla. födde Javal, och han blev stamfar till

dem bor tält Hansi och håller boskap. brorsom hette Iuval,
och han blev stamfar till alla Ocksåspelar lyra och flöjt.som
Silla födde Tuval Kain, stamfar till alla kopparsmederen son,
och järnsmeder. Tuval Kain hade Naama.syster,en

23Lemek sade till sina hustrur:
"Ada och Silla, lyssna till mig,
Lemeks hustrur, hör mina ord.
Jag dödar för sår,etten man

yngling för skråma.en en
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24Kain gångerhämnadblir sju om,
sjuttiosju."Lemek

Set
25Åter Honföddeoch honhustru,medAdamlåg sin son.en

skänkthar mig"Gudsade hon,Set, "ty",honom namnetgav
26Också Setdödade".Abel, Kainstället förbarn inyttett som

Enosh.honomhanoch namnetfick gavson,en
åkallabörjade Herren.tidvid dennaDet manvar

släkttavlaAdams
människan gjor-skapadeDå GudlDetta släkttavla.Adamsär

Som skapade hanoch kvinnalik Gud.han hennede man
människa närdemochvälsignade dem namnetdem. Han gav

skapades.de
liknade honom3När fick hanår130Adam somsonenvar

4Efter fö-SetsSet.honomavbild; han namnetoch hans gavvar
5Adamsdöttrar.ochfickår och sönerAdam 800delse levde

dog han.år; sedanlivstid blev 930hela
7Efter fö-Enoshstill Enosh.ÖNär farblev hanår105Set var

8Sets hela livs-döttrar.ochfickår och sönerdelse levde Set 807
dog han.sedanår;tid blev 912

1°Efter Kenanstill9När han far Kenan.år blevEnosh 90var
Enoshsdöttrar.ochfickår och sönerEnosh 815levdefödelse

dog han.år; sedanblev 905hela livstid
13EfterMahalalel.tillNär han farår blev70Kenan var

dött-ochoch fickår sönerlevde 840födelse KenanMahalalels
dog han.år; sedan14Kenans livstid blev 910helarar.

Eftertill Iered. Je-far15När hanår blev65Mahalalel var
och döttrar.fickochMahalalel år söner830levdereds födelse

han.sedan dog"Mahalalels år;livstid blev 895hela
19Efter He-Henok.far till13När blev hanårJered 162var

ZOIe-och döttrar.fickår och sönerlevde Iered 800födelsenoks
han.dogsedanår;livstid blevreds hela 962

EfterMetushelach.tillfar21När hanblevårHenok 65var
ochoch fickårHenok söner300levdefödelseMetushelachs

24Henok levdeår. i23Henoks livstid blev 365heladöttrar. ge-
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menskap med Gud. Sedan fanns han Gud ho-inte togmer,
härifrån.nom

25När 25EfterMetushelach år blev han far187 till Lemek.var
födelse levdeLemeks Metushelach år och fick och782 söner
27Metushelachsdöttrar. hela livstid han.blev år; sedan dog969

23När 29HanLemek år fick han honom182var en son. gav
sade han, "denne skall VårtNoa, "ty", lättnad inamnet ge oss

vårarbete och möda brukar jorden har för-vi Herrennär som
3OEfterbannat". födelseNoas levde Lemek år och fick595 sö-

31Lemeksoch hela dogdöttrar. livstid blev år; sedan777ner
han.

32När hade levt år ochNoa 500 blev han far tilli Sem, Ham
Iafet.

Iüttarna
1När människorna började bli talrika på jorden och döttrarnu

Zsågföddes åt dem, gudaväsendena döttrarmänniskornasatt
3Dåvackra, och dem de tyckte bäst de till hustrur.togvar om

sade livsande skall bli människan förHerren: "Min kvarinte i
alltid hon dock kött. år."Hennes livstid skallär 120av vara-

4På den tiden och låggudaväsendenaäven närsenare- -
med människornas döttrar fick fanns detoch barn med dem,

på jorden.jättar Detta urtidens hjältar, och deras ryktevar var
stort.

och flodenNoa
5Herren såg ondskan på jorden människornasatt stor;var

6Dåuppsåt och tankar alltid och alltigenom ångradeonda.var
7Herrenbittert han hadeHerren människor på jorden.gjortatt

sade: "Människorna har utplåna frånskapat skalljag jagsom
jordens och med dem alla fyrfotadjur, kräldjur him-ochyta,

3Menlens fåglar. ångrar gjorde dem." hadeJag jag Noaatt
Herrens välvilja.vunnit

9Detta berättelsen Noa och hans släkt. levdeNoa,är om som
denna oförvitligtid, och rättfärdig han levdei ivar en man; ge-

1°Noamenskap med Gud. fick Iafet.Sem, ochHamsöner,tre
Men inför Guds blev fulljorden alltmer fördärvad ochögon

12Gudvåld. såg jorden fördärvad, eftersom vadalltattav var
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13Hanfördärvligt. sade tillpå jordengjordemänniskorna var
människor,slut på allaskallhar bestämt jag göraNoa: "Jag att

både dem ochskall förgöravåld.jorden med Jaghar fylltde
Bygg med olikaoch inred dengoferträdig arkjorden. en av

med jordbeck.och utvändigtinvändigtden bådeBestrykrum.
15Så lång,skall 25den 150arken:skall du metergöra me-vara

16och påtak dendu skallhög, görabred och 15 ettmeterter
dutill arken skallIngången göramed halv resning.metersen

17Iagvåningar. skalldenoch du skall bygga isidan,på treena
alla levandeförgörajorden ochflodenlåta översvämma va-nu

13Menskall under.på jordenAlltinghimlen.relser under
skall arkenförbund. Du in ivillmed dig jag upprätta ett

dina sonhustrur,ochdin hustrumed dinatillsammans söner,
föra arken19och skall duvarelser, in iallaallt lever,som avav

till-kan överlevaså deoch hona, varjehane attart,ett avpar,
ZOAV fyrfotadjurfåglar,de olikamed dig. arterna avsammans

såkomma till dig,skall varjekräldjurmarkensoch ett par av
21Du fö-förråd all slagsskall läggaöverleva.de kanatt avupp

22Noaandra."alla de gjor-själv ochduså harda, ni äta,attatt
befallt honomGud hade göra.såde allt atti som

familj.dinlHerren du och hela"Gå arken,sade till Noa: ini
inför dennarättfärdig imigdufunnithar ärTy jag att ensam

2Av med digskall du sjufyrfotadjurallatid. ta par avrena
djuralla inte ärhonor, ochochhanarvarje art, renasomav

3också fåglarhimlenshane och honaskall du ettta avpar, -
överlevaså de kanoch honorhanar attvarjesju art,par av -
jorden40m pålåta det iskalldagar jagpå jorden. sju regna
jordensutplåna frånskallochfyrtio jagochfyrtio dagar nätter,

5Noa gjorde alltihar gjort."alltfinns till, jagalltyta somsom
befallt honom.hadeså Herrensom

7Då gickjorden.6Noa översvämmadeflodenår600 närvar
ochhustru sinamed sintillsammansarken sina söner,Noa in i

3Av deflodensundanräddaför sig vatten.sonhustrur att rena
fåglar-fyrfotadjur inte äroch defyrfotadjuren rena, avsomav

9kom varjepå markenkrälarallt det ettoch avparsomavna
hade befalltGudsåoch hona,arken, hanetill Noa iinart som

Efter jorden.flodensdagar kom översju vattenNoa.
andraDet sjuttonde dagen iår, denblevår då 600Noa

fram ochkällordjupetsdetdagen bröt allamånaden, den stora
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12ochhimlens darmnluckor öppnades, strömmaderegnet ner
13Iustjorden fyrtio dagar och fyrtioöver i den dagennätter.

gick och hansNoa Sem, Ham och Iafet arken,söner in ochi
14vidaremed dem hustruNoas och hans sonhustrur, allatre

de olika vilda djur och boskap, de olikaarterna arternaav av
det krälar på jorden och det flyger, både fåglar ochsom av som

15Allaalla andra djur med vingar. kom de tillin Noa arken,i
16Dealla levande varelser. kom, hanar och honorett par av av

alla slags djur, så Gud hade befallt Noa. Och Herrensom
stängde honom.igen om

17Då flodenkom jorden. fyrtioöver Den varade dagar, ochi
det kom så mycket arken lyftes och flöt jorden.vatten att över
Vattnet högt jorden, ochöver arken drev påsteg vattnet.
19Allt högre jorden, tills detöver täckte desteg vattnet även

ZOVattnethögsta bergen under himlen. sjusteg än metermer
21Helabergen. myllretöver varelser på jorden gick under:av

fåglar, boskap och vilda djur, allt liv jorden vimladesom av,
Alltoch alla människor. levde och andades dog, allasom va-

23Herrenrelser levde på land. utplånade allt fanns tillsom som
på jorden, människor och fyrfotadjur, kräldjur himlensoch
fåglar: allt utplånades från jorden. blev baraKvar och deNoa

med honom i arken.som var
Vattnet 1Dåfortsatte stiga jorden dagar.i 150överatt

tänkte Gud på Noa och alla de vilda och djurtama som var
med honom arken.i Han lät. vind blåsa ochjordenöveren

Djupetsbörjade sjunka undan. källor och himlensvattnet
3ochdammluckor stängdes till, hejdades drogregnet vattnet

eftersig hand bort från jorden. Efter de dagarna började150
4Påminska. sjuttonde dagen sjunde månadenvattnet i blev ar-

5Vattnetken stående på Araratbergen. fortsatte hela tiden att
minska, och den tionde månaden kom,när på första dagen i
månaden, blev bergens synliga.toppar

ÖEfter fyrtio dagar öppnade fönsterNoa han hadeett som
7ochpå arkengjort släppte korp. flög fram återDen ochut en

3Sedantill dess torkat på jorden. släppte hanvattnet utupp en
duva för hade sjunkit undan från marken.att vattnetse om
9Men utanduvan fann plats däringen den kunde vila åter-
vände till honom arken, eftersomi det stod helaövervatten
jorden. Då sträckte Noa handen och duvan tillin sig iut tog
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hansläppte1°Han sedantill, utväntade dagarsjuarken.
110m tillbakadenkvällen komgång.arkenduvan ännu enur

olivträdfrån ibladfrisktdå hade den ettochtill honom, ett
frånundansjunkithadeförstodnäbben. Då Noa vattnetatt

hansläppteHan sedantill, utväntade dagarsjujorden.
till honom.tillbakadenoch kom inteduvan igen, mernu

måna-förstadagen131 på första iår,sexhundraförstaNoas
lyfteoch Noapå jorden, närborttorkathadeden, un-vattnet

hade torkatmarkenfick hanarkentaket på attdan upp.se
15Dåjordenmånaden14På andra torr.tjugosjunde dagen i var

dinmed15"Gå tillsammansarkenGud tillsade Noa: ut ur
17Alla alla slagde djuroch sonhustrur.dinahustru, söner av

kräldjuroch allafyrfotadjurfåglar,dig,du har hos somsom
bliskalloch detdigmed ettduskallpå jorden, ut,finns ta
förökaochfruktsammaskalldepå jorden;myller dem varaav

med13Och sina sönertillsammansarkengickNoasig." ut ur
19Alla och kräl-fyrfotadjursonhustrur.ochoch hustru sinasin

arken,jorden, gickpåmyllrar utalltoch fåglar,djur ursom
andra.efter denden artenena

ochfyrfotadjur2°Noa åt Hanaltare Herren.byggde togett
på al-brännofferdemoffradeochallafåglar arter somrenaav

sadeoch hanlukten,21Och blidkandedenkändeHerrentaret.
drabba markenförbannelseskall min"Aldrigsjälv:till sig mer

harungdomenalltifrånhon ettförskull,människansför att
sålevande, jagalltförgöraaldrigskalluppsåt. Iag somont mer

har gjort.nu
22Så bestårjordenlänge .

ochskörd, köld värme,sådd ochskall
ochdagoch vinter, nattsommar

skifta."upphöraaldrig att

medförbundGuds Noa
dem: "Varsade tilloch1Gud hansoch sönervälsignade Noa

Alla markensuppfyll jorden.ochförökaochfruktsamma er
förfruktanskräck ochskall kännafåglaralla himlensdjur och

allaochÖver på jordenkrälar överalltochdem över somer.
3Allt skallochlever sigrörmakt.fiskar havet jagi somerger

de ör-så grönajagallt detta jagföda; ersom gavergervara er
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4Men kött har liv, det villterna. blod, fårsäga i sig ni intesom
5Och föräta. blod skall kräva vedergällning.jagert eget Jag

skall utkräva den djur, ochvarje människavarje skall jagav av
kräva vedergällning, hon dödar människa.om en annan

5Den utgjuter människoblod,som
hans blod skall människor,utgjutas av

Gud gjorde människan till avbild.sin
7Var fruktsamma och föröka er,
bli myllrande mängd på jordenen
och härska den."över

3Gud 9"agsade till Noa och hans söner: upprättar ettnu
1°ochförbund med och efterkommande med alla levan-er era

de varelser finns hos fåglar, boskap och alla vilda djur,som er,
Jagalla gick arken. skall upprätthålla förbundut mittsom ur

med aldrig skall det hända alla varelser utplånasatter: mer av
flodens aldrig skall flod ödeläggavatten, jorden."mer en

12Gud sade: "Detta tecknet för det förbundär instiftarjag
mellan ochmig och alla levande varelser harni med förer er,

13minalla kommande släktled: båge ställer bland molnen.jag
skallDen tecknet för förbundet mellan ochmig jorden.vara

När hoparjag moln jorden och bågenöver blir synlig bland
15dåmolnen, skall tänka påjag förbund,mitt förbundet mellan

mig och och alla levande varelser alla slag, och aldriger av
skall bli till flod utplånar allavattnet varelser.mer en som

15N bågen står bland molnenär skall denjag och tänka påse
det förbundeteviga mellan Gud och alla levande varelser av

17Ochalla slag på jorden." Gud sade till Noa: "Detta tecknetär
för det förbund jag mellan och allaupprättar mig varelsersom
på jorden."

13Noas de gicksöner, arken, Sem, Ham ochutsom ur var
19Dessaafet. farHam till Kanaan. Noas ochtre söner,var var

från dem härstammar alla människor på hela jorden.

Förbannelse Kanaanöver
2°Noa åkerbrukare, han den förste anlade vin-var var som en

21Ngård. han drack blevär Vinet han berusad och låg nakenav
22Ochi sitt tält. Ham, far,Kanaans såg far liggasin där blottad

och gick och 23Dåberättade det för bröder.sinaut Sem ochtog
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baklängesgick inochaxlarpåden sinamantel, ladeIafet en
deså inteansiktet,vände bortde attfar;höljde sinoch över

24När vaknadesedanNoablottad.farskulle sin ru-upp urse
25sadehonomhade gjortvad hansoch fick yngstevetaset son

han:
skall"Förbannad Kanaan vara

bröder."slav åtuslaste sinadenoch
26Och sade:han

GudSerns"Lovad Herren,vare
deras slav.skallKanaan vara

27Må IafetlåtaGud växa
med Sem.tillsammansoch bo

slav."derasskallKanaan vara
29Noas livstid blev 950hela23Efter år.levde 350Noafloden

han.år; sedan dog

Släkttavlanjör Noas söner
Iafet. DeochHamSem,1Detta för Noassläkttavlan söner,är

Madaj,ZIafetS Magog,Gomer,efter floden. sönerfick söner var
3Gomers Ashkenas,och sönerMeshek Tiras.Tuval,Iavan, var

Tarshish, kit-och4avans ElishasönerRifat och Togarma. var
spred5Från sigfolkenkomdemrodaneerna.och somteerna
medoch sittlandoch sittikustlandet,och etttill Vartöarna

folk.ocholikaspråk, i stammar
7Kushsoch Kanaan.6Hams PutKush, Misrajim,söner var

Savteka. sö-och RagmasRagmaHavila, Savta,Seba,söner var
Dedan.ochSabavarner

påhärskarenförsteden8Kush Nimrod,far tillblev varsom
därfördet9Han inför Herren; ärväldig jägarejorden. var en

Herren".införväldig jägareNimrod,"somsäger enman
Kal-ochAckadErek,Babel,1°Hans från börjanomfattaderike

bygg-ochtill AssyrienFrån hankomlanddettaShjnar.ine
ochoch mellan NineveKelach ResenRechovot Ir,de Nineve,

staden.dendetKelach; är stora
lehaveerna,13Misrajim ludeerna,tillfarblev anameerna,

filisteer-vilkafrån14patruseerna, kaslucheerna,naftucheerna,
kaftoreerna.ochhärstammar,na
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15Kanaan blev far till Sidon, den förstfödde, och till Het,
till 17hiveerna,jevuseerna, girgasheerna, arkeer-amoreerna,

13arvadeerna,sineerna, och hamateema. Sedanna, semareerna
19såutbredde de kanaaneiskasig deras områdestammarna, att

sträckte från Sidon framsig till Gerar och ända bort till Gaza,
vidare fram till Sodom och Gomorra, Adma och Sevojim, ända

ZODettabort till Lasha. Hams för ochsöner, stam stamvar
språk för språk, land efter land och folk efter folk.

Också Sem, Jafets äldste bror, fick blev stamfarHansöner.
Semstill alla Evers ättlingar. Elam, Arpak-söner Assur,var

23Aramsshad, Lud och Aram. ochUs, Hul, Getersöner var
24ArpakshadMash. blev far till Shelach och Shelach till Ever.

25Ever fick två Den hette Peleg, påsöner. hans tid dela-ene
26oktandes jorden Hans bror hette Joktan. blev far tillupp.

27Hadoram,Almodad, Shelef, Hasarmavet, Ierach, Dikla,Usal,
23Oval, 29Ofir,Avimael, Saba, Havila och Alla dessaJovav. var

3°DeIoktans hade boplatser från Mesha framsöner. sina till
31DettaSefar, bergsområdet i öster. Sems försöner, stamvar

och språk för språk, land efter land och folk efter folk.stam
32Detta Noas efter deras härkomst, folksöners stammarvar

för folk. Från dem har folken spritts jorden, efter flo-överut
den.

Babels och språkförbistringentorn
lHela ZNärjorden hade språk och ord. männi-11 samma samma
skorna flyttade fann de dalösterut Shinar där de bosatteien

3"Nu skall slåsig. tegel och brännavi det", sade de till varand-
De använde tegel byggsten, och murbruk använ-ra. som som

4Dede de beck. sade: "Låt bygga stad, med ett tornoss en som
når ända himlen. Vårti blir känt, och slipperviupp nanm vara
skingrade hela jorden."över

5Då förHerren staden och männi-steg att tornetner se som
6Herrenskorna byggde. sade: enda folk"De och har allaär ett

språk. Detta bara början. omöjligtär Nu ingentingärsamma
7Låtför dem, vad de föresätter sig. och skapaän stigaoss ner

förvirring deras språk, såi den förstår deninte vadatt ene
3Ochandre säger." Herren skingrade dem från denna plats ut

9Därförhelaöver jorden, och de slutade påbygga staden.att
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påspråkförbistringenskapade HerrenBabel, därkallas den
helamänniskornaskingrade han överdärifrånjorden, och ut

jorden.

släkttavlaSems
år han blev1°Detta hade levt i 100släkttavla. Sem närSemsär

Efter Arpakshads fö-floden.två år efterArpakshad,far till
döttrar.ochår och ficklevde sönerdelse Sem 500

13Efter12Arpakshad till Shelach.blev farår han35 närvar
ochoch fickArpakshad år403 sönerlevdeShelachs födelse

döttrar.
15EfterShelach Eversfar till Ever.år han blev30 närvar

och döttrar.fickår ochShelach 403 sönerfödelse levde
17Efter fö-15När Pelegstill Peleg.han farår blev34Ever var

döttrar.ochår och fickdelse levde Ever 430 söner
19Efter fö-13När till Regushan far Regu.år blevPeleg 30var

döttrar.fick ochår ochPeleg sönerdelse levde 209
21EfterZONär Serugsfar till Serug.år blev han32Regu var

och döttrar.fickår ochlevde 207 sönerfödelse Regu
23Efter22När till Nachor.han farår blevSerug 30var

och döttrar.år och ficklevde Serug 200 sönerfödelseNachors
25Efter24När till Terach.han farår blev29Nachor var

och döttrar.år och ficklevde Nachor 119 sönerTerachs födelse
ochNachor25När far till Abram,blev hanårTerach 70var

Haran.

släktTerachs
till Ab-Detta Terach blev farsläkt.Terachsberättelsenär om

23Harantillfaroch blev Lot.HaranochNachor Haran,ram,
hemland, Ur ilevde iTerach sittfar imedan hans ännudog

hustruAbram Abramshustrur:och Nachor sigKaldeen. tog
tilldotter Haran,Milka,hetteNachors hustruhette Saraj, som

3°Saraj hadeofruktsam; honJiska.far till Milka och varvar
barn.inga

31Terach HaransLot,Abram, sinmed sig sintog sonsonson
ochAbram,till hanshustrunsvärdotter Saraj,och sin sonson,

utvandraförKaldeenmed dessa Ur ilämnade tillsammans att
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de kom slog de där.till tillKanaan. Men Harran signär ner
32Terachs blev år;livstid Terach dog Harran.205 i

välsignar Abramkallar ochHerren

1Herren Abram: land, dinsade till "Lämna ditt släkt och ditt12
2Iaghem, gå till det land skall dig. skalloch Visajag görasom

folk, skall välsigna dig och dittdig till jag görastortett namn
3Iagså det skall brukas välsignar. skall väl-närstort att man

välsignardem dig, och den smädar dig skallsigna som som
alla folk på önskaförbanna. Och jorden skall den välsig-jag sig

nelse du har fått."som
4Abram befallt, följdebröt Herren hade och Lotupp, som

5HanAbram år lämnademed honom. 75 han Harran.närvar
med hustru Saraj och brorson all egendomsig sin sin Lot,tog

och slavar de hade förvärvat Så började dealla i Harran.som
vandring Kanaan.sin mot

Öfortsattekom fram till de landet, ändaNär de Kanaan in i
platsen vid Shekem, Orakelterebinten. Påtill den heliga till

7Herrenden tiden bodde kanaaneerna landet. uppenbaradei
"Åtoch sade: skallför Abram dina ättlingar dettasig jag ge

byggdeland." Abram där altare åt hadeHerren,ett som up-
3Därifrånför honom. fortsattepenbarat han till bergensig ös-

och läger såBetel slog han hade Betel ochi Ajvästerter attom
byggde han altare åt och åkallade ho-i Där Herrenöster. ett

9Sedan flyttade Abram längre och längre Negev.motnom. ner

ochAbram Saraj i Egypten
Det blev hungersnöd landet. blev så svår Abrami Den att

Närmåste bege till för bo där tid. hansig Egypten att en var
framme sade han till hustru Saraj:sin "Dunästan är en

Närvacker kvinna. får dig och förstår du äregypterna attse
13Säghustru dödar de och låter därför dumig dig leva.min att

så kommer allt tack ochväl dig,är min migsyster, att vare
får leva."jag

14När Abram kom till sågEgypten Sarajattegypterna var
15Ocksåkvinna.mycket vacker faraos hovmän såg henneen

prisadeoch hennes skönhet inför herre, och så blev honsin
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Abram henne:väl tackbehandladeshov.förd till faraos vare
och kameler.åsnorslavinnor,och kor, slavar ochfårhan fick

hov17Men farao och hansdrabbaplågorlät svåraHerren
13Då Ab-farao tillkallade sigskull.Abrams hustrus,för Sarajs,

Varför talademigdu hardet gjortoch sade: "Vad motärram
Varför sade duhustrudinför hon attmigdu inte att varom

har duhustru Härtillhennesådin jaghon togsyster, attvar
2°Och befalldefarao sina mänoch gå"hennedin hustru. Ta

ägde.och allt hanhustrumed hanslandetföra Abram utatt ur

skiljsochAbram Lot
och allt han1Abram hustrumed äg-från sinbröt Egyptenupp13

Abrammed honom.följdetill Lotoch begav Negev.de sig
3Hanoch guld.och silverboskapägdemycket rik, hannuvar

tillfrånkom Negevlägerplats ochtillfrån lägerplatsflyttade
förut haftdär han sittochmellan Beteldet ställeBetel, till

åkalla-4och altare. Därhadegångenhan denläger där ettrest
de han Herren.

hade5Också med Abram,vandrade tillsammansLot, som
ÖLandet båda; deför demtillräcktetält. inteoch kor ochfår

på plats,kunde bodeså mycket boskap intehade att samma
7och herdar och Lots.Abramsmellanuppstod stridigheterdet

landet.och iperisseernabodde kanaaneernatidenPå den
mellan3Då rådaskall det osämjatill Lot: "Intesade Abram

och dina.herdar Vi ärmellandig eller minaochmig av sam-
9Ligger Gå du dinför dighela landet öppetsläkt. intema

går du åtochåt höger,så gåråt jagGår du vänsterväg.egen
1°Lot Iordanslätten,sågåt vänster." överså gårhöger jag ut

Ända fram SoarVattenrik hela trakten mothan såg hur var.
land. Dettaträdgård, EgyptensHerrensden varsomsomvar

Och valdeLotoch Gomorra.ödelade SodomHerreninnan
varandra.frånskildes deSåflyttadeoch österut.Iordanslätten

Jordan-påSedan städernaoch iLotKanaanAbram ibodde
13Män-Sodom.ända borttältplatser motslätten. hade sinaLot

svårt Herren.syndadeochondaniskorna Sodom moti var
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löfte till AbramHerrens
14När till Abram:Abram och hade skilts åt sadeLot Herren

från står, åt och söder,dig omkring den plats där du"Se norr
15Hela åtoch det land du skall digjagöster väster. ser gesom

Jagall framtid. låta dina ättlingaroch dina ättlingar för skall
stoftkornen på jorden: kan någon räkna dem, skall ock-bli som

17Vandraräknas. landet helaså dina ättlingar kunna igenom
längd och bredd, åt dig skall det."dess jag ge

13Och flyttade till lundAbram tält och kom Marnressina
byggde altarevid Hebron. slog han och där hanDär sig ettner,

åt Herren.

besegrar fyra kungarAbram

1På kungden tid då Amrafel kung Shinar, Arjok El-14 var avav
Kedorlaomer kung Elam och Tidal kung Gojim,lasar, av av

Zbörjade dessa kungar krig kungen Sodom, Birsha,Bera, imot
Shinav, kungen Adma, Shemever, kungenkungen Gomorra,i i

3Dånuvarande för-Sevojim, och kungen Bela, det Soar.i imot
styrkor Siddirndalen, där Döda havet lig-enade dessa sina i nu

under dettolv år hade de lytt under Kedorlaomer,ger. men
5Under fjortonde året komtrettonde hade de detgjort uppror.

förbund med honomKedorlaomer och de kungar isom var
och besegrade refaeerna Ashterot Hami Karnajim, isuseerna

6HoreernaShave slog de derasoch Kirjatajim. iiemeerna
bergland och fördrev dem ända till El liggerSeir Paran som

7På återvägen kom Mishpat, detvid öknen. de till En nuvaran-
slogde Kadesh, och erövrade hela amalekiternas område. De

också bodde i Haseson Tamar.amoreerna som
8Dâ Sodom tillsammans med kungen Go-drog kungen ii ut

kungen Adma, kungen och kungen Bela,Sevojim ii imorra,
styrkor till strid Sid-det nuvarande Soar, och de ordnade sina i

9mot Tidal, kungendimdalen, Kedorlaomer, kungen Elam,av
kungenGojim, Amrafel, kungen Shinar, och Arjok, avav av

10MenEllasar: fem kungar fyra. Siddimdalen fullmot avvar
asfaltgropar, och kungen Sodom och kungen Gomorrai inär

föll dem. flydde bergen.fly de i De övriga itvangs att ner upp
segrarna livsmedelsförråd Sodomall egendom och alla itog

och drog bort.och Gomorra
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12När de drog bort de med Lot, Abrams brorson,sig ochtog
13Menallt han ägde. bodde dåLot Sodom.i demen av som

hade sluppit undan kom och berättade vad hänt för heb-som
rén Abram, bodde vid amorén Mamres lund. ochMamresom

bröder Närhans Eshkol och förbundAner med Abram.ivar
Abram hörde hans brorson tillfångatagen mönstradeatt var
han vapenförasina dc slavar födda hos honom,män, som var

15Där318 och förföljde kungarna ända till Dan. delademan,
han och hans och överföllsig dem undermän denatten,upp
slog dem och förföljde dem ända till Hova Damaskus.norr om
15Så Abram tillbaka allt byte; också brorsontog sin Lot och
hans egendom han tillbaka, likaså kvinnorna och de andratog
fångarna.

Melkisedek välsignar Abram
g17När Abram hade slagit Kedorlaomer och de kungar som Var

förbund med honom kom påi han återvägen till Shavedalen,
den nuvarande Kungadalen. komDär kungen Sodom ho-av

till mötes.nom
13Melkisedek, kungen Salem, komi med bröd och vin;ut

19ochhan åt Gud den Högste, han välsignadepräst Ab-var
ram:

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

2°Välsignad Gud den Högstevare
dina fiender ditt våld."isom gav

Och Abram lämnade honom tionde allt.av
21Kungen Sodom sade till Abram: "Ge folket och be-migav

Abramhåll själv bytet." svarade honom: lyfter"Jag min
vidochhand svär Herren, Gud den Högste, himlens och jor-

23Aldrigskapare:dens skall såjag mycket tråd ellerta som en
skorem det ditt. Aldrig skall du kunnaär säga atten av som

Jagdu har Abram rik. skallgjort själv ha. räck-ingenting Det
med det har förbrukat och denmina del till-mäner som som

kommer följeslagare.mina Eshkol ochAner, Mamre skall ha
del."sin
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Abramförbund medHerrens
"Var1En till Abram inte0rd idärefter kom Herrenstid en syn:15

Ab-belönad."riktskall blidin sköld. Durädd, Abram Jag är
gårvill Jagdet du migGud, vadsade: min är"Herre, geram

3Och låtit fåharsade: mig---." han "Du intebarnlösbort
mig."blir detdärför min tjänare ärverochnågra barn, som

4Men blir hanlöd: ärverord till honom "Det inteHerrens som
5Och förde honomblod." Herrenditt utdig egetutan aven

duräknaochhimlen stjärnorna,och sade: "Se mot omupp
5Abram trodde Herren,bli."skall dina ättlingartalrikaSåkan
rättfärdig.honomräknadedärför Herrenoch som

fört dig7Herren harHerren,till Abram: "Jagsade är som
8Ab-egendom."landdig dettaförKaldeenfrån Ur i att somge

blirdet minhur skallGud, jagsade: "Herre, min veta attram
9Han treårigtreårig kviga,svarade: "Hämtaegendom" enen

ungduva"ochturturduvabagge,treårigochget enenen
och ladeAbram två delardemstyckade ihämtade djuren,

styckade hanfåglarna inte.varandra,delarna mitt emot men
bortjagadeRovfåglar Abramkropparna,dök mot menner

Vid skräckdvala, ochsolnedgången föll Abram över-idem.
mörker.väldigade honom, stortett

13Herren ättlingarskall dinaAbram:sade till "Du veta att
slavar ochochland derasbo inte ärkommer i ettatt varasom

14Men de blirfolk slavarår. detfyrahundraförtryckas i vars
rikedo-dra meddärefter skall deochdöma,skall ut storajag

15Du fädergår till dinadu iskall leva längesjälv innanmar.
Efter ättling-skall dinagenerationerblir begravd.frid och tre

syndersfylltförst då har sinaåtervända hit, amoreernaar
mått."

rykande17Solen Dåmörkt.och det blevgick ettsyntesner
kött-fram mellangickflammande facklafyrfat och somen

"Åt18Herren dinaförbund med Abram:dåslöt dettastyckena.
flod till denfrånland, ända Egyptensdettaättlingar jagger

19keniternas, kadmoneernas,kenisseernas,floden, Eufrat,stora
Zlamoreernas,Zohettiternas, kanaane-refaeernas,perisseernas,

land."ochgirgasheernas jevuseernasernas,
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och IsmaelHagar
lAbrams fötthustru hade honom några barn.Saraj inte Hon

Zochhade egyptisk slavflicka hette dag sadeHagar,en som en
Saraj till Abram: har ofruktsam. Gå till"Herren gjort mig min
slavflicka, fåkanske kan barn henne." Abramjag genom sam-

3ochtyckte, så Abrams hustru,Saraj, egyptiska slav-sintog
flicka åtHagar och henne Abram hade då bottsin tiogav man.

4Abramår låg med och hon blevi Kanaan. Hagar, havande.
Men hon märkte hon väntade barn började honnär att se ner

5Dåpå sade Saraj till Abram: skyrnfsin "Denna ärmatmor.
ditt fel lade själv minslavflicka famn,Jag din honi närmen
märkte hon väntade barn började hon på Her-mig.att se ner

ÖAbrammå döma mellan och dig" svarademig Saraj: "Duren
bestämmer själv din slavflicka vad du vill medöver gör-
henne" dåSaraj bestraffade henne, rymde hon.men

7Herrens fann henne källaängel vid öknen, källan påien
8"Hagar", slavflicka,till Shur. sade han, "Sarajs varifrånvägen

kommer du och du på svarade: harväg" Hon "Jagärvart
9Dåfrån Saraj." sade han till henne:min "Vändrymt matmor

1°Ochtillbaka till din och underkasta dig henne." Her-matmor
ängel sade: skall dina ättlingar"Jag mycket talrika,görarens

Herrensså talrika kan räkna dem." ängel sade tillingenatt
henne:

havande och skall föda"Du är en son,
och du skall honom Ismael,namnetge

har hört din klagan.Herren
Mer Vildåsna människa skall hanän vara,

han skall slåss alla och alla honom.mot mot
Öster alla bröder skall han bo."sinaom

Hagar hade talat tillHerren, henne, ettgav som namn:
Seendets Gud." hon tänkte:"Du verkligenTy "Har jagär sett

DärförGud och förblivit liv" kallarvid brunnen Beerman
Lachaj den ligger mellan KadeshRoi; och Bered.

15Så födde Abram, och Abram denneHagar .Eten son gav
AbramföttHagar honom Ismael. år86namnetson som var

födde Ismael åt honom.Hagarnär
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fdrbundsteckenOmskärelsen som
ochför honom1När uppenbarade Herrenår sigAbram 99var17

ochtilldig alltid migVäldige. HållGud densade: "Jag är var
dig ochJag ochmellanförbund miginstiftaskalloförvitlig. ett

3Då påföll Abram sitttalrik."övermåttandingöra ätt an-ner
4"Detta medförbundhonom: mittsade till äroch Gudsikte,

5Därför skall du intefolk.till mångafaderdig: du skall bli
skallAbraham, jagskalldittAbram:längre heta varanamn

ÖIag övermåttandigskallmånga folk.till göralåta dig bli fader
7Iag skallfrån dig.skall utgåfolk och kungarfruktsam, och

ochoch digmellanförbundet migförbund,upprätthålla mitt
förbund: jagsläktled,efter evigtsläktleddina ättlingar i ett

Slag digskallGud.ättlingarsoch dinaGudskall din gevara
främling, helaborland där dudetättlingaroch dina somnu

derasskallframtid. Ochför all jagegendomKanaan, varasom
Gud."

hålla9Vidare sida skallå dinAbraham: "DuGud tillsade
släktled.eftersläktledättlingaroch dina iförbund, dumitt

hållaFörbundet skallättlingar nioch och dinamellan mig er
11Nikön.manligtomskära allaskall låtapå detta nisätt: av
för-tecknet pådetta skallförhuden, ochbortskall skära vara

Alla skallblandmanligt könochmellanbundet mig eraver.
släktled,eftersläktledgamla,åtta dagar ideomskäras när är

du har köptdig och slavarfödda hosockså slavar är somsom
13De skallsläkt.dinsådana intenågon utlänning, är avsomav

duoch slavarfödda hos digbåde slavaromskäras, är somsom
evigtpå kroppförbundskall ha etthar köpt. Så ni mitt somer

har14Men könmanligt inteoomskuren,förbund. somen aven
harfolk: hanskall sittbortskuren, hanförhuden utstötasfått ur

förbund."brutit mitt
du15Gud skallSaraj inteAbraham: hustrusade till "Din

Jag henne,skall välsignahon skall heta Sara.kalla Saraj:mer
välsigna hen-skalldig Jaghenne skänkaskall låtajag son.en

17Dåfrån henne."härstammakungar skallså folk ochattne,
tänkte: "Intehan log ochansikte,påföll Abraham sitt menner

kangammal Ochhundra år intebli farkan ärnär manman
13Och sade tillAbrahamår"hon nittioföda barn,Sara ärsom

19Men sade:Gud "Dinditt hägn"Ismael få leva"Måtte iGud:
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hustru skallSara verkligen föda dig och du skall ho-en son, ge
Isak. Med skallhonom förbund,jag upprätta mittnamnetnom

förbund: skall hansevigt jag Gud och hans ättlingarsett vara
ZOVadGud. Ismael angår hörthar din bön: skall välsig-jag jag

honom så han blir fruktsam och förökar övermåttan.sigattna
skall bli far tillHan tolv hövdingar, och skall honomjag göra

21Mentill folk. förbund skallmitt medjagett stort upprätta
22NärIsak, Sara skall föda åt dig vid denna tid år."nästasom

Gud hade talat med Abraham lämnade han honom och steg
igen.upp

Abraham Ismael och alla slavar manligtsin köntog son av
fanns hos honom, både dem födda hos honomsom som var

och dem han hade köpt, och skar redan dag bortsom samma
Abrahamderas förhud, så Gud hade befallt honom.som var

25ochår99 då hans förhud skars bort, hans Ismael 13son var
ZÖPåår då han blev omskuren. dag blev Abraham ochsamma

27Allahans Ismael omskurna. fanns hos Ab-mänson som
raham blev omskurna tillsammans med honom, slavar som

födda hos honom och slavar han hade köpt utlän-var som av
ningar.

De Abrahamtre männen gästar
lHerren förvisade Abraham lund. Abrahamsig i Marnres satt18

Hantältöppningeni under den hetaste tiden på dagen. såg
och fick stå där framför honom. Då hanmäntre resteupp se

från plats tältöppningen och skyndadesig sin i dem ochemot
3"Herre",kastade till marken. sade han, den he-sig "Visa mig

4Låtdern du går förbi din hämta liteinte tjänare. migatt vat-
så får fötter. Sedan kan läggam ochtvätta niten att av era er

5såvila under träd, fram lite kan styrkajag niett tar mat som
med fortsätter ändå har kommitinnan ni ninär vägener nu-

ÖAbrahamförbi." svarade:De det" skyndade"Ja, gör sig in i
tältet till Sara och måttsade: det bästa mjölet"Fort, tag tre av

7Sedanoch baka bröd." Abraham bort till boskapen,sprang
fin spädkalv och den till skyndadetjänare,tog en gav en som

3Handen. tjockmjölk ochsig sötmjölk och kal-anrättaatt tog
han låtit och fram åt dem. Själv stod hananrätta satteven som

bredvid dem åt.under trädet medan de
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Abra-hustru"dinSara,9Sedan honom: "Var ärfrågade de
till-10Då kommerhan: "Jagsadetältet."svarade: i"Inneham

hustruskall dindåochtiden,härår vid dendigtillbaka nästa
tältöppning-stod idär honhörde Sara,Dettason."haSara en

mycketoch SaraNu Abrahambådehonom.bakom varen
12Därför logålder.fruktsamlängre ioch Sara integamla var

lustaupptändas"Skulle jagtänkte:ochsjälvför nusig avSara
13Då sade Herrengammal"ochvissnad min ärjag ärnär man

barn,födaSkulle jagtänkte:ochlog Sara"VarförAbraham:till
omöj-Finns någonting ärdetgammalsåär somjag som -

vid denårtill digtillbaka nästakommerHerren Jagförligt
15Sara sade:rädd ochblevson."då har Saraochtiden,här en

du."logsade: "Jo, visstHerrenlog inte." Men"Jag

SodomförberAbraham
följ-AbrahamSodom.Männen sågoch överbröt nujnerupp

skulleHerren "Varför jagtänkte:påstyckedem väg.de ett
Abraham bliskallgöravadAbraham jag ämnarfördölja

önska sigskalljordenpåfolkallafolk, ochmäktigtochstortett
för19Ia, utvalt honomharfått. jagharhanvälsignelseden som

befallninglyda hansskall attefterkommandeochbarnhansatt
och rätt-vad är rättoch göratill Herrens vägarhålla sig som

lovatharHerrenuppfyllelsegådet iDå skallfärdigt. som
ochSodomfrån2°Och "Klagoropetsade:HerrenAbraham."

Hag gårsvår.mycketsyndderas ärochstarkt,Gomorra är
detså illahandlatharverkligendeefteroch somomserner

framhardet trängtstaden,frånklagoropetverkar somropav
det."fåmåsteså, jag vetadetOm inte ärtill mig.

stod kvarAbrahamSodom. MenMännen vidaregick mot
sade:och23Och till Herrenvände sigAbrahaminför Herren.
medtillsammansrättfärdigedenförintaverkligendu"Skall

rättfärdiga i24Kanske femtiodet sta-finnsorättfärdigeden
denför skonaställetden iförinta attverkligendåSkall duden.

25Så kan du intedärborskullrättfärdigasfemtioför de som
orättfärdige,med dentillsammansrättfärdigedendödagöra,

orättfär-denpårättfärdige sättgår denså det somsammaatt
jordensheladenSkall ärintegörakan du inteSådige. som

26Herren finnersade: "Om jagrätt"vad ärdomare göra som
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för deras skull skona helaskallfemtio rättfärdiga Sodom, jagi
Abraham till dig,dristar talastaden." fortsatte: "Jag mig att

Kanske fattas det fem förstoft.jord ochHerre, jag är attsom
då förgöra hela stadenSkall duskall bli femtio rättfärdigadet

svarade: fin-skull" "Om jagför dessa fem Herrenmänniskors
Ännuden." gångförgörafyrtiofem, skall jag inte togenner

fyrtio" sade:finns där HerrenAbraham till orda: "Kanske
3°Abrahamfyrtios skull."för de"Då skall det,jag inte göra sa-

kanske finns därtalar,vred,de: "Bli Herre, jaginte menom
finner skallsvarade: "Om trettio, jag inteHerren jagtrettio"

31Då dristar tala till dig,Abraham:det." sade "Jag miggöra att
"Då skallsvarade:finns där tjugo" Herren jagHerre. Kanske

Abraham fortsatte:skull."förgöra staden, för de tjugosinte
talar gång, kanskesista"Bli vred, Herre, jaginte menenom

"Då skall förgörasvarade:finns där jag intetio" Herren sta-
33När hade talat med Abrahamden, för de skull." Herrentios

återvände hem.gick han därifrån, och Abraham

ochförstör Sodom GomorraHerren

1På vidänglarna fram till Sodom.kvällen de två Lotkom satt19
framhan och gickoch han såg dem sigstadsporten, när reste

marken.hälsade med ansiktetdem föll ochtill och motner
2"ag såhossade han. "Ta in mig övertjänare",är natten,er

fortsätta färdfötter, sedan kan ifår nini tvätta mor-ereraav
3Menhär hanute."bitti." svarade: "Nej, viDe övernattargon
hem.de till följde med honom Därbad dem så sistenträget att

ochåt bakade bröd,festmåltid dem ochlagade han osyraten
4Men staden,gått komåt. de hade till ide männeninnan sängs

gamla,både ochomringade huset,Sodom, ochimännen unga
5De ropade till "Varalla undantag. Lot: männenärutan som

medskall liggaSkicka dem tillkom till dig kväll vii ut oss,
6Lot bakomgick och stängde dörren sig.dem." iut porten

slag7"Bröder", harnågot såsade han, ber inte"jag gör ont.er,
tillLåt skicka demtvå döttrar orörda. migännu är ut er,som

någotvill, baraså kan med dem vad ni inteni m gör motgöra
9Men detak."dessa tillflykt underhar fått mittmän ro-som en

och borfrämlingpade: med dig kommer"Ur HårVägen en
skall vihos så till domare oss Nuoch han sig övergöross,
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ochträngde inpåde sig Lotdem." Ochdighantera änvärre ru-
1°Då sträckte sinaslå gästernadörren. utfram för insade att

Demstängde dörren.ochhusetdroghänder och in Lot i som
sågamla,blindhet,medslog deutanförstod porten somunga

efter dörren.famladeförgävesdeatt
någonhär,Männen fler anhörigadutillsade Lot: "Har
så förnågon staden,idöttrar ellerellersönersvärson, annars

13Ty eftersomdennaskall ödeläggahärifrån. vi ort,bortdem
han harfolket här, ochfrånstarkt klagorophar hörtHerren ett

14Då taladebort ochgickstaden." Lotödeläggasänt attoss
från denna ort",bort"Skyndablivandemed svärsöner.sina er

staden." Menödelägga svärsönernaskallhan.sade "Herren
skämtade.trodde hanatt

dig151 sade: "Skynda ipå ochdrev änglarna Lotgryningen
har här,båda döttrar duoch dehustrumed dig dinochväg ta

16Lot dröjde,straffas."stadenförintasså du närinte menatt
ochhonomskona honom, männenvilleeftersom Herren tog

stadendemoch leddeoch de båda döttrarnahustru uthans ur
dem där.och lämnade

dig17När för livet, inte"Flysade han:förde demde ut senu
slätten.kommitdu harförrän övertillbaka och intestanna

du förintas."kommerbergen,Rädda dig atti annarsupp -
19"Du18"Nej, dinhar tjänaretill dem. visatsade LotHerre",

skona mittbarmhärtig migoch har attvarit motynnest genom
aldrigskullebergen. agfly ända ikanliv, intejag uppmen

2°Men här frammestadendö.skulleolyckan,hinna undan jag
låtstad,litenbarafly dit. Detkan ärså jagligger nära att en
såliv denräddaoch mitt ärtillflykt därfå söka minmig -

också denHan vill,bli duskallsvarade: det"Ia,liten" som
22Mendu talarden stadförstöraskallgången. Jag intehär om.

där."förrän du ärkan, kan ingenting görafly dit så fort du jag
Soar.Så fick staden namnet

23När framme Soar.ijorden Lotgicksolen över varupp
24Dâ och Gomorra,Sodomfalla ettlät överHerren ett regn

25och för-hanfrån himlen,frånsvavel och eld Herren,regn av
förintade demochslättenstäder och helastörde dessa som

26Men Lotspå marken.och detstädernabodde växtei som
förvandladesDåtillbaka.sågefter honom siggickhustru som

saltstod.hon till en
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27Tidigt på begav Abraham till den plats därsigmorgonen
28Närhan stått inför han såg Sodom ochHerren. Go-överner

och fickhela slättlandet han röken stigaövermorra se som
från smältugn.en

29När Gud ödelade städerna på slätten tänkte han alltså på
Abraham den förstörelseoch lät komma undan drab-Lot som
bade städerna där hade bott.Lot

döttrarLots
3OLot lämnade och slog bergsbygden tillsammansSoar sig iner
med båda vågadesina döttrar. Han Soar, ochinte istanna nu

31Dåbodde han och hans båda döttrar sade dagi grotta.en en
den äldre "Vår fardottern till den gammal, och detäryngre:
finns här landet kan med barn påinga i göramän som oss van-

32Viligt far dricka ochvår sedan ligger medvis. vin viattger
33Närhonom. Så skaffar barn vår far." det blev kvällvi genom

de far och sedandricka, gick den äldresin vin att systerngav
till honom och låg med honom, och han märkte varkenin när

34Nästahon lade eller hon dag sade den äldresig när steg upp.
till den låg med vår far. honom"I jag Visystern nattyngre: ger
dricka kväll också, sedan kan du gå ochvin ligga medi inatt

35Devår far."honom. Så skaffar barn farvi sin vingenom gav
dricka den kvällen också, och den låg medatt systernyngre

honom, och märkte varken hon lade ellerhan honnär sig när
36Så båda döttrar havande far.blev Lots sinsteg upp. genom

37Den honäldre födde Moab, och hannamneten son, som gav
38Ocksåvåra moabiter.blev stamfar till dagars den yngre sys-

födde hon honom ochBen-Ammi, hantern namnetson; gaven
vårablev starnfar till dagars ammoniter.

Abraham ioch GerarSara
lAbraham tillNegev, trakten mellan Kadeshflyttade mot20 ner

2Däroch hanShur, tid bodde Gerar. sade hanoch i sinomen
hustru hans Avimelek,Sara hon kungen Gerar,isyster.att var

3Menlät då till Gudhämta henne korn till Avimeleksig. i en
dröm och sade till honom: därför"Du skall dönatten attom
du har denna kvinna till hondig: hust-tagit är en annan mans

4Avimelek haderu." henne, och han svarade:inte "Herre,rört
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5Han honsadeoskyldig attdödaverkligenvill du varen
bror. DettahenneshansadesjälvOch hon atthans syster. var

ÖGud svarade honomskuld."god jagi ärhar jag gjort utantro,
därförochgoddetta ihardu gjort tro,"Jagdrömmen:i vet att
digoch tillät in-synda migfrånocksådig mothindrade jag att

7Låt tillbaka hustru. Han ärfå sinhenne.rörate att mannennu
skalldufår leva. Menså dudigbe förprofet och kan att ve-en

medstraffasskall dutillbaka hennelämnardu inteta att om
de dina."och alladöden, du

ochAvimelek till3Tidigt sig sina mänkalladenästa morgon
93e-förskräckta.blevdeochför dem,berättade alltsammans

"Vadsade till honom: ärochAbrahamtillhankallade sigdan
ef-fördigvad har gjortOch jag ont,ossdu hardet gjort mot

rike Detoch mittskuld migsådragit överdu har stortersom
1°Ochotillständigt, Avimelekmig"hardet du gjort motär

Ab-så"handladig"Vad har kommitAbraham: attfrågade
fruktade intepåhärtänktesvarade: "Jag ortenraham att man

Dess-skull.hustrusför minskulle döda migGud, utan man
fars dotter,minHonverkligen ärminhon syster.är menutom

hustru.kunde hon blidärför minochhar intevi samma mor,
sändeochhemlämna13När mittbefalldeGud migsedan att

dindu vill migOm Visatill henne:sadepå vandring jagmig ut
din bror."jagöverallt dit kommer ärvikärlek, så attsäg

åtochoch slavinnorAvimelek slavarfår och kor,tog gav
Sara.återlämnade hans hustruhansamtidigtAbraham, som

slå digför dig,15Och land ligger ÖppetAvimelek sade: "Mitt
bror15Till dinlämnar härhan:sade "Jagvill." Saraduner var

inför dinaåt dig närmaste.gottgörelsesilversiklartusen som
rentvådd."fullständigtDärmed duär

ochAvimelekbotadeAbraham GudGud, ochbad till
13Her-kunde få barnde igen.såoch slavinnor,hustruhans att
ofrukt-Avimeleks husalla kvinnor inämligen gjorthaderen

skull.hustrus,Abrahamsför Saras,samma

födelseIsaks
med hennegjordelHerren löfte till Saraglömde inte sitt utan21

åtHon föddehavande ochblevhadehanså sagt. sonensom
hade förut-Gudden tidvidålderdom,på hansAbraham som
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3Abraham fött ho-den Saranyföddesinsagt. son, somgav
Abraham4När omskaråtta dagarIsakIsak.namnet varnom,

5Abraham årbefallt. 100 närhadeså Gudhonom, varsom
6Och fårGud harsade: gjort"Detföddes. Sarahans Isakson

7H0n sade:medmåste le mig."hör detallale, ochmig att som
ha barnskulleAbraham Sarahade kunnat att"Vem säga att

ålderdom."på hansfött honomhar jagamma Men sonennu

Ismael drivs bortochHagar
Abra-3Isak fira ställdeför dettaavvand, ochblevoch attväxte

9När såg denhurfest. Saramedham till stor egyp-son somen
1°sade honIsak,lekte medåt Abrahamhade fötttiskan Hagar

och hennes sonslavinnanden därborttill Abraham: "Driv
Isak."medtillsammans minskallSlavinnans inte ärva sonson

Abraham det gällde hanstill mods,illablev mycket son.
för pojkens12Men illa till mods"Var inteGud sade till honom:

IsaksdetSara är ätt-skull. Gör säger,och slavinnans som
13Men också Slavinnansvidare.föra dittskalllingar namnsom

ditt barn."eftersom hanfolk,till ärskall jag göra ettson
vattensäckTidigt ochbrödAbrahamnästa tog enmorgon

såaxlar, ochpå henneslyfte hanåtoch Hagar. Barnet uppgav
Shevassedan omkring i Beerirradegå.henne Honlät han

15När barnet underlade honslutsäckenöken. i togvattnet en
på pilskotts160ch bort,styckegick och sig ettbuske ettsatte

hon.tänkte Honhan dör",på sattavstånd. kan inte när"Jag se
17Men Gud hördehögljutt.därifrån, och barnetstycke grätett

himlen sade tillochfrånängel ropadeGudsgråt, ochpojkens
hörträdd, Gud harfatt, Hagar Var intedet"HurHagar: är

13Gå ochlyft honomochgråter där borta. tapojkenhur upp
folk."tillhonomskallhonom, göra ett stortväl hand jagom
påfick19Och och honhennesöppnadeGud ögon, ensyn

ochmed poj-säckenoch fylldegick ditbrunn. vattenHon gav
ken dricka.att

blev2°Gud ochoch hanpojken, växte stor.med uppvar
21Han boddebågskytt. igodblevöknen ochbodde iHan en

frånhustruskaffade honomoch hansParanöknen, enmor
Egypten.
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förbundAvimelek sluterAbraham och

En till Abra-befälhavare PikolAvimelek medgång kom sin
23Svär Gudviddusade: "Gud med dig alltham. i gör.Han är

eller mi-skall handla svekfulltdu sig miginte motmotatt vare
visa och detdu skallefterkommande, migbarn och utan attna

dig."harvänskap visatdär du bor jagland samma somnu
25MenAbraham hanskall den eden."svarade: "Ia, jag svära

påhade lagt beslagför dennesförebrådde Avimelek mänatt
26Avimelek har gjortsade:brunn. "Jag intevet somvemen

harför och in-aldrig tidigare det mig, jagdetta. harDu nämnt
förrän dag."heller hört talas det ite om

Abraham och de slötAvimelek,får och kor ochtog gav
varandra. 23Men Abra-lamm hjordenmed iförbund sju tog

29Då "Vadfrågade Avimelek honom: meningenham undan. är
3°Abrahamundan"du harhär lammen tagitmed de sju som

därmedochskall dusvarade: lammen mig"De sju ta emot av
31Därfördenna brunn."bekräfta det harjagär grävtatt som

där deeftersom detSheva,fick den platsen Beernamnet var
32Så ochSheva,de förbundvarandra ed. slöt i Beersvor en

filisteernasåtervände tilloch hans befälhavare PikolAvimelek
land.

33Abraham och åkalla-tamarisk Shevaplanterade Beerien
34Och uppehöllAbraham sigden Guden.de där Herren, evige

filisteernas land.under lång tid i

AbrahamGud sätter prov
lEn påkalladeAbraham på Guddärefter Gudtid satte prov.22

Gud sade:svarade han."Abraham" jag",honom: "Här är--
landetIsak, och gå tilldu älskar,din ende honom"Ta son, som

brännoffer på berg jagoffra honom därochMoria ett somsom
skall dig."visa

3Tidigt åsna.sadlade Abraham Hansin tognästa morgon
brännoff-veden tillIsak, höggtvå ochmed sinsig tjänare son

Gud hade talatden platsoch sig i väg motret om.somgav
5Då4Den på avstånd.Abraham platsendagen ficktredje sa-se

ochmed åsnan, medanhär jagde han till "Stannatjänarna:
tillbaka tillkommerför tillbe. Sedanpojken går dit bort viatt

ÖAbraham Isakbrännoffret och lätveden till siner." tog son
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bådaoch så gick deoch kniven,han eldenbära den. Själv tog
7"Far", svarade Abra-sade Isak. "Ja, min son",tillsammans.

fåret skalloch ved,eldham. Isak sade: "Här ärär sommen var
3"Min "Gud åt detAbraham, sigsadeoffras" son", utser-

de båda tillsammans.offras." Så gickfår skallsom
9När Gud hade talat bygg-fram till platsende kom omsom

och band sedanlade veden sinaltare.de Abraham Hanett upp
1°Och Ab-ovanpå veden.på altaret,lade honomIsak ochson

för slaktakniven sinhanden ochraham sträckte atttogut son.
Då från himlen: "Abrahamlhonomängel tillropade Herrens

Ängeln"härAbraham, jag."svarade ärAbraham" "Ia",-
honompojken, och ingethandsade: "Lyft din görinte ont.mot

du harGud, migfruktar inte vägratdu närNu jagvet att nu
13När bagge,såg fick hanAbrahamendedin son." se enupp

bort ochsnår. Då gick hanfastnat med hornen ihade ettsom
förbrännoffer ställeti sinoch offrade denbaggentog son.som

Abraham dagHerren utser". Idenna plats sä-namnetgav
blir sedd"."på därberget Herrenger man

15Ännu sadeängel från himlen ochgång ropade Herrensen
16"ag efter-själv, Herren,vidtill Abraham: mig sägersvär att

17skallendevägrade dinoch migdu gjorde detta inte son,som
talrikaättlingar stjärnornaoch dinavälsigna dig görajag som

Åstrand, dina ättlingarpå ochsanden havetspå himlen och som
13Och skall önskaalla folk på jordenskall fiendens städer.inta

fått. skall skehar Dettadina ättlingarden välsignelsesig som
därför du lydde mig."att

Abraham återvändeoch allatillgick tillbaka tjänare,sina
där.stannade sedanAbrahamtill Sheva.tillsammans Beer

ZOEn också Milka hadefick Abrahamtid därefter veta att
21Us, först-Nachor: denbrorfött åt hansblivit och sönermor

22Kesed, Pil-Kemuel, far, I-Iaso,Aramsfödde, hans bror,Bus,
23Betuel åttatill Rebecka.blev far DessaIidlaf Betuel.dash, och

24Hans bihustru,Nachor.brorfödde Milka åt Abrahamssöner
TachashGacham,Tevach,fick också barn:hette Reuma,som

och Maaka.
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Abraham köper gravplatsdöd.Saras
Hon1Sara dog detblev år gammal. Kirjat Arba,127 i nuvar-23

och Abraham kom och höll dödskla-Hebron,ande i Kanaan,
3Sedan lämnade Abraham den döda ochoch begrät henne.gan

4"aghettiterna. bor här främlingför tala medgick att som
mark tillsade han. "Låt förvärva styckebland er", mig ett av er

5Hetti-så kan döda hustru där."begrava minjagatten grav,
5"Hör vårsvarade: på herre. Guds utvalde duEn iärterna oss,
förnämsta våra gravplatser och begrav dinkrets, välj den av

Dåskall förvägra dig gravplats.där.hustru Ingen sinav oss
din hustru."kan du begrava

7Abraham och bugade för hettiterna, landetssigsigreste
3och så till orda: vill tillåta begraverfolk, "Om ni jagatttog

så på och för hoshustru här, hör lägg ordmig migmin ett gott
9så låter fåEfron, Sochars han Makpelagrottanmigattson,

marker.tillhör honom och ligger utkanten hansisom avsom
fårfull betalning, såskall honom jagJag att grav-ge en egen

1°Hettiten Efron där bland de andra hetti-plats bland er." satt
svarade själv Abraham inför landsmän, allaoch sinaterna som

11"Hör på herre", sade han. "Fältetstadsporten.i mig,satt ger
också, med landsmändig, där digjag jag minagrottan somger

den åt du din hustru."dig. Begravvittnen jagger
13ochAbraham folk införför landets taladebugade sig

Efron. får några betalardem till "Om ord, herre:jag jagsäga
och låtvad marken värd, betalningen begravamigär ta emot

15"HörEfron påhustru där." svarade: herre. Ettmig,min
för siklar silver vad det emellanjordstycke 400 Be-är oss-

Abraham ochdin hustru." fasta på vad Efrontog sagtgrav
inför hetti-vägde åt honom den mängd silver han nämntupp

siklar, efter vikt brukas bland köpmän.400 denterna, som
17Så fältet utanför det tillhördekom Makpelai Mamre, som

allaEfron, fältet och fanns där och träd växtegrottan somsom
13attfältet, förvärvas ochpå hela området, Abrahamöver av

blev hans egendom. skedde inför hettiterna, allaDet isattsom
stadsporten.

19Sedan på fäl-begravde Abraham hustru Sarasin i grottan
Makpela utanför det nuvarande Hebron, Kana-i Mamre, itet
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zoFältet sålunda Abra-där kom ifannsoch grottanan. som
frånköp hettiterna.gravplats,hams ägo genomsom

får Rebecka till hustruIsak

lAbraham hadegammal och Herrenmycket man,24 nu envar
2En Abraham till dendag sadepå allavälsignat honom sätt.

allt han ägde:förvaltadedenäldste bland sina tjänare, som
3jag vided diglår, villhand mellandin mina"Lägg ta aven

åthustruduGud,och jordens intehimlensHerren, taratt en
4utan du går tillbor,där jagbland kanaaneerna, attmin nuson

Isak."åthustru minochoch släktland minmitt tar sonen
5Tjänaren följa medvillig mighon intesade: "Men är attom

landtillbaka till detdindå föraSkalltill det här landet jag son
6"Nej", "du får ab-svarade Abraham,du har lämnat"som -

7Herren, himlens Gud,tillbaka dit.honomsolut förainte som
lo-land ochoch fädershem minafrånförde bort mittmig som

Åt land,dettaskallättlingar jaged: dinavade medmig ge
hust-så du kanframför dig,ängelskall sända tahan sin att en

30m med digföljavillighondärifrån. inte äråt attmin sonru
tillbakaförtill mined Men intefrån din mig.du löstär son

9Då husbonde Abra-hand mellan sinlade sindit." tjänaren
med ed.dettalovade honomlår ochhams

fi-mTjänaren och med dekameler,husbondessintiotog av
tillhanhusbonde ägde sig i väghansdyrbarheternaste gav

Där kamelerna läg-lät hanNaharajim.stadNachors Arami
framåt kvällen,utanför staden. Detvid brunnensig varga ner

12Ochhämtar tjä-går ochtid då kvinnorna vatten.vid den ut
låtGud, iAbrahams mighusbondeminbad: "Herre,naren

husbonde Abra-godhetdin mindudag få hur visar motse
från staden13Här och flickornavid brunnen, ärstårham. jag

Jag bekommerhämtaför attpå hit vatten.väg attut en av
dåhonfår dricka Omsådin kruka jagdem: Räck mig att sva-

också, dåkamelervatten ärdinaskalldu, ochDrick jag gerar:
dåIsak, ochåt din tjänaredu har bestämtdet den flickan som

15Hanhusbonde."godhetdin minhardu visat motjagVet att
medRebecka kom ditförrändettahunnit uthade knappt säga

tillBetuel,tillaxeln. dotterpå Honkrukasin var sonsomvar
15Det myckethustru.NachorsbrorAbrahamslVIilka, var en
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vacker flicka och hon orörd, hade haft henne.ingenvar man
gick tillHon källan och fyllde kruka, hon komsin och närner

skyndade fram ochigen bad henne: "Låt fåtjänaren migupp
13"Drick,klunk din kruka." herre", sade honvattenen ur -

och lyfte krukan på och lät honom dricka.genast ner armen
19När hon honom dricka sade hon: skall hämta"Jaggett att

åt dina kameler också, så de kan dricka sigvatten attupp
zoHon tömde kruka ochotörstiga." vattenhonsin igenast

skyndade sedan till brunnen och hämtade åtigen vattenupp
Självalla kamelerna. stod han och iakttog förhennetyst att

Herren hade hans färd lyckosamgjort eller inte.se om
22När alla kamelerna hade fått framvatten tog mannen en

guldring vägde halv sikel och den hennesi näsa,sattesom en
och på hennes tvåhan guldarmringar väg-sattearmar av som

23Sedande siklar. sade han till henne:tio "Tala för migom
24Hondotter du få nattkvarter din farsKan vi hus"är. ivems

svarade: dotter till Betuel, Milkas"Jag med Nachor."är son
25Och hon fortsatte: "Halm foderoch har och hus-vi gott om,

25Dåhar också." föllvi och tillbad Herrenrum mannen ner
27och sade: "Prisad Herren, husbonde Abrahamsminvare
Gud, har upphört husbonde godhetinte Visa min sinattsom
och trofasthet. har lettHerren till husbondes frände."mig min

Flickan hem och berättade för och de and-sinsprang mor
Rebeckavad hade hänt. hade bror hette La-ra som en som

30Labanban, och han skyndade till vid källan.sig ut mannen
hade och hans Rebeckanäsringen armringarnasett systersom
bar och hört henne berätta vad hade till henne.sagtmannen

komHan till stod hos kamelerna vid källan.ut mannen, som
31"Kom, du Välsignad sadeHerren", Laban. "Inteärsom av
skall du stå här har ordning förjag gjort dig där hemma,iute,

32Dåoch kamelerna ocksåhar plats för."vi följde medmannen
honom hem. lastadeMan kamelerna och halm ochdemav gav
foder, och åt och hans följeslagare såvattenmannen gav man

de kunde fötter.sinatvättaatt av
33När fram sade förr-"Jag vill intematen sattes ätamannen:

har framförtjag ärende."än mitt "Gör det", sade Laban.-
34Då 35Herrensade Abrahams"Jag harär tjänare.mannen:
välsignat husbonde och honommin gjort rik, han har ho-gett

får och kor, silver och guld, slavar och slavinnor, kamelernom
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35Sara, födde honomhusbondes hustru,och åsnor. min sonen
37Nuhan allt hanåt har äger.och honompå ålderdom, gettsin

skalled pålåtit jag intehusbonde mig tahar attmin en
bor.land hanvilkaskanaaneerna,bland ihustru åt hans son

och38Han släkt,fädemehem, till minGå till tasade: mitt egen
39Då husbonde: Mensade till minåt son. jaghustru minen

4°Han svarade: Herren,med migvill följahon inte somom
ochmed digsända ängelskalltill, sinhar hållitalltid migjag

åtkan hustru minså dulyckosam,din färd ta enattgöra son
När tillhar kommitdufädernehem.ochfrån släkt mittmin

från ed tilllöst din mig, ävenskall dusläktingarmina omvara
421 dagfrån eden/blir du löståt dig; såhennevillde inte ge

husbonde Abra-bad Herre, mintill källan jag:komjagnär
bli lyckosam.låta färddu vill minGud,hams visa mig om

kvinna43Här detKommervid brunnen.står jag en ungnu
fålåterhon mighenneberhämta jagskall attvatten,som

440m du, ochdå Drickhonkruka.dricka lite hennes svarar:ur
då detockså,kameleråt dina ärhämtaskalljag vattenupp

husbondes son.åttill hustru minharhenne Herren utsett
kom dit45Knappt Rebeckaförräntänka dettahunnithade jag

och hämta-till källangickpå axeln. Honkrukamed sinut ner
lyfte honfå drickahennebadoch jagde när att ge-vatten,

kamelerdinaskallDrick du,och sade: jagkrukannast gener
47Iag frå-vattnade kamelerna.drack och honockså Jagvatten

svarade honoch hondotter hon attgade henne varvar,vems
Dååt honom.föddeMilkaNachorsBetuel,dotter till son som

på hennesoch armringarnahennesringen i näsajag ar-satte
43och prisade minHerren,tillbad Jagoch Herren.föll nermar

ochpåförthade mig vägGud, rättAbrahamshusbonde som
åt hanshusbondesfrändetilldotter minlåtit finnamig son.en
och trofast-49Säg godhethusbondevill minvisanimig omnu

vad har rättadå det, så jagjag atthet. Om mig vetinte, säg att
efter."mig

5°Laban från vikommer Herren,svarade:Betuel "Dettaoch
51Här med dig,henneRebecka. Taärhar ingenting säga.att

harså Herrenhusbondesdinåthon bli hustrumå somson,
föll han52När hörde derasAbrahams tjänaresagt." nersvar

53Sedan silversmycken ochframhantillbadoch Herren. tog
ocksåRebecka;tillöverlämnadeochkläderguldsmycken och
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54Sedan ochhennes fick dyrbara gåvor. åthennes bror och mor
följeslagareoch hans och gick till vila.drack tjänaren

sade "Låtde migNär stigit tjänaren:nästa nuupp morgon
55Men modern badåtervända till husbonde." brodern ochmin

få hos dem eller tvåflickan skulle vecka innanstannaatt en
55Tjänaren svarade: "Håll kvarhon lämnade dem. mig inte nu

återvändafärd lyckosam, låt fåharHerren gjort min mignär
57De frågarhusbonde." sade: kallar hit flickan ochtill "Vimin

53De på frågade "Villsjälv." kallade Rebecka och henne:henne
villfölja med den här svarade: det jag."du mannen" Hon "Ia,

59Då Ab-Rebecka och hennes följa medlät de sin syster amma
ÖODe Rebecka ochoch hans välsignaderahams tjänare män. sa-

till henne:de
"Vår dig skall kommasyster, av

sinomtusen tusen.
skallättlingarDina erövra

fiendens städer."
Rebecka på kamelerna ochoch hennes tjänarinnor satt upp

Så Rebecka ochföljde med medtjänaren sigtog gavmannen.
sig i väg.

52Isak hade till Lachaj och bodde Ne-kommit Beer Roi inu
531 sågkvällningen gick han på fälten. hanNär sigut om-gev.

Och fickfick kameler Rebeckakring han sig.närma när sese
65och frågade den därIsak hon "Vemtjänaren: ärsatt man-av

svarade:fälten"kommer Tjänarenöveremotnen som oss
Då dolde hon slöja.husbonde.""Det sig i sinär min

67Isak65Tjänaren hanberättade för Isak allt hade gjort.om
till och han äls-förde Rebecka till tältet, han henne hustru,tog

Så fann Isak efterkade henne. sinitröst sorgen mor.

dödAbrahams barn med Ketum. Hans

ZochlAbraham föddehetteåter hustru. Hon Keturasigtog25 en
Shuach.Midjan, Iishbak ochhonom Simran, Iokshan, Medan,

3okshan och Dedans ättlingarblev far till Saba och Dedan, var
4Midjansleummeerna.ashureerna, letusheerna och söner var

härstammadeEfa, Efer, Avida och Eldaga. Alla dessaHenok,
ÖÅt5Abrahamfrån allt han ägde åt Isak.Ketura. sönernagav

hantill bihustrur Abraham gåvor, och medansina ännugav
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skicka demIsakfråndem sin attlevde skilde han genomson
Östlandet.tillösterut,

år.uppnådde: 1757Detta Abrahamlevnadsålderdenär som
långtefterdog8Sedan dagar. Han ettAbraham sinaslutade

9Hansmed fäderna.förenadesår, ochochgammalliv, mätt av
påMakpelagrottanbegravde honom iIsmaelochIsaksöner

liggerochSocharsEfron,tillhört hettitenfältdet somson,som
hetti-mdet hade köptAbrahamfältutanför Mamre, avsom

Efterhustru Sara.och hansAbrahambegravdesDärterna.
bodde vidIsakIsak.hansvälsignade GuddödAbrahams son

Lachaj Roi.Beer

släkttavlaIsmaels
Ismael, SarasDetta för Abrahamssläkttavlanär somson

13Detta Isma-Abraham.födde åt äregyptiska slavinna Hagar
förstföd-hansåldersordrüng: Nevajot,med iels söner namnen

15Ha-14Mishma, Massa,Duma,Adbeel,Kedar, Mivsam,de,
Detta påKedma.Nafish ochdad, Ietur,Tema, namnenvar

derasochtolv hövdingarbyar,ochefter lägerIsmaels söner
uppnåd-17Detta Ismaellevnadsålderdenärstammar. som-

och förena-dogdagar; hanslutade han sinaår. Sedande: 137
med fäderna.des

13De fram till Shur,Havila österfrånboplatserhade sina om
Öster lägerplatser.hade hanbröder sinaalla sinaEgypten. om

jakobochEsau
Abra-släkt.19Detta AbrahamsIsaks,berättelsenär sons,om

2°Isak Rebecka tilldåår han40till Isak.far togham blev var
från Paddan AramBetueltill araméndotterhonhustru; var

21Isak förtill sinbad HerrenLaban.till araménoch syster
hörde hansochofruktsam, Herreneftersom honhustru, var

22Men barnenhavande.Rebecka blevhustrubön, och hans
skalldet"OmDå sade hon:liv.hennesvarandrasparkade i

fråga Herren,förgickHonstår ut"så här, inte attjagvara
23och henne:svaradeHerren

sköte,finns ditt"Två folk i
moderlivet.åt frånskildatvå stammar,
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folket blir starkareDet det andra.änena
äldre skallDen dentjäna yngre."

24När 25Dentiden födde honinne tvillingar. förstevar som
kom fram rödhårig och luden skinnfäll helaövervar som en

ZÖSedankroppen, och honom kom hansEsau.namnetman gav
bror fram, med handen fast fot, hani Esaus ochett grepp om
fick Jakob. Isak år de föddes.60 närnamnet var

Pojkarna blev skicklig och höllEsauväxte jägareupp. en
till skog och mark, Jakob förde lugnt liv och boddei iettmen

Eftersomtält. Isak hade försmak vilt tyckte han bäst om
Esau, Jakob Rebeckas älsklingsson.men var

förstfâidslorüttsäljer sinEsau
29En dag Jakob kokade kom från markerna,Esaunär soppa

30"Ösalldeles utsvulten. det röda åt det rödamig,upp av
där", bad Jakob,han "jag alldeles utsvulten." fick hanDäravär

31MenEdom. Jakob svarade: din"Bara du mignamnet om ger
32Dåförstfödslorätt utbyte." sade på dö,i Esau: håller"Jag att

33"Gevad för glädje förstfödslorätten"har förstjag migav -
din ed", sade Jakob. honom sålde såEsau ed ochsin singav

34Dåförstfödslorätt till Jakob. Jakob honom bröd och lins-gav
åt och drack, och Så bryddeHan gick. litetsig sigrestesoppa.
förstfödslorätt.Esau sinom

Isak och Rebecka i Gemr

1Det blev hungersnöd landet- den förra hung-i än26 en annan
ersnöden, på Abrahamsden tid. Då begav till filisteer-Isaksig

ZHerrenkungen Avimelek Gerar. uppenbarade föri honomsig
och sade: dig till land"Bege detinte Egypten iutan stanna

3Bliskall dig. kvar tid så skalljag visa detta land,i jagsom en
Åtmed dig och välsigna dig. och ättlingar skalldig dinavara

alla dessa länder,jag skall uppfylla det löftejag jagge som
4Jagmed ed din far Abraham. skall dina ättlingar tal-göragav

rika på himlen, skall dessa län-stjärnorna dem allajagsom ge
der, och alla folk på jorden skall önska den välsignelsesig som

5Dettadina fått.ättlingar har skall lyd-ske därför Abrahamatt
de och rättade efter stad-mig sig vad befallt, bud ochjag mina

och lagar."gar
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7Men frågadeÖlsak stadeniGerar. när männenslog isig ner
vå-syster." Hansade han: minhustru "Dethonom hans ärom

kan dödahär"Männenhans hustru.hongade inte säga att var
3Hantänkte han.så vacker",skull, honför Rebeckas ärmig

Avimelekfilisteerkungentid,därhade redan närvarit enen
vänslas medfick Isak sinochfönstretdag tittade ut segenom

9Då sade:Isak och "Hontill ärkallade han sigRebecka.hustru
din syster"honduVarför har äralltså hustru.din attsagt

skull."dödad för hennesbliräddIsak svarade: "Jag attvar
1°Men oss Detdu har"Vad det gjortAvimelek sade: är mot

dinlegat medhärnågonlätt ha hänt männenkunde att av
Och Avime-skuld oss."då hade du dragit överhustru, och

denfolket:hela "Den rörtillbefallninglek utfärdade somen
med döden."straffasskallhustrueller hanshär mannen

hundrafalt12Isak året igen.och fick detlandetsådde där i
13och rikedomblev rik. Hanshanvälsignade honomHerren

Han ägde hjordarrik.myckethantillblev allt siststörre; var
avundAllt detta väcktemångahade tjänare.får och kor ochav

15Alla far Abrahamshansde brunnarbland filisteerna. som
16Ochmed jord. Avi-fyllde detidpå denneshade grävtmän

all-härifrån, du har blivitmåste flyttaIsak:sade till "Dumelek
17Då lägerIsak; han slog iflyttadefördeles för oss."stor

bodde där.ochGerardalen
Abrahams18Isak farhansbrunnaråter degrävde somupp
efter Abra-fyllthadefilisteerna igenhademän grävt sommen

farhansbrunnarnahanhams död, och namn somsammagav
19När dalengrävde efter iIsaksdem. män vattenhade gett

2°Men från kom i tvistherdarna Gerarkällåder.fann de en
kal-Och hanvårt vatten"och sade: "Detherdar ärmed Isaks

Sedanmed honom.dedärförEsek, trättelade brunnen att
dendet blevoch tvistbrunn,Isaksgrävde män omen annan

Han därifrånbrötden Sitna.kallade hanockså; därför upp
det tvistblev ingenbrunn. Denytterligaregrävdeoch om,en

harsade han, "nuRechovot, "ty",kallade han dendärföroch
landet".föröka härkan iså viHerren attutrymme,gett ossoss
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fjrbundIsak och Avimelek sluter

23Isak 24Dentill Sheva.flyttade därifrån och kom Beer natten
för honom och sade:uppenbarade sig Herren

din far Abrahams Gud."Jag är
med dig,rädd,Var jaginte är

skall digvälsignajag
talrikaoch dina ättlingargöra

för Abrahams skull."min tjänare
25Där slog hanoch åkallade därbyggde Isak altare Herren,ett

brunn.läger, och där grävde hans män en
26En från tillsammansAvimelek till honom Gerardag kom

27Dåoch befälhavare Pikol.med rådgivare Achussatsin sin sa-
tyckte så illade "Varför kommer hit,Isak till dem: ni ni som

28De svarade: har tydligtdrev bort "Vimig mig"ni settattom
har ochhar med dig, och viHerren viVarit attatt sagtnu oss

29ochSlut fördrag meddu måste varandra ed.svära ett ossen
aldrig harlova skall något liksomdu viinte göra ont,att oss

fred, ochofredat dig fick dra bortdig bara Du igjort gott.utan
3OIsak för dem,har välsignat dig." gästabudHerren ettgavnu

31Tidigt varandraåt deoch de och drack. nästa morgon svor
farväl dem, och de skildesed. Därefter Isak i sämja.togen av

32Samma Isaks och berättade för honomdag kom män att
33Isak kalladebrunnen de grävde.de hade funnit ivatten

dag Sheva.brunnen Shiva. Därför heter staden Beeriän
34När år han till hustrur Iudit, hettiten Be-Esau 40 togvar

35De förbittradedotter, och hettiten Elons dotter.Basemat,eris
livet för Isak och Rebecka.

får fars välsignelseJakob sin

llsak hade gammal, och hade försvagats såblivit ögonen att27 nu
han Då kallade han dag till äldstekundeinte sig sin sonse. en

2Isaksade han, och svarade: far."Esau. "Min son", Esau "Ja,
sade: gammal och hur långt har kvar."Jag inte jagär vet
3Hämta och bågen, och och skjutdina kogret ettutvapen,

4Lagavillebråd åt till älsklingsrätter och bärmina inmig. en av
får skall välsignelsetill så Sedan digmig jag jag minäta.att ge

dör."innan jag
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Esau,medtalade sinIsak5Men hade hörtRebecka när son
farvillebråd sinskjutaförhade gått ettdå attoch Esau ut

medtaladefardinhörde hurJakob:6sade "Jagtillhon sin son
7Skaffa lagaochviltnågothonom:tillsadeochdin bror Esau

dig in-välsignakansedanochfårså ätajagnågottill attgott,
3Hör och görpå mindör.jag somför Herren innan son,nu,-

killing-två finahämtaoch9Gå småboskapentillbortjag säger.
Denälsklingsrätter.farsdintilllagaskallså jag avenar,

väl-kansedanochfårhanså ätafar,till dinbära attskall du in
brorJakob mininvände: "Mendör."handig innansigna

120m vidfar rörminslät.alldelesochluden jag ärEsau är
förban-drar migoch överbedragarestår därjagmig ensom

för-13Hans svarade: "Denvälsignelse."förställetnelse i mor
jag sägerGörsonminmig,får komma överbannelsen somnu

killingarna."och hämtaoch
la-honochåt sinkillingarna14Han hämtadeochgick mor,

15Och Rebecka togälsklingsrätter.farshansgade till en av
ochhade hos sig,honfestkläder,Esausäldstefram sin somson

16Med skinnetdem.på sigsättadenJakob,lät yngste sonen,
hals.baraoch hanshänderhanshontäcktefrån killingarna

brödochvälsmakande rättenSedan denJakob somhongav
sadefar. "Far",till13och det sinbarhan inbakat,hadehon

Jakob sade:du"Vem är"Ja, minsvarade:Isakochhan son.
till mig.sadeduhar gjortförstfödde. JagdinEsau,"Jag somär

sedandusåfått,harjag attviltetochdig ätSätt somavupp
du iZODå fickIsak: "Hursade tagvälsignelse."dinkan migge
Gud, lätdinsvarade: "Herren,Jakobson"snabbt, minsådet

såhit, minIsak framsade: "Komväg." son,komma i mindet
minverkligendu äroch kännavid dig sonfårjag röra omatt

vidfickhanså röraIsakfarJakob till sin attframgickEsau."
händerna ärJakobs,sade: "Rösten ärIsakoch menhonom,

händerJakobseftersom23Han honom,igenkände inteEsaus."
ho-hanvälsignadedärförochbror Esaus,hansludna somvar

"Ja","Är Esau"verkligen min24Han dufrågade: son -nom.
såminfram25Då Isak: "Sätt maten,sadeJakob. son,svarade

dig minoch kandigmedharduviltetfår gejag ätaatt somav
ochfickså han äta,åt honom, attframJakobvälsignelse." satte

"Komtill honom:ZÖSedan Isaksadedricka.honom vin attgav
och27När framgickdåhanmig."kyssochfram, min son,
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Och han väl-kysste honom kände Isak lukten hans kläder.av
signade och sade:honom

från välsignatdoften marker"Som Herrensom
doften minär son.av

23Gud frånskall dig dagg himlen,ge
jord,fruktbar

rikt mått.säd och vin i
29Fo1kslag skall dig,tjäna

underdåniga.folk bli dig
Härska dina bröderöver
Må böja fördin dig.sigsönermors

förbannarFörbannad den digsom
och välsignad den välsignar dig"som

3°När Isak hade välsignat Jakob och Jakob hade lämnatjust
31Ocksåfar hem från han laga-kom hans bror Esau jakten.sin

måltid och bar den till far och sade till honom:de god in sinen
far, och din har"Vill du dig viltetäta sonresa upp, av som

32Isakmed så du sedan kan din välsignelse"sig, migatt ge
dinfrågade honom: "Vem du" din"Jag Esau,är är son,-

33Isak förfäran och sade:förstfödde", svarade han. greps av
hadedet då kom till med något vilt han"Vem in migsomvar

honomskjutit åt allt du kom, och sedanJag innan jagav gav
34När far hanvälsignelse." hörde vad hans sadeEsaumin gav

han.förtvivlan. "Välsigna också, far", badskri migettupp av
35Isak välsignel-svarade: bror handlade svekfullt och"Din tog

35Dådu ha fått." sade för heter hanskulle Esau: "Inte intesen
Jakob: gånger bedragit förstfödslorätttvå har han mig. Min tog
han, Och frågade:och har han välsignelse."tagit min Esaunu

37Isakdu välsignelse kvar åt svarade Esau:"Har mig"ingen
har härska bröder har"Jag honom dig, alla hansöversatt att

har honom. Vadtill hans säd ochjag gjort tjänare, vin jag gett
33"Far", "hadekan då för dig, sadejag son" Esau,mingöra -

ock-du bara denna enda välsignelse bort Välsigna migatt ge
39Detta farså, far" högljutt. det hansOch han grät var svar

Isak honom:gav
bo,"Långt från den fruktbara jorden skall du

fråndär dagg faller himlen.ingen
4°Av duditt svärd skall leva,

och du skall din bror.tjäna
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fridigskall dugång göraMen en
dig hans ok."kastaoch av

honomhadefadern41Esau till Jakob för gettfattade attagg
tid dåden vikommertänkte: "SnartOchVälsignelsen. Esau

RebeckaJakob."brorskall döda minDåvår far. jagsörjer
skickade ef-ochtänkteEsauäldstevad hennespåfick reda son

bror Esau"Dintill honom:sadeJakob ochsin yngsteter son
43Hör på vad jag sä-dig.dödaoch tänkerhämndpå nuruvar

44ochLaban i HarranbrortillFly minmin genastson:ger,
45Närlagtvrede har sig.din brorstid, tillsdär vre-stanna en

honom,du har gjortvadglömtoch han harhar lagt sigden
be-skall jagdig Intehem igen.låter hämtabud ochskickar jag

gång."båda påhöva mista sammaer

till LabanJakobIsak sänder
livet mig.hettitiskornaRebecka härtill Isak: "Desade tar av

frånflickahustru,flicka tillhettitiskocksåJakobOm tar enen
1Då tillkallade Isak siglängre."levadå villland, jag intedetta28

får in-till honom: "Duoch sadevälsignade honomJakob. Han
Bege Paddantillställetdig itill hustru.kanaaneiskate ta en

där,hustrudigochfamilj,Betuelsmorfartill din taAram, en
3Må väl-VäldigeGud dendöttrar.Labansmorbrordinen av

fruktsam, blirdig ochförökarså dudigdig och attgörasigna
väl-den4Och ättlingaroch dinadigmå hanmånga folk.till ge

du borland därså detAbraham,han attsignelse nugavsom
åt Ab-Gudlanddetegendom,dinfrämling blir gavsomsom

tillbegavoch Jakob sig5Så Jakob,Isakskickade i vägraham."
Betuel ochtill araménLaban,tillPaddan Aram, som var son

Jakobs och EsausRebecka,bror till mor.
ho-skickatJakob och6Esau hade välsignatIsakfick veta att

hadedär. Hanhustruför sigtill Paddan Aram att ta ennom
tillkanaaneiskafår inteoch befallt: "Duhonom tavälsignat en
till7och och begett sigochfarJakob hade lytt sinhustru", mor

tyckte3Då far Isakhanshur illaförstod EsauPaddan Aram.
Voch9Han Ismaeldärför tillgickkanaaneiska kvinnorna.deom

Macha-haderedanhanhustrurdetill hustru utövertog --
till Nevajot.Ismael ochAbrahamsdotter till systerlat, son
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Iakobs dröm i Betel

Hanmlakob Sheva ochlämnade Beer Harran.vägentog mot
förtill plats där han stannade eftersomkom fram natten,en

förgått på platsensolen hade Han atttog stenarnaner. en av
ha huvudgärden. Sedan lade han där.den vid sig att sova

121 såg ledde från jorden ändadrömmen han trappaen som
för den.till himlen, och Guds änglar gick ochupp nerupp

13Och stod framför honom och sade: "Jag Herren,Herren är
Marken lig-din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. dusom

14Depå skall åt dig och dina ättlingar. skall blijag ge somger
på jorden, och du skall utbreda dig åt ochstoftkornen Väster

och folk pååt och söder, alla jorden skall önska sigöster, norr
15Ochdu och dina ättlingar har fått.den välsignelse jagsom

föraskall med dig och skydda dig du går; skalljagänvartvara
dig tillbaka till detta land. kommer dig,Jag inte jagövergeatt
skall fullgöra det har lovat dig."jagsom

Jakob vaknade "sannerligen", sade han,sömnen.upp ur
17Ochpå denna plats,"Herren och det hanjag visste inte"är

bävan och sade: plats väcker"Detta bävan,ärgreps av en som
13Tidigtdet måste Guds boning, här himlens port."ärvara

Jakob han haft vid huvudgärdennästa stenentogmorgon som
19Hanoch den stod och den. kalladeoljagöt överreste som en

stadenplatsen Betel; tidigare hette Lus.
Jakob löfte: "Om Gud med och skyddarmigärettavgav

på denna färd och och klädermig min mig äta attmat attger
så dåklä med, kommer välbehållen hemmig jag igen,att

22ochskall Gud,Herren min harjagstenen restvara som som
alltstod skall bli Guds boning. låter fåOch du migen en av

skall tionde."digjagge

Jakob kommer till Laban

Uakob färdfortsatte och begav till land.sin kadmoneernassig29
Där fick han brunn på fältet och fårhjordaröppnaute trese en

låg omkring den. Man brukade nämligen hjor-runt vattnasom
Överdama den brunnen. brunnsöppningen låg sten;storur en

3först alla hjordarna samlade kunde vältra undannär var man
från brunnen och fåren. Sedan lade tillbakastenen vattna man
på dess plats brunnsöppningen.överstenen
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bröder" Deni,kommer"Varifrån4Jakob frågade dem: sva-
Laban,5"Då kanskenikännerHarran."frånrade: "Vi är -

kände honom.desvaradedeoch attJakob,sadeNachors son",
"Ochde.svaradeJakob. "Bra",frågade6"Hur det"har han

7Jakob fort-med fåren."Rakeldotterhanskommerdär borta
för tidigtdethimlen,på ärhögtfortfarandestår"Solensatte:

på betedemdrivochfåren utVattnaboskapen.ihopsamlaatt
alla hjor-förrängöra3"Nej", kan vi intede, "detsadeigen" -

Dåfrån brunnen.undanvältratsochsamladedarna stenenär
fåren."vivattnar

fåren,medRakelkommed dem9Medan taladehan ännu
1°När fick sinJakobfar.åtvalla sinbrukade mor-sehonsom

hanfår gickLabansmedkommaRakeldotterLabansbror
vattnade sinochbrunnenfrånundanvältradeoch stenenfram

brasthan iochRakel,Och kyssteJakobfår.Labansmorbror
medsläkthan nära12Han för henneberättade attgråt. var

berättadeochhonDåRebeckasochfarhennes sprangson..var
nyheten sinfick höra13och Laban sys-far, när omfördet sin

Hanhonom.för emothan sig att taskyndade utJakobterson
hem.med sighonomochhonom togoch kyssteomfamnade

14och Labanhade hänt,alltLabanförJakobberättadeDär som
blod."ochköttmittverkligendu"Ja, ärtill honom:sade

RakelochLea
15och sadedagtid,månadshonomstannade hos enJakob en

skall duintesläkting,du minJakob: "Visst ärtill menLaban
15Nuvill ha"duvadmigSäglön.åt migarbetabehöva utan

denoch yngstahette Leaäldstadentvå döttrar,Labanhade
vackerRakelglans,17Leas utanRakel. ögon varhette menvar

sade han: "Jagdärföroch13Jakob Rakel,älskadeoch välväxt.
LabanRakel."dotterdinförår sva-yngstaåt dig sjuiarbetar

främling.åtåt dig änhennejagbättre enrade: att"Det är ger
ochår,Rakel sjuför i2°Så Jakobarbetademig."du hosStanna

älskadehaneftersomfå dagar,någradettycktehan somvar
henne.

tiden harhustru,minmig"GeJakob Laban:tillsade nu
Då Labaninbjödhenne."medkommaLåt miggått. samman

23Men blevdetfest. närmedtillställdeochgrannskapetalla i
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kväll han dottersin och förde henneLea till Jakob, hanochtog
24Labanlåg med henne. Silpaslavflicka slavflickasingav som

25Pååt dottersin Lea. upptäckte Jakob detattmorgonen var
DåLea. sade han till Laban: "Vad det du har migär gjort mot

förDet Rakel harjag arbetat hosär dig. Varför har luratdu
ZÖLabanmig" svarade: "Det skick ochinte bruk här påär or-

27Firadenbort dottern före den äldre. bröl-ten att ge yngre nu
lopsveckan till slut med såLea, skall du få också påden andra

28Jakobvillkor du arbetar år tillsju samtycktei min tjänst."att
och fullbordade bröllopsveckan med SedanLea. Laban ho-gav

29Labandottersin Rakel till hustru. slavflicka Bil-sinnom gav
3°Såha slavflicka åt dotter Rakel. lågsin Jakob Rakelmedsom

också, och han älskade henne Lea. arbetade sedanHanänmer
hos Laban ytterligare år.i sju

Jakobs söner
31När sågHerren blev åsidosattLea hangjorde henneatt

32Leafruktsam. Men Rakel ofruktsam. blev havande ochvar
födde Hon honom Ruben, sade hon,"ty",namneten son. gav
"Herren har nöd,min och kommer älskaminsett attnu man

33Hon återmig". blev havande och födde Då hon:sadeen son.
hörde"Herren blev åsidosattjag och har därföratt miggett

34Honockså denne Och honson." honom Simon.namnetgav
blev åter havande och födde Då sade hon: "Nu kom-en son.

hålla tillmin har föttsig mig, honomjagatt sö-tremer man
35HonDärför fick hanner." Levi. blev åter havandenamnet

och födde Då sade hon: vill"Nu tackajag Herren."en son.
Därför hon honom Juda. Sedan slutade hon föda.namnetgav

lNär Rakel fann hon föddeinte barn åt Jakob blev honatt30
avundsjuk på ochsin sade till Jakob: "Ge barn,migsyster an-

Dåvill dö" blev Jakobjag ond på Rakel och sade: "Jag ärnars
3Rakelväl Gud haninte Det är dig få barn."vägrar attsom

sade: "Jag har slavflickamin Bilha. Gå till henne, så får hon
föda 4Såställe, ochi mitt får barnjag henne." hongenom gav
honom 5Bilhaslavflicka Bilha,sin och Jakob låg med henne.

6Dåblev havande och födde åt Jakob. sade Rakel: "Guden son
har skaffat han harmig hörträtt, bön ochmin miggett en

7RakelsDärför honson." honom Dan. slavflickanamnetgav
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8DåJakob.åtandreföddehavande och sinåterBilha blev son
medhård kamp minutkämpathar syster,sade Rakel: "Jag en

Naftali.honomOch hon namnetoch har segrat."jag gav
slav-hon9När fler barn sinfickhonfann inteLea att gav

Leas åtföddeslavflicka SilpaJakob.åtflicka Silpa en son
och hon honom"Då fröjd""Vilkensade Lea:Jakob. nam-gav

åtNär födde andreSilpa sinslavflickaLeasGad.net son
skall13sade prisa migkvinnornalycka Ja,"VilkenJakob Lea:

Asher.honomOch honlycklig." namnetgav
på fälten14En Rubenveteskördengång under när utevar

tillmed hem sindemoch sigkärleksäpplenfann han tog mor
kärleks-dinnågraRakel till "Ge migsade Lea:DåLea. sonsav

"Är15Hon du har mintagitdetsvarade: inte attäpplen." nog
också"kärleksäpplenskall du minifrån mig, ta sonsnuman
får dinhos dig jagfår ligga iRakel sade: "Han natt,Men om

15På från fäl-hemJakob komkvällenkärleksäpplen." närsons
skalldutillsade: migoch "Dethonom ärgick Lea emotten

kärleksäpplen."medför dig minbetalatharkomma, jag sons
17Och bönhördeGud Lea:henne denmedSå låg han natten.

13Då sadeåt Jakob.femteföddeoch sinhavandehon blev son
åtslavflicka minför minjagbelönat mig"Gud har attLea: gav

19Lea blev återIsaskar.honomhonOch namnetman." gav
2°Då sade "Jagåt Jakob. Lea:och födde sjättehavande sin son

äraGud. kommer minNu attgod skänkfåtthar manaven
honomOch honsöner."fött honomharjagmig, när gavsex

Därefter hondotter,födde honSebulon. gavnamnet somen
Dina.narrmet

ochbönhörde henne22Men Rakel; hanglömdeGud inte
33hon och föddehavandeblevfruktsam,gjorde henne en son.

24Och honvanära."slut på min"Gud harhon: gjortDå sade
sade: "Må mig ännuJosef, hon Herrenhonom namnet gegav

son."en

rikoch blirLabanJakob överlistar
få"LåtLaban: mig25Sedan Jakob tillJosef sadehade föttRakel

26Ge barn,ochhustrurminaland. migtillvända hem mitt eget
gå.låtdig, och migåtarbetaförvärvatharjag attgenomsom

27Laban svarade:åt dig."arbetatharsjälv hur jagDu vet
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snäll och lyssna på Spådomstecknen"Var detmig. visar äratt
23Ochför din skull har välsignat fortsat-Herren mig." hansom

du Jakobvad du vill ha"Bestäm lön så får det."i mig,te: av
sade: själv hur har arbetat åt dig har"Du jag och vad detvet

30Detblivit din boskap har haft hand den. lillajagnärav om
du hade kom har och förökats,till och överalltinnan jag växt
där har har Herren dig välsignelse. skalljag varit När jaggett

31Labanäntligen kunna något för familj" frå-göra min egen
gade: "Vad skall dig" skall någon-jag "Du inte migge ge-

svarade Jakob. "Om du bara föreslår skallting", gör jagsom
32Låtfortsätta vakta dina fårjag och få gå ige-migatt getter.

din hjord dag och skilja alla mörka djur bland fåreni utnom
och alla brokiga och spräckliga bland det skallgetterna: vara

33Iaglön. hedermin du sedan kommersätter min i närpant:
för vad har blivit lön, då skall alla du fin-minatt getterse som

hos fårspräckliga eller brokiga och allamig inte ärner som
34"Gott",mörka betraktas stulna." svaradeinte ärsom som -

35SammaLaban, får"det bli du skilde Labansäger." dagsom
de och brokiga bockarna, alla spräckliga och bro-strimmigaut

kiga alla med något på, och blandvitt alla mörka djurgetter,
36Hanfåren och överlämnade dem åt ladesina söner. ett av-

stånd på dagsmarscher mellan och Jakob, vaktadesigtre som
Labans hjord.resten av

37akob färska poppel, mandelträd och platantog grenar av
och skar strimlor barken så på blevdet vitaattav grenarna

33Dessasynligt. han skurit strimlor på ställde hangrenar som
sedan hoarna, Vattenkaren dit djuren föri kom dricka, mittatt
framför djuren. parade förDe nämligen de komsig när att

39ochdricka, eftersom de parade framför blev de-sig grenarna,
Jakobspräckliga brokiga. skildestrimmiga, ochras ungar

ifrån ungdjuren. På så skaffade han hjordarsigsätt egna som
Varjehan blandade med Labans hjord. gång detinte var

kraftiga djur skulle ställde Iakob hoarna,isigsom para grenar
42Menså de såg dem de parade framför dem.när sig näratt

det djur ställde han dit några Så fickintevar svaga grenar.
43OchLaban de djuren och Jakob de starka. Iakobs rike-svaga

domar han hade får och mängd, slavinnor ochiväxte, getter
slavar, kameler och åsnor.
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LabanJakob lämnar
vadallt"Jakob har tagitsade:1Jakob Labansfick höra söneratt31

tillhörfrån detkommerrikedomhela hansvår far ägde, som
vänligtlikaOch han inteLabanpåJakob sågvår far." att var
Jakob:3Då tillsade Herrenförut.inställd till honom som

skallsläkt.din Jagoch tilllandfäderstillbaka till dina"Vänd
med dig."vara

kommabad democh4Jakob Rakel och Leatillbudskickade
5Hanhjord.medhan sindärbetesmarkenpåtill honomut var

vänligtlikahan ärfar intepåtill dem: "Jag attsade erser
medhar varitGudfadersminförut. Menstämd migmot som

så mycket jagfarför6Ni arbetatharsjälva jagmig. attvet er
änd-gångpå7Ändå gångochluratfar migharförmått.har er

nå-migtillåtit honom göraattGud har intelön. Menminrat
ficklönSlovade spräckliga djurendehan migskada: somgon

dehan miglovadeochavkomma,spräcklighela hjorden
9Så Gudavkomma. toghjorden strimmighelafickstrimmiga

10En parningsti-undergångåtdenoch mig.fars boskap gaver
småboskapenbetäcktehannarnasåg drömden ijag att somen

111 ropadedrömmenfläckiga.ochspräckligastrimmiga,var
12och hansvarade: jag,Här ärJakob Jagängel tillGuds mig:

strimmi-småboskapen ärbetäckeralla hannarnasade: Se, som
behandlarLabanhurharfläckiga. Jagspräckliga och settga,

duBetel, därför dig i13Jag visade sigGuddendig. är som
till Lämnalöfte mig.och där dustodsmorde ett nuavgaven

hemland."till ditttillbakavändland ochdetta
någonlängreRakel har intehonom: "Visvaradeoch Lea

15Är för ho-främlingarintevår fars hus. vilottdel och i som
förfickpå det hanslutsjälvsålt och gjortharnom Han oss

till-denvår far,16Men har berövatGudrikedomden somoss.
Gudvadalltdärförvåra barn. Görochoch hållethör helt oss

till dig."har sagt
sitta17Då och hustrurbarnlätJakob och sinabröt uppupp
allaoch ägo-13Han boskapallmed sinkamelerna. förde sigpå

iförvärvathadehanboskapförvärvat denhan hadedelar -
Isak Kanaan.far itill sinbegeskulle sigPaddan Aram. Han nu

Rakel stjä-kunde19Laban såfår, ochoch klippteborta sinavar
ochLaban2°Jakob araménlurademed fars husgudar.la sig sin
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21Hantalade för honom haninte tänkte sig i väg.attom ge gav
med allt han hade,sig i han gick Eufrat ochväg ställdeöver

färden Gileads bergsbygd.mot

Laban hinner Jakobupp
2.2På 23Dådagen ficktredje Laban Jakob hade flytt.veta att tog
han med släkt och eftersig i sin honom, och eftermännen satte

dagar hade han hunnitsju ifatt honom Gileads bergsbygd.i
24Men på kom Gud till Laban dröm ocharamén inatten en
sade till honom: "Akta dig för enda ord till Jakob"sägaatt ett
25När Laban hann Jakob hade Jakob slagit läger ber-inu upp

Också Laban och hans slog läger Gileads bergs-imängen.
26Labanbygd. sade till Jakob: "Vad detta har luratDuär nu

och bort döttrarmig mina de krigsbyte.rövat som om Vore
Varför du dig bort och lurade Varför sade dusmög mig, ing-

till så kundeenting avsked dig med festmig, jag ochatt ta av
23Dusång, med tamburin och lyra unnade mig inte attens

kyssa barnbarn ochmina mina döttrar till avsked. harDu
29Dethandlat dåre. står makt skada dig,i min attsom en men

din faders Gud sade till förmig i Akta dig säganatt: att ett
3OOchenda ord till Jakobl du hade sådan hem-om nu en

längtan du måste så behövdei du väl stjälaväg, inte minaatt
gudar"

31Jak0b svarade Laban: "Jag rädd och trodde duattvar
32Menskulle dina döttrar ifrån med våld. den dumigta som

finner dina gudar hos skall få leva. Undersök här vårainte i
släktingars det finns något hos tillhörnärvaro migom som
dig, och det så fall." Jakobi Rakel hade stulitVisste inteta att
gudarna.

33Laban gick Jakobs tältin i och tält och de bådaLeas i
slavinnornas fanntält ingenting. han kom frånNär Leautmen

34Mengick han Rakels tält.in i Rakel hade lagt husgudarna i
kamelsadeln och på dem. Laban sökte helasig igenomsatt

35Rakeltältet fann sade far:ingenting. till illasin "Ta intemen
herre, kanjag för dig, harinte mig jag minaupp, men resa

dagar Och hur hanjust nu." letade hittade han hus-än inte
gudarna.
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36Då blev Jakob vred och började anklaga Laban. Jakob sa-
de: "Vad har förjag gjort vilket brott, eftersommitt duäront,

37Nu harjagar mig du letat alltigenom jag och haräger -
har du hittat enda sak tillhör dig Lägg det så fall härien som
inför dina och släktingar, såmina de kan döma mellanatt oss.
38Under de årtjugo hosjag varit dig har dina tackor och getter
aldrig fött otid,i och baggarna din hjord hari jag inte ätit.av
39Jagkom aldrig till dig med djur, fick själv betala förrivna jag
dem. krävdeDu ersättning något hademig stulits,närav vare

400mdet skett påsig dagen eller på dagen plågades jagnatten.
hetta, köld, och fick aldrig blundjagnatten i ögo-av om av en

411 år hartjugo jag hos dig: fjorton år arbetadevarit åtjagnen.
dig för dina båda döttrar och år för dina får och ochgetter,sex

420mgång på gång ändrade du lön.min fadersinte min Gud
hade medvarit Abrahams Gudmig, och Isaks Fruktan, då ha-
de du säkert skickat tomhänt.i mig Men Gud sågväg hur jag
led och hur fickjag slita, och han fällde domsin i natt."

Laban och Jakob sluter förbund
43Laban svarade Jakob: "Det döttrar,mina barnenär minaär
och fåren och allt dumina, härär mitt. Mengetterna ärser som
det vad kan välär, med döttrarjag mina ellergöra mednu

44Låtbarnen de har fött alltså sluta förbund, du ochettoss
"Ävenhanjag." Och fortsatte: ingen människa är närvar-om

45Dåande står dock Gud mellan digvittne och mig." togsom
46OchJakob och den stod. han sade åtsten reste si-en som en

släktingar plocka och de hämtade ochatt stenar, stenarna
byggde 47LabanSedan höll de måltid där påröse.ett röset.
kallade 43La-Jegar Sahaduta och Jakobröset kallade det Galed.
ban sade: står dag"Detta i mellanröse vittne dig ochsom

49DetDärför fick detmig." Galed. kallades också Mis-namnet
Laban sade: skall"Herren hålla vakt mellan dig och migpa,

500msynhåll förnär vi varandra.är du behandlarutom mina
döttrar illa eller dig andra hustrur vid sidan dem, såtar av

påtänk Gud står mellan digvittne ochatt mig, ävensom om
ingen människa närvarande."är

51Laban sade till Jakob: detta"Här och härär röse är sten-
52Destoden harjag mellan dig och mig.rest vittnen,ärsom
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på vägdetta röseskallstoden: inteoch jagdetta röse passera
ochskall rösetinteoch duuppsåt,meddig ont passeramot

53Må GudAbrahamsuppsåt.medpå migstoden ontväg mot
videdenJakobOchmellan oss."Gud dömaNachorsoch svor
på54Han slaktofferoffradefruktade.far Isakhanshonom som

åt ochmåltid. Detill stan-släktingarinbjödoch sinaberget en
på bergetsedan övernade natten.

och sinabarnbarnLaban55Tidigt sinakysstenästa morgon
hanåtervändeSedanvälsignade dem.ochavskedtilldöttrar

hem.

Esaubereder sigJakob mötaatt
påänglarGudsråkadeplötsligt1Jakob ochfärd,fortsatte sin32

skara",Guds2När han: "Detta ärsadesåg demJakobhonom.
Machanajim.platsenkalladeoch han

Seir,bror Esau itillförväg sin3Jakob budbärare iskickade
till herremin4med "Säguppdrag:dettaEdom,landetdvs.

ochLabanhoshar VaritJakob: JagdinSå tjänareEsau: säger
får, sla-5Jag ochåsnorkor,fåtthartillsändadär bortabott nu.

underrättabud förskickar jag attochslavinnor,och nuvar
ÖBudbärarna komvälvilja."dinvinnahoppherre,dig, i attom

din brorhoshar varitberättade: "ViochJakobtilltillbaka
7Då blev Ja-man."meddig 400påredan väghan motärEsau,

hanfolketdeladeHanfylldesochförskräcktkob upporo.av
två skaror.kameler, iochoch korfårliksommedhade sig,

andradenså kandenöverfaller8Han Esautänkte: "Om ena,
undan."slippa

IsaksfaderGud och minAbrahams9Jakob faderbad: "Min
landtill ditttillbakaVändsade till mig:duGud, Herre, som

lOJag värdväl/ intedig ärlåta detså skallsläkt, jagoch din
mig.hardu visattrofasthetall denochvälgärningardinaalla

ochJordan,gick överjagnärmin nuägde inte än stavJag mer
Rädda undan minmigskaror.bådamed dessahärstår jag

slår ihjäl migochkommerhanfruktarbror Esau, jag att annars
Du självharbarnen.ochmödrarnabådeoch de mina,

oräk-ättlingardinaväl ochdig göradetskall låtaJagsagt:
vid havet."sandenskall blideneliga, som
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13Jakob stannade där och valde gåva tillöver natten ut en
14200brorsin Esau det han hade förvärvat: och 20getterav

1530bockar, 200 tackor och baggar,20 kamelston disom gav
och deras föl, kor40 och 10 tjurar, åsneston20 och åsne-10

15Hanhingstar. lämnade djuren åt sina hjord förmän, sig,var
och sade åt dem gå före honom och hålla avstånd mellanatt

17Tillhjordama. den förste sade han: "När brormin Esau mö-
dig och frågar duter tjänare du påär, ochär vägvartvems

13dådjuren du driver framföräger dig, skall duvem som sva-
De tillhör din Jakob, detjänare gåva han skickarär tillra: en

19Pådig, herremin Esau; han kommer själv efter oss." samma
hansade till densätt andre och den tredje, till alla dem som

drev hjordarna: så skulle de till Esau desäga honom.när mötte
2°De skulle också "Din Jakob kommersäga: tjänare efter oss."
Jakob tänkte nämligen: skall blidka"Jag honom med gåvorna
jag skickar förvägi och först därefter komma inför honom. Då

21Såkanske han visar välvilja."mig skickades Jakobs gåva i
före honom,väg medan han själv stannade lägret deni natten.

Jakob brottas med okänden
Under Jakob med båda hustrurnatten sig sinasteg togupp,
och båda slavinnorsina och elvasina och gicksöner Jab-över

23Hanbok vid vadstället. lät dem gå floden och lät föraöver
24Jakoballt tillhördeöver honom. blev kvar. Dåsom ensam

brottades 25Närmed honom tills dagen grydde. hanen man
såg han kunde besegrainte Jakob slog han tillatt honom på

höftenhöftbenet, så gick led de brottades medatt närur var-
25"Släppandra. sademig", "dagen Jakobgryr" Menmannen,

27Hansvarade: "Jag släpper dig förrän duinte välsignar mig."
frågade honom: "Vad ditt "Jakob",är namn" svarade han.--
23Då han:sade "Ditt skall längreinte Jakob Is-utannamn vara
rael, du har kämpat med Gud och människor och segrat."
Jakob bad honom: "Låt få dittmig svarade:namn." Hanveta
"Varför frågar du mig mitt Och hannamn" välsignadeom

3°Jakobhonom där. kallade platsen Penuel, sade"ty", han,
"jag såg Gud skonadesansikte ansikte och ändå liv".mittmot
431När han lämnade sågPenuel han solen Och han hal-upp.

32Dettatade på grund skadade höft.sin anledningen tillärav
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dag överdenna inte nervsträngenäterisraeliterna iännuatt
på höftnerven.höftbenet,Jakob påsloghanhöftbenet:

medJakob försonas Esau
fördeladefölje.lJakob med Han400 ikommafick Esau manse33

Slavinnor-båda slavinnorna.och deRakelpå ochLeabarnen
bak-och hennes barnfrämst, Leabarn lät hanoch derasna

3Själv dem.framförgick hanJosef.Rakel ochochdem sistom
tillframhan gickjorden medangånger tillbugade sig sjuHan

i4Men och honomhonomskyndadeEsau togbror. emotsin
deOchoch kysste honom.halsenföll honomfamn. Han om

grät.
"Vilka5När frågade han:och barnenfick kvinnornaEsau se

Gudsvarade: barnenJakob "Det ärhar där"det duär som
ÖSå tillsammansframslavinnornaherre."skänkthar mig, steg

7Därefter Leatill jorden.bugadeochbarn sig stegmed sina
Josef ochslutligenochoch bugade sig,barnfram med stegsina

bugadeRakel fram och sig.
skickadevarför3Esau skarandär jagsade: mötte,"Den stora

Jakob.svaradevälvilja, herre",din"För vinnadu den" att-
bro-"behåll vad du har,9"Jag sadebehöver", Esau,vadhar jag
ochvälvilja1°Men ber dig migVisaJakob sade: "Nej, jagder."

dig såinförhar kommitgåva. Jagmin manta emot som
Därför berhar avvisat mig.Gud, och du inteinförkommer

dig. Gud har varitföra tilllätgåvan jagdig:jag emotta som
bad ho-JakobOchbehöver."har alltoch jaggod jagmig,mot

gåvan.hanså enträget emotatt tognom
slårEsau vidare,och dra jagbryta"Låtsade: upposs nu

13Men herre,du ärsvarade: "SomJakobmed dig."följe ser,
tackor och korpåockså tänka minamåstesmå.barnen Jag som

hela hjor-så dörenda dag,för hårtdemdi. Driver enmanger
så kan jagDärför går förväg,dudig, herre, iberden. jag att

ochdrivaharpå djurenmed tanke jaglångsamt efter, attfölja
dig Seir."fram till itills kommerpåtanke barnen, jagmed
del mitt15Esau kvarfå lämnaåtminstone"Låtsade: mig aven

svarade Jakob, "menherre",illadig."folk hos "Ta inte upp,-
dudet behöver inte."
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Redan 17Mendag återvände tillEsau Seir. Jakobsamma
begav till Suckot, där hansig byggde hus. boskapensig Förett
gjorde han skjul, och därför fick platsen Suckot.namnet

13På återvägen från Paddan kom Jakob VälbehållenAram
till Shekems stad och slog lägeri Kanaan utanför staden.
19Marken där han slog tält köpte hansitt tillsönernaupp av

20OchHamor, Shekems far, för hundra kesitor. där hanreste
altare, han "El Israels Gud".ett ärnamnetsom gav

Dina och Shekem

1Dina, den dotter fött åtLea hade Jakob, gick dag förut34 som en
ZShekem,träffa flickorna trakten.i till hivénatt som var son

Hamor, hövdingen landet, fick på henne,i och han överföllsyn
3Menoch våldtog henne. han fäste vid Jakobssig Dina, dotter,

blevhan förälskad flickan och sökte hennesi vinna hjärta.
4Han sade till far "Ordna såHamor: den flickansin blir minatt
hustru."

5Jakob fick hans dotter hadeDina blivit skändad,veta att
eftersom påhans fälten med boskapensöner ute Vän-men var

6Hamor,tade han med något tills de kom tillbaka. She-sägaatt
7Dåfar,kems gick för tala med Jakob. hade Jakobsatt söner

kommit hem från fälten. de hörde vadNär hänt kände desom
djupt kränkta och fylldes vrede, eftersomsig Shekem hadeav

något hölls för nidingsdådgjort Israel, någoti inteettsom som
får ske, han låg med Jakobs dotter.när

3Hamor vände till dem och sade:sig "Min Shekem harson
9Knytfattat kärlek Låt honomtill få henne till hustru.syster.er

släktskapsband döttrarmed åt och våranitagoss, ge era oss
1°Nidöttrar. kan bo bland landet skall ligga föröppetoss, er.

kan flytta omkringHär ochni vistas vill och skaffanisom er
Ochegendom." Shekem sade till farDinas och hennes brö-

der: "Visa välvilja, såmig skall allt vad begär.jag nier ge er
Sätt brudpriset så högt vill och kräv vad vill gåvani ni i Jag
skall vad begär, bara flickan hustru."ni mig tillnige er ger

13Jakobs Shekem faroch hans svekfulltsöner Hamor ettgav
14Deeftersom Shekem hade skändat deras Dina.systersvar,

sade till dem: "Så kan aldrig vår åtvi göra, systerge en man
15Baraförhud.med Det skam för på villkor kanettVore en oss.
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allaomskäralåterochblir visamtycke: ni avvårtvi att somge
själ-ochåtvåra döttrar16Då kunnaskulle vikön.manligt erge

tillblevså viblandbokundedå vi attochdöttrar, erta erava
dåpå omskäramed17Men gårni inte attenda folk. er,ett om

väg."iochflickanvitar ossger
19ochförslag,derasgodtog13Hamor Shekemoch hans son
så be-eftersom hanVerket,tillgickden strax varmannenunge

farshela sinfrämsteden iOch handotter.Jakobsitagen var
släkt.

tala-ochstadsportentillgick2°Hamor Shekemoch hans son
sinnade",21"Dessa vänligtstad. män ärsintill ide männen

flyttaochlandethärbland ifå vistas"Låt demde.sade oss
Såockså. viför demtill tarräckerlandetomkring här -

22Men detvåra döttrar.demochtill hustrurdöttrarderas ger
så viblandtill bo attsamtyckerdevillkor attpåbara ossär ett

kön,manligtallaomskäralåterfolk:enda viblir till att avett
de-alla23Deras ochbohagochboskapomskurna.liksom de är

dembaraLåttillhörakommerlastdjur att geoss nuoss.ras
24Alla imänbland oss."sigde bosättersåsamtyckevårt att

allaochförslag,Shekemsoch hansbiföllstaden Hamors son
staden.bodde iallaomskära sig,kön lätmanligt somav

tvåsår,led sina25På togdagen,tredje när männen avav
ochsvärdbröder, sinaoch Levi, DinasSimonIakobs söner,

alladödademotstånd ochstaden möta avgick attin i utan
medShekem26De hansochdödade Hamormanligt kön. son

ochhusShekemsfrånmed Dinasigsedansvärd och gavtog
plundra-ochde slagna27Iakobs gick fram översönerisig väg.
23Deskändad.blivithade togderasdärförstaden, systerde att
utanför.ochstadenbåde iåsnor, inneochoch korfårderas

och kvinnorbarnoch allaägodelar29De derasallaförde bort
husen.fanns ialltoch tog som

olyckadragithar"Ni3°Men och Levi:tillsade SimonJakob
ka-landet,borför dem iförhatligoch miggjortmigöver som

går defå, ochsåVioch ärperisseerna. sammannunaaneerna
förintas."familjochbåde min attjagkommeranfalleroch mig,

hora"vårbehandlasvarade: få31De "Skall syster ensomman
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Jakob åter i Betel
lGud sade till Jakob: till Betel och där och"Dra stanna35 upp
bygg altare åt den Gud för flyddevisade dig dusigett närsom

2Ochundan din bror Esau." Jakob sade till familj och till al-sin
hanla hade med "Gör med de främmande gudarnasig: er av

3Viharni hos och byt kläder. skall dra tillsom er, rena er upp
Betel, och där skall altare åt denbygga Gud hördejag ett som

bönmin nöd och har med påjag inär varit mig minvar som
4Dåfär-d." de främmande ochJakob alla gudar de hade si-gav

örringar, och Jakob grävde dem under terebinten vidna ner
5SedanShekem. bröt de och Gud slog städerna runtupp, om-

kring med skräck, så vågade förfölja Jakobsingen söner.att
5Så kom Jakob fram nuvarande Betel,till det Kanaan,Lus, i

7Därhan och alla han hade med byggde han altare, ochsig. ett
han kallade platsen El Betel, eftersom Gud hade uppenbarat

för honomsig där han flydde undan bror.sinnär
8Debora, Rebeckas och blev begravd nedanfördogamma,

Betel, under ek Gråteken.namneten som man gav
9Gud visade gång för hanJakob sedan kommitsig ännu en

10ochtillbaka från Paddan Gud välsignade honom sadeAram.
till honom: "Ditt har Jakob, skall du intevarit mennamn nu
längre heta Jakob. skall heta Israel." Och han honomDu gav

GudIsrael. sade till honom: Gud den Väldi-"Jag årnamnet
fruktsamVar och föröka dig. dig skall bli folk,Av ja,ettge.

Landetmånga folk, och du skall bli stamfar till kungar. som
åtjag Abraham och Isak skall åt dig. Också åt dinajaggav ge

13Sedanättlingar skall detta land." lämnade Gud honomjag ge
och igen.steg upp

Jakob stod på den plats där Gud hade talat medreste en
honom, stenstod, och han dryckesoffer och oljautgöt överen

15Ochden. Jakob platsen där Gud hade talat med honomgav
Betel.namnet

Rakels död

15De bröt från Betel, och före Efrata tiden innestraxupp var
17menRakel föda.för Förlossningen blev svår, detnäratt var

svårast sade barnmorskan ocksåtill henne: lugn,"Varsom
13Hongång får dudenna son." döende, och livetnären var nu
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farhansMenBen-Oni.hon honompå flyhöll namnetatt gav
Benjamin.19Så begravd vidoch blevRakeldogkallade honom

JakobBetlehem.nuvarande stendet restetill Efrata,vägen en
dag.står där iändenna Rakelshennes gravstenöver grav;
Migdal-sidanpå andraIsrael och slog lägervidaredrog

Ruben medlågEn traktdennaIsrael boddegång iEder. när
på det.fick redaIsraelbihustru, ochfarsBilha, sin

Isaks dödtolvIakobs söner.
23Leas först-JakobsRuben,tolv: sönerJakobs söner varnuvar

24Ra-Sebulon.ochIsaskarJuda,Simon, Levi,och vidarefödde,
25Bilhas, slavinnas,RakelsJosef och Benjamin.kels söner var

26Silpas, slavinnas, sönerNaftali. LeasochDan varsöner var
åt honom iföddesJakobsAsher. söner,Gad och Detta somvar

Paddan Aram.
Arba,vid KirjatJakob far Isak Marnretill ikom hem sin
bott.hadeIsakochAbrahamdärnuvarande Hebron,det
hanSedan dagar;slutade han23Isaks sinaår.blevlivstid 180

år. Hansgammal ochmed fäderna, mättförenadesochdog av
begravde honom.JakobochEsausöner

horeerochför edomeerSläkttavlor
Esau kanaaneiskasläkt.1Detta Edoms,dvs. togEsaus,är36

Oholivama,dotter,ElonshettitenAda,till hustrur:kvinnor
3och tilldotterBasemat,hivén Sivonstilldotter Ana, son,

4Ada åt Base-Elifas Esau,föddetill Nevajot.Ismael och syster
och5och IalamIeush,föddeOholivamaReguel,föddemat

Kanaan.föddes åt honom iKorach. EsausDetta söner, somvar
ochoch döttrar5Esau sinahustrur, sönermed sinasigtog

egendom hanallochlastdjurochboskap sinafolk,allt sinsitt
från brorbort sintillflyttade Seir,ochförvärvat Kanaanhade i

kundede7De boskap intemycketsåhade nämligen attIakob.
tillräckte inteuppehöllde siglandet därplats;påbo samma

8Så Esau ibosatte sigmånga djur.hade sådeeftersomför dem,
Edom.densammebergsbygd. Esau ärSeirs som

edomeernastamfadern till i9Detta släkttavlan för Esau,är
1°Detta Elifas,på Esaus söner:bergsbygd. ärSeirs sonnamnen

hustru Basemat.tillReguel, EsausAda,hustrutill Esaus son
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Elifas ochSefo, Gatam Kenas.Omar,Teman,söner var
12Timna, Elifas, födde honomtillbihustru Esaus sonvarsom

13Dettaättlingar.hustrus, ärAdas, EsausAmalek. Detta var
och DettaSerach, Shamma Missa.Nachat,Reguels söner: var

Detta tillättlingar.hustrus, är sönernaEsausBasemats,
föddehontill Ana:Oholivama, dotter SivonshustruEsaus son

åtoch Korach Esau.Ieush, Ialam
15Detta frånhärstammade Esausklanhövdingardeär som

söner.
hövdingarna Teman,ättlingar:förstföddes,Elifas, Esaus

15Korach, Eli-Amalek; dettaochGatamSefo, Kenas,Omar, var
17DettaAdas ättlingar. Re-dvs. ärklanhövdingar Edom,ifas

Nachat, Serach,hövdingarnaättlingar:guels, Esaus sons,
Edom,klanhövdingarReguels idettaochShamma Missa; var

13Detta Oholivamas,ättlingar.hustrus, ärdvs. EsausBasemats,
Korach;Ieush, Ialam ochhövdingarnahustrus, ättlingar:Esaus

klan-hustrus,ochdotters EsausOholivamas, Anasdetta var
19Detta klanhövdingaroch dehövdingar. Esaus söner somvar

Edom.densammehärstammade från dem. Esau är som
Detta landet:urinvånarna Lotan,ihorén Seirs söner,är

21Dishon, hore-Dishan; dettaochEserShoval, Sivon, Ana, var
Edom.klanhövdingar iSeirs söners,ernas,

Lotans Tim-och LotansHemam,Hori systersöner varvar
23Detta Shefo ochAlvam-Manachat, Eval,Shovals söner:ärna.

24Detta denneoch Ana. DetAjaSivonsOnam. söner:är var
vaktade ås-hankällorna öknenifann de närAna varmasom

25Detta Oholi-Dishon ochbarn:åt far AnasSivon. ärsinnorna
25Detta Esh-Hemdan,Dishonsdotter. söner:ärAnasvarna,

Detta Bilhan, SaavanEsersoch Keran. är söner:ban, Iitran
23Detta och Aran.Dishans Usoch Akan. söner:är

Detta Lotan,klanhövdingar: hövdingarnahoreernasär
3°Dishon, hore-dettaoch Dishan;EserShoval, Sivon, Ana, var

hövding.förhövdingklanhövdingar i Seir,ernas
kungarärde31Detta någonEdom is-regerade innanisom

32Bela, blev kung iBeorsregerade där.raelitisk kung son,
33När SerachsblevBela dog Jovav,med Dinhava.Edom, isäte

34När dog blev Hu-efter honom. Iovavfrån kungBosrason,
35När Hushamefter honom.land kungfrånsham temaneemas

Han besegra-efter honom.kungHadad, Bedadsdog blev son,
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35Närhade i Avit.och han sitt säteMoab,imidjaniternade
37Närefterkung honom.från MasrekaSamlablevHadad dog

efter ho-floden kungvidfrån RechovotSaulblevSamla dog
efterkung33När AkborsBaaldog blev Hanan,Saul son,nom.

Hadad kung39När blevdogAkborsBaal Hanan,honom. son,
Mehetavel,hettehustruHansmed Pagu.iefter honom, säte

Sahav.tillMatred, dotter Metilldotter
ochfamilj4°Detta efterklanhövdingarpå Esausär namnen

41Oholi-Alva, Jetet,hövdingarna Timna,förort, namn:namn
43Magdiel42Kenas, ochMivsar,Teman,Ela, Pinon,vama,

efter deras boplatser iklanhövdingarEdomsIram. Detta var
edome-Esau,densammeEdomderas;land ärdet är somsom

starnfar.ernas

bröderoch hansJosef
hade bott, Kanaan.lJakob far iland där hansdetbosatte isig37.

släkt.Detta hansJakob ochberättelsenär om
medfåren tillsammansvallade hanårJosef sjuttonNär var

till Bil-medbrukade hanpojke sönernabröder;sina varasom
demberättadesAlltfars hustrur.och Silpa, sinha ont omsom

3Israel alla si-Josefälskadefadern. änvidare tillförde han mer
dagar. Hanpå gamlafått honomhadehanandra söner,na

4Men brödernaåt honom.fotsid dräkt närhade låtit göra en
andraJosef alla sönerälskade sinafar änsåg derasatt mer

med honom.tala vänligtkundehat och intede avgreps
för5En berättade den si-handröm.hade Josef Närgång en

Hör harvad jagstarkare.hatblev derasbröder ännuna
7"Vi ochoch band kärvar,på åkernsade han.drömt", utevar

ställdekärvar sig iochstodochkärve sig upprättmin reste era
3Då bröderna:sadekärve."bugade föroch minsigringen

Ochhärska oss"Skall du överbli kung oss"Skall du över
ochdrömmargrund hanspåstarkarehat blevderas ännu av

hans prat.
berättade för sina9Sedan handrömhade han somen annan

drömdesade han. "Jaghaft dröm igen", attbröder. har"Jag en
1°Menför mig."bugade sigmånen och elva stjärnorsolen och

bröder tillrättavisa-ochför far sinaberättade dettahan sinnär
Skall kommaför dröm vi"Vad dethonom:de fadern är en
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och buga till jorden för ochdig, din och dina brö-jagoss mor
Brödernader" påretade honom, hans farsig kunde in-men

glömma han hadevadte sagt.
En gång Josefs bröder borta och vallade fadernsnär var

13sadefår vid Shekem Israel Josef:till dina"Du brödervet att
fårenmed vid Shekem, och tänkerär skicka dig tilljagnu

14ochdem." far", svarade han,"Ja, Israel fortsatte: efter"Se-
allt det skall med dina bröder och med fåren ochärom som

kom sedan tillbaka föroch berätta Och Israel skickademig." i
honom från Hebrondalen.Väg

15ochNär Josef kom fram till Shekem irrade omkring på fäl-
där han frågade: "Vad letar du efter"mötteten en man som

15"Jag letar efter bröder", svarade Josef. dumina "Kan tala-
Mannenför fåren"de vallarmig sade: "De har gettom var

sig härifrån, hörde demi de skulle tillväg jag Dotan."säga att
Josef följde då efter bröder och fann demsina i Dotan.

Bröderna såg Josef på långt håll, och han kom framinnan
19Dedemtill började de srnida planer på döda honom. sadeatt

20Komtill varandra: där har vår"Titta, drömmare såvi dödar
honomvi Vi kastar honom brunn ochi han harsäger atten

blivit vilddjur. Då får vad det blir hansuppäten viettav se av
21Mendrömmar" Ruben hörde detta försökte han räddanär

frånhonom de andra och sade: får slå"Nej, ihjäl ho-vi inte
Ochnom" Ruben sade till dem: "Spill blod ho-inget Kasta
brunneni här öknen, skadai honom inte" Hanutenom men

ville nämligen rädda honom från de andra för sedan kunnaatt
föra honom far.tillbaka till hans

23När Josef framkom till bröder slet desina honom hansav
24Sedandräkt, den fotsida dräkt han hade på sig. detogsom

honom och kastade honom brunnen.i Brunnen därtorn,var
25Närfanns inget de sedan hade slagit försigvatten. attner

fick påde karavan med ismaeliter; de kom frånäta Gi-syn en
lead och deras kameler lastade med ladanum, balsam ochvar

26Judaskulle föras tillmastix Egypten. sade då till si-som ner
bröder: "Vad har för glädjevi döda vår bror ochattna av

27Komdölja vårt såtvingas brott säljer honom till ismael-vi
Då behöver bruka våld honomiterna. inte vi det ärmot -

ändå vår bror." Och bröderna rättade efter honom.sigegen
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Några Josefdrogkom förbimidjanitiska köpmän uppsom
ismaeliter-siklar silver tillsålde Josef förbrunnen. De tjugour

Josef tilloch med Egypten.dessa sigtogna,
29När hanupptäckte Jo-kom tillbaka till brunnenRuben att

3°och återvändesönder klädersef där. Då han sinainte var rev
"vad skallborta", ropade han, jagbröderna. "Pojkentill taär

nu"mig
Bröderna bock ochslaktadeJosefs fotsida dräkt,tog en

32Sedan dräkten tillskickade de sindoppade dräkten blodet.i
dinefter detfar sade: här har hittat. Seoch "Den vi är sonsom

33Han hanssåg på den och sade: "Det Mindräkt." ärär son
34Och JakobJosef ihjälriven"vilddjur, äruppäten ett revav

höfterna och sörjdesäcktyg kringsönder kläder, han bandsina
35Alla föroch döttrar komunder lång tid. hanssin sönerson

sade:låtahan villehonom, inte sig tröstaströsta utanatt men
dödsriket." Såtills självskall jag stiger i"Jag sörja min nerson

farbegrät hans honom.
361 hovman-hossålde Josef till Potifar,midjaniternaEgypten

befälhavare för livgardet.farao och

Juda och Tamar
1Vid bröder och slöt tilltid lämnade Juda sigdenna sina en38

ZDär tillAdullam hette han dotternHira.i mötte ensomman
hustru.och henne han till Hankanaané hette Shua, togsom

3och föddehon blev havande ochlåg med henne, somen son,
4Hon åter havande och föddefick blevEr.namnet somen son,

5Och födde honhonhon Onan. ännunamnet somen son,gav
föddehonShela; hon befann Kesivsig i närnamnetgav

ihonom.
5Juda förstfödde hon hette Ta-hustru åt Er;sintog sonen

7Men ochmisshag,Judas förstfödde, väckte HerrensEr,mar.
3Då "Gå till dinsade Juda tilldödade honom. Onan:Herren

och skaffaoch din svågerplikt hennebrors hustru gör mot av-
9Men skullebarnetåt din bror." Onan intekomma visste att

hustrugång han låg med brorsräknas hans, och sinsom var
åtskaffa barnsäd spillas på marken för slippalät han sin att

1°Därmed -och därförväckte han misshag,bror. Herrenssin
Då sade Juda till svärdotterdödade också honom.Herren sin
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Tamar: får"Nu du bo änka din farsi hus tills minsom son
Shela blir vuxen." Han rädd också Shela skulle dö, lik-attvar

hans bröder. Så flyttade hem till far.Tamar sinsom
Tiden gick, och Shuas dotter, Judas hustru, dog. När sor-

getiden gick Juda dag tillsammansöver med sin vänvar en
Hira Adullam till föri Timna fårklipp-medattupp vara om

13Närningen. fick höraTamar hennes svärfar skulle tillatt
14ladefårklippningen Timna honi änkekläderna,sig satteav

på slöja och sminkadesig Sedansig. hon vidsigsatteen por-
till Enajirn, ligger på Timna. hade för-ten vägen Honmotsom

stått skulle henneinte till hustru åt Shela, fastänatt man ge
han nu var vuxen.

15När fickJuda på henne trodde han detattsyn var en pro-
15Ochstituerad, eftersom hon beslöjad. han gick bort tillvar

henne där hon vid vägkanten. "Låt liggamig med dig",satt sa-
de han; han det hansvisste inte svärdotter. Hon sade:att var

17Iuda"Vad betalar fördu det" svarade: skickar"Jag kil-en
ling hjord." "Då fårmin du tills du harmig pantur ge en-

13"Vadskickat den", sade hon. skall du ha frågadei pant"
han. Hon svarade: "Ditt sigill och sigillsnodden och dustaven

handen."har i Han henne vad hon begärde och låg sedangav
19Honmed henne, och hon blev havande. gick därifrån, lade

slöjan och påsig änkekläderna.sigtogav
ZOJuda skickade killingen med frånöver sin Adullamvän

för få tillbaka kvinnan, han kunde finnainteatt panten av men
21Hanhenne. frågade folk på platsen: den där"Var tempel-är

flickan håller till vid i Enajim" De svarade:vägen "Härsom
zzHanhar någon tempelflicka."inte varit kom tillbaka till Juda

och berättade han kunnat finna henneinte och folket påatt att
platsen förnekade det hade någon tempelflickavarit där.att
Juda sade: "Då får hon väl behålla dettaBara intepanten. nu
drar skam skickade alla fallöver Jag den här killingen,ioss.
fast du kunde finnainte henne."

Omkring månader sade till Juda: "Dintre senare man
svärdotter harTamar horat, honoch med barn." Då sadeärnu

25MenIuda: "För henne, hon skall brännas" hon fördesut när
"Ägarenskickade hon bud till svärfar och lätsin till deut säga:

här sakerna far till barn. Se efter det härär mitt är:vems
ZÖIudasigillet, snodden och kändestaven." dem.igen "Hon
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hennesade han, "eftersompå sida", jag intehar sinrätten gav
låg aldrig med henne.Shela." hanåt Menmin merson

27När honför henne föda visade detdet tid sig attattvar
ZBVid handförlossningen stack förstfå tvillingar.skulle ut.en

handen.band och knöt kringbarnmorskanDå röttetttog
29Men tillbaka handen,sade han drogkom först", hon."Han

"Så fram"fram. Då sade hon: du bryterhans bror komoch
3°Därefter hans bror, hankomOch han fick Peres.namnet som

Se-handen, och han fickdet röda bandet kringhade namnet
rach.

Josef Potifarhos

lJosef fa.-Potifar, hostill där hovmanhade förts Egypten,ner39
honomköptebefälhavare för livgardet,och egypter, avenrao

Herren Josefmedhade fört honom dit.ismaeliterna, varsom
hemmaficklyckades för honom. Han tjänstoch allting göra

350m med Josefhusbonde, såg Herrenhos egyptiskesin att var
4Josef hansallt han företoghonom lyckas sig.och lät i vann

honompersonlige Egypternvälvilja och blev hans tjänare. gav
vård.ägde Josefslämnade allt hanför hus och isittansvaret

5Från förhus ochförstund han honom sittden ansvaretgett
skull.för Josefshusägde välsignade Herrenallt han egypterns

både hans hemvilade allt han ägde,välsignelseHerrens över
ÖHan ochJosefs vård,ägdeöverlät allt han ioch hans ägor.

han bekymra sigbehövdemed honom intei sin tjänst om an-
skullehan äta.än matennat

7Efter husbon-tid börjadevacker.Josef Välväxt och envar
medpå honom. mig",kasta blickar "Liggdens hustru sina sa-

8Men husbondeoch sade:Josef avvisade henne "Minde hon.
och anförtrott allt hanhuset åtalla bekymmer mighar lämnat i

9Här tillhanvård. huset har sägaintemin ii attäger ommer
dudig, eftersom ärhan nekar ingentingmigjag,än utom-

så och syndahandla illaskulle då kunnahans hustru. Hur jag
1°Och övertalaförsökteoch dagfast hon dag inGud" utmot

ligga medoch villepå henne intehonom, lyssnade han inte
henne och henne nära.vara

En skötahuset för sittvanligtdag kom han in i att ar-som
12Då högg hon ifolkhusets inne.bete, och ingen tagvarav
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medhans och sade: mig" Men han lämnademantel "Ligg
13Närhand och hon sågmanteln hennes sini väg. attsprang

ropade påhan manteln och flydde hon husets folklämnade
han har hit hebré villoch sade till dem: "Se bara, tagit en som

på bekostnad. kom och ville ligga medvår Hansig mig.roa
15ochkunde, hanskrek så högt hörde hurMen jag jagjag när

och skrek lämnade han kvar mantel ochropade sin sinsprang
väg."

15Hon mantel ligga kvar tills hans husbondelät sedan hans
17Då upprepade hon berättelse för honom:kom hem. "Densin

han kom tillhebreiske slaven du har hit, ochtagit in migsom
13Men ropade och skrek, och då lämnade hanville sig. jagroa

19Närflydde." husbonden hörde hust-kvar mantel och sinsin
hade burit åt henne fylldeshur hans slavberätta sig motru om

2°Husbondenhan lät honom och honomvrede. gripa isättaav
fängelse där kungens fångar hölls inspärrade.det

Josef tyder tvâ hovmäns drömmar

21MenJosef fängelse. med honom ochSå Herrenisatt varnu
barmhärtighet. gjorde fängelsechefenlät honom Hanmöta

och denne lät Josef få uppsiktvänligt stämd honom,mot
fångarna fängelset och ha hand allt skullealla iöver om som
23Fängelsechefen behövde någon tillsyndär. haintegöras över

Josef, med honom.det anförtrotts eftersom Herren varsom
företogOch lät honom lyckas allt hanHerren i sig.

1En därefter hände det den egyptiske kungenstid att mun-
skyldiga till förseelser her-skänk och bagare gjorde sig sinmot

2Farao blev vred på båda hovmän,kungen Egypten. sinare, av
3ochförste munskänken och förste bagaren, lät dem isätta

fängelse där Josefhäkte hos befälhavaren för livgardet, deti
4Och Josef uppdragfången. gardesbefälhavaren i attsatt gav

betjäna dem.
5hade bådaEfter tid häkte de underi sinnattsamma varen

dröm, den kungens munskänk och bagare, där deegyptiske
särskilda tydning.fängelset, och dröm krävdevarje sinisatt

6När Josef på såg han de be-kom till demin attmorgonen var
7Då tillsammans medtryckta. frågade han faraos hovmän, som

"Varförhonom själv häkte hans husbondes hus: nii isatt ser
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3De drömt,svarade honom: harså dystra dag" "Viiut men
våra drömmar." Josef sade: "Attkan tydadet finns ingen som

förGuds sak. mig."tyda Berättaär nu
9Då Josef:munskänken dröm förberättade förste "Jagsin

1°Den hadevinstock framfördrömde hade mig.jag treatt en
förrän denhade den börjat skjuta skottrankor, och knappt

Jagbar klasar med druvor.stod full blom, och deni mogna
och plockade druvorna ochhanden,höll faraos bägare jagi

12Josefoch räckte den till farao."pressade saften bägareniut
dagar.rankorna betyderuttydningen: desade: "Detta är tre tre

130m dig tillbaka dittskall farao upphöja dig ochdagartre ge
förutåter få räcka farao hans bägareoch du skallämbete, som

14Men det går bramunskänk. tänk pådu hans mig närnär var
påminna faraoför dudig och minvisa är vän attatt omgenom

15Jag heb-härifrån. rövades bort frånså slippermig, jagatt ut
oförskyllt kastats fängelse."här harland, och jag ireernas

16När Josef såhördeförste bagaren ut-att gav en gynnsam
dröm,likadantsade han till honom: "Det i min jagtydning var

171denbrödkorgar på huvudet.drömde barjag överstaatt tre
fåglarna åtfarao alla de slag.korgen låg bakverk till Menav

13Josef svarade:korgen på huvud." "Dettadem ärmitt ut-ur
190m dagarbetyder dagar.tydningen: de korgarna tretretre

påle, ochoch låta dig påskall farao upphöja dig hänga enupp
fåglarna skall ditt kött."äta

ZOTredje Då höll haninföll faraos födelsedag.dagen därefter
då han kretsenför hela hovet, och upphöjdegästabud iett av

21Han lät försteoch förste bagaren.hovet förste munskänken
fa-åter fick räckafå så hanmunskänken tillbaka sin tjänst, att

Zzoch allde-lät han hängahans bägare, förste bagaren upp,rao
23Men försteJosef uttydning.les hade dem i sinsagt mun-som

på Josef glömde bort honom.skänken tänkte inte utan

Josef tyder faraos drömmar
och1Två vid Nilen,år därefter hade farao dröm: han stod41 en

feta kor och började beta ifloden kom vackra ochsjuupp ur
3Efter fulaNilen,andra korstrandgråset. dem kom sju upp ur

bredvid de andrapå strandenoch och de ställde sigmagra,
4Och ochde vackrafula korna åtkorna. de och sjuuppmagra
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5Men och hadesomnadefarao. hanfeta. Sedan vaknade om en
på strå, välrnata-såg kommadröm. Han sju upp sammany ax

ÖEfter andra skjutasågde fina. dem han sjuoch tunnaupp,ax
7Och slukade dede sjuöstanvinden.och svedda tunna axenav

förstodvaknade farao ochSedanoch fullavälmatade attaxen.
han drömt.hade

3På bud efteroch skickadefylldfarao av oromorgonen var
berättade sinaEgypten. Faraoalla och ivisasiarpräster män

9Dåtyda dem åt honom.kundefördrömmar dem, ingenmen
måste påminnaorda:munskänken till "Nu jagförstetog om

1°En vred påhade farao blivit sinagång tjä-försyndelser.mina
befälhavaren för livgardet,häkte hoslåtitoch imigsättanare

Där underhadeförste bagaren. vioch nattmig samma var
hade särskil-våra drömmar sinochhan ochdröm, jag,sin var

12Hos slav hoshebréhade vida tydning. som varen ungoss
för honom,berättade våra drömmargardesbefälhavaren. Vi

13Och såfördröm sig.tydde dem för varjeoch han somoss,
ställ-fick tillbakaså blev det: minför jaghan hade uttytt oss,

upphängd."den andre blevochning
14Då skyndadeefter Josef, och sigfarao skickalät attman

fick raka och byta klä-Joseffrån fängelset. sighämta honom
15Farao Josef: harsade till "Jagfarao.så han införder, och kom

harkan tyda den. Nudet finnshaft dröm, ingen sommenen
du får höra."de drömmarkan tydafått dujag attveta som

Josef Gud skall faraofarao: jag Mensvarade "Inte ettge
lyckosamt svar."

17Då på Nil-drömde stodJosef: jagfarao till "Jagsade att
13Upp ochdå feta och fina korfloden komstranden. sjuur

19Efter andra kordem kombörjade strandgräset. sjubeta i
så fulaaldrigfula ochså eländiga och jagatt settmagraupp,

2°Och åt deoch fula kornadekor helai Egypten. uppmagra
21Men dethade fått dem märktesde i sigde feta.första, närsju

ZZSe-förut. Så vaknadefula jag.de likapå dem,inte somvar
strå,påsåg kommadrömde sjudan jag jagatt sammauppax

23Efter skjutasåg andradem sjuoch fina. jagfullmatade ax
24Och desvedda östanvinden.ochoch tunnatorra avupp,

dettahar berättatfulla -Jagslukade de sjutunna axen.axen
det förkan förklara mig."ingenför siarprästerna, men
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250sef drömmar ochsade till farao: "Faraos är sammaen
26Dedröm. har talat för farao vad han tänker sjuGud göra.om

år:fulla betyder ocksåfeta korna betyder år, de sjusju sju axen
27De och fula kornadet och dröm. sjuär sommagraen samma

år, liksom dekom efter dem betyder sju sju som varaxenupp
hungerår.östanvinden. skall blioch svedda Det sjutunna av

23Det vadhar farao: Gud har faraoredanjag visatär sagtsom
Det år överflödhan skall komma med itänker sjugöra. stort

3°Men svårahungerår, såhela efter dem kommerEgypten. sju
något överflödet Egyp-skall iinte minnasatt av som varman

31och skallkommer föröda landet, detHungersnöden attten.
denspår det överflöd fanns där,finnas någrainte av som

32Att drömdeblir mycket svår. faraohungersnöd kommersom
hanfattat fast beslut ochtvå gånger betyder Gud har ett attatt

skall verket.det isättasnart
33Därför förståndigefterbör farao klok ochsigse om ennu

34Farao bör intill Egypten. gripagöra överatt styresmanman
skör-fogdar landet och kräva femtedeloch tillsätta ini aven

35Underöverflödsåren. kom-darna under de deEgypten sjui
städernaåren skall fogdarna samla livsmedel:mande goda in i

förfo-spannmålsförråd står till faraosskall de lägga upp som
36På detskall hålla lagren under bevakning. vi-gande, och de
hungerårenfår förråd livsmedel för deEgypten sjuset ett av

så det dukar under för hung-kommer landet, inteöver attsom
ersnöden."

Josef Egyptenöverstyresman
33och37Farao fann förslaget farao sadeoch hela hans hov gott,

sådet någon Guds andetill hovmän: "Finnssina äger somsom
39Sedan Josef: "Eftersom låtit dighan" sade han till Gud har

så förståndigfå allt detta, kan klok ochingenveta somvara
4°Du helaskall förvalta de kungliga egendomarna, ochdu.

skallfolk skall efter dina befallningar.sig Tronenmitt rätta va-
framförenda företräde dig."mittra

41Farao sade till Josef: "Härmed dig tilljaggör styresman
42Och farao ochhela drog sigillringEgypten." sig sinöver av

fintden på Josefs finger, han klädde honom kläderisatte av
43Hanguldkedja hans hals. lät honomlinne och hängde en om
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ropadeoch framför honomåka förnämstadeni näst vagnen,
helafarao honom tillSå gjorde över"Avrek" styresmanman:

44Och dinfarao,sade till Josef:farao "Jag ärEgypten. utanmen
45Fa-eller fot."lyfta handskall hela Egyptenbefallning ingen i

till hust-honomSafenat Paneach ochJosef namnet gavrao gav
46Josef år30On.dotter till Fera, iPoti prästenAsenat, varru -

stod inför farao, kungen Egypten.hannär av
hela Egyp-farao och företogJosef lämnade resa genomen

47Under skördar,rikaöverflödsåren landetde sjuten. gav
48och Josef samlalätöverflödår i Egyptenunder dessa sju av

stad lagradesstäderna:dem varjealla livsmedel och lagra i iim
49Josef ladepå åkrarna omkring.de grödor vuxit runt uppsom

sand.havetsmängd, denförråd spannmål i stor var somav
hålla räkningdet gicksluta räkna, inteTill ficksist attman

längre.
5°Innan två medhungeråret kom fick Josefförstadet söner

51Den förstföddeOn.till Fera, iAsenat, dotter Poti prästen gav
fåttsade han, "Gud har migJosef "ty",Manasse, attnamnet

52Den andreolyckor och släkbåde minglömma mina sonen
"Gud harsade han, migEfraim, "ty",han gettnamnetgav

vedermödors land".livsfrukt i mina
54började53När deförbiöverflödsåren Egyptende isju var

Alla länder drab-Josef hade förutsagt.hungeråren, såsju som
bröd.hadehungersnöd, överallt Egyptenbades i manmenav

55När helahungersnöden Egyptenbörjade känna överavman
"Gå tillefter bröd svarade han:faraooch folket ropade till

56Då hadehungersnödenJosef han säger."och gör nusom
ochspannmålsförrådenJosef alladrabbat hela landet öppnade

svårhungersnöden ieftersomsålde säd till egypterna, var
57Och förtillhela jorden kom EgyptenfrånEgypten. attman

överallt.svår hungersnödköpa Josef, detsäd varav

Josefs bröder kommer till Egypten
1När han tillsäd sade si-det fanns EgyptenJakob fick iveta att

Jag det finns sädpå har hört"Vad nisöner: väntar att ne-na
så överlever ochåt intedit och köp viEgypten. Fari attoss,re

3Då Josefs bröder för köpasvälter ihjäl." isig tio väg attavgav
4J0sefs Jakobvillebror Benjamin intespannmål i Egypten.
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för någonskicka med bröderna, för han skulle råkainteatt ut
olycka.

5Bland ocksåalla andra kom för köpa säd kom Isra-attsom
6Josefdrabbatels hungersnöden hade Kanaan.söner, var

sålde säd tillhade makten det handen Egypten,isom var som
Josefs bugadealla landet, och därför kom bröder och sigi nu

7När kände hantill jorden för honom. Josef fick brödersinase
frågadefördem, han till känna demigen sig inte utangavmen

köpabryskt: "Varifrån "Från förkommer ni" Kanaan att-
brödsäd", svarade de.

3J0sef ho-kände bröder, de kändesina inte igenigen men
9Han ihåg drömmarna han hade drömtkom omnom. som

fördem, han sade till dem: har kommitoch "Ni spioner Niär
1°"Nej,försvar." herre",det finns blottor landetsiatt se var -

bröd-för köpasvarade de, "dina har bara kommittjänare att
Vi hederliga männi-säd. alla till viär söner ärsamme man,

12Men har kommitskor och Josef sade:spioner." "Jo, niinga
13De svarade:för finns blottor landets försvar."det iatt se var

tolv bröder, herre, till och Kana-"Vi isöner en samme manvar
den kvar hos vår far, och finns mer."Men inteäryngste enan.

14Josef redan har nisade till dem: "Det ärjagär sagt er:som
15Men lever,låt på så farao nispioner. mig sätta santer prov:

Skickahärifrån förrän bror kommer hit.slipper inte yngsteer
fängslade tillsskall hållashämta bror. andraNiatten av er er

det blir har detär nitalat Har ni inteni sanning.prövat om
17Sedan häktehan dem allaså farao lever." ispioner, sattesant

dagar.i tre
18Den dagen sade Josef till dem: "Om jagtredje ni gör som

19Nufruktar Gud. skall niskall få leva vini -jagsäger se om
fårandrahederliga: får kvar häktet, ochi niär stannaen av er

ZOSedan medmed säd till svältande familjer. nitarge er av era
för har talatbror till blir bevisetmig. Det niattyngste san-er

21Men brö-Och så måste deoch då slipper dö."ning, ni göra.
straffet för det gjordederna sade till varandra: vi"Detta är mot

förbar-vår han han badbror. såg hur förtvivladVi omvar,
Därför självamande, lyssnade på honom. har vivi inte numen

Ruben sadedrabbats svarade dem: "Jagdenna olycka."av
på, ochville höraskulle pojken illa.ni Men ni inteinte göraatt

23Deför hans blod."kommer vedergällningen visste inte attnu
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medhade talat demhaneftersomvad de sade,Josef förstod
24Nu och Se-och gickbort grät.vände han sigtolk. utgenom

skilde Simontill dem. Hantaladetillbaka ochhandan kom
på dem.införhonomfängsla ögonenoch lätfrån de andra

med25Sedan säckarskulle fylla derasbefallde Josef att man
säckhansoch itillbakaläggaspannmål och ens pengarvars

också,Så gjordeförskulle democh matatt manresan.geman
26och åsnor och ipå sig väg.sädenlastade sinabröderna gav

för27Men nattlägretsäck vidöppnade sindem attnär aven
23"Jagsäcken.ifick han överståsna sinautfodra sin pengarse

till bröderna, "titta,ropade hantillbaka",har fått mina pengar
sågdealldeles sig,blevsäck" Dedehär ligger i min utom

det Gud har"Vad gjortoch sade:på varandra ärskräckslagna
oss"mot

berättade för29Så ochJakobfar i Kanaanhem tillkom de sin
3°"Han landetsmed ärvad de hade varithonom allt somom:

behandlade spioner.ochbryskt tillherre talade somossoss
31Men människor ochhederliga ingatill honom: Visade ärvi

32Vi far,tillbröder,tolv sönerspioner. men ensammevar
33Dåfarvår Kanaan.hos idenfinns och ärinte yngste numer,

reda påskall ni ärlandets herre: Nu jagsade han taär omsom
med sädenochhoskvar mighederliga. Lämna ta eren av er

34Sedan skall föra hitnifamiljer ochsvältandetill av.ge erera
ni intefår förvissa migsåbror till jag attmig, attyngste omer

tillbaka brorDå fårmänniskor. nihederligaspionerär utan er
fritt landet."och kan iröra er

35När ochhittade sinsäckarsedan tömdede sina envar
förfäradefar blevderasBåde de ochsäcken.ipenningpung

35Deras tillJakob sadefarpåde fick penningpungarna.när syn
finnsSimon in-Josef finnsbarnlös intedem: "Ni miggör mer,

gårdetmig över,vill Detoch Benjamin. är utni tate mer, nu
37Då får dödafar: minaRuben till "Dusade sinalltsammans"

till dig.tillbakamedhonom migharbåda jag intesöner om
tillbaka till dig."skall föra honomåtAnförtro honom mig, jag

bror33Men följa med Hansfårsvarade: "Min intehan er.son
hända honomolyckaSkullekvar.död och han ärär enensam

dödsriket."med igamle fardå driverpå ni sorg nererer resa,
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tillBrödernas andra Egyptenresa
2ochlMen hadehungersnöden svår landet, de gjorti när43 var
sade deras far till dem:de fört hem frånslut på säden Egypten

3Iudaåt svarade ho-och köp litet brödsäddit oss.""Res igen
förficksade klart och tydligt visavi inte"Mannen att ossnom:

40m låter vårvår med duhade brorhonom Vi inte oss. nuom
5Menfar brödsäd åt dig.följa med så och köperbror vi neross,

fara, förlåter följa med, villdu honom vi inteinte mannenom
har bror med er"till försade Visa inte mig ni inteom eross: er

6Då ochställa till det så förIsrael: "Varför skulle migsade ni
7De svarade:har bror till" "Hantala för niattmannen enom

vår släkt och frågade:förhörde och Leversig erom ossnoga
hurnågon Och talade för honomfar brorännu Har ni vi om

hit bror"kunde han skulle Fördet viInte säga:veta att ervar.
8Iuda och låtfar Israel: "Låt pojken följa medsade till mig,sin

svälterkomma så överlever ochvi intei väg, attgenastoss
9agsjälv och våra kvinnor och barn.ihjäl, och duVi tar ansvar

ställa till har honomför kan du intehonom, mig jagsvars: om
så skalloch överlämnar honom här till dig,med tillbakamig

1°Hadeinför alla dagar.stå brottsling dig vii minajag som en
bådetillbakadröjt så här, hade redan kunnatbara viinte vara

och två gånger."en
Då far dem: det måste ske,svarade deras Israel "Om nu

lägg detdå så här. det bästa har landet och iTa vi igör av
gåva åt lite balsam, liteoch för med detsäckarna som mannen:

mandlar.ladanum och pistaschnötter ochhonung, mastix,
12Och så kan lämna detdubbelt med igen ninita attpengar,

hafick tillbaka säckar. Det kan misstag.i varitöverst ettera
13Ta Må Gud denså bror med och far tillbaka.genaster er

lå-barmhärtighet så hanVäldige låta hosmöta attmannen,er
följa med tillbaka. Ochbåde andre bror och Benjaminter er

barn, så må det ske."mister jag mitt
15Bröderna medmed gåvor och dubbeltsig sinatog pengar,

fö-fick deoch så och till Egypten. DärBenjamin, sig i väggav
och demreträde hos Josef, då Josef såg medBenjaminatt var

till slak-sade han till förvaltare: med hemsin "Ta mig,männen
middagsmåletoch ordning måltid, för de skallgör i ätata en

17Han ochJosef hadetillsammans med gjordemig." sagtsom
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13Men de blev räddaJosefs hus.med bröderna till närsigtog
skull förförde fördes och tänkte:dit "Det är pengarnas man

förravåra säckarmed tillbakahit, ioss pengarna som var
ochtänker de kastagången. sig övermannaNu över oss.oss

19Vid ingångenåsnor."och våratill slavarSedan degör taross
2O"Hör på her-förvaltare.Josefstill huset vände de tillsig oss,

brödsädhär för köpagångende.sade "Förra vire", attvar
Zloch fann ochvåra säckar,och öppnadekom till nattlägret var

han hade betalt.säcken, allt vadisina översten oss pengarav
Och medharmed tillbaka. vihar tagitDe vi osspengarna nu

brödsäd för.kan köpa Vi intevi vet vemsomoss mer pengar,
23"Ni kan lugna",våra säckar."lade i varasom pengarna -

lå-fars Gud hardet ochrädda,sade han. "Var inte är somerer
Och hanfick pengar."skatt säckar. Jagfinna itit eraen eraer

förde till dem.Simonut
24Så Josefs lätbröderna hus. Hanmed in isigtog mannen

och han lätfötter,fickså de sinafram tvättasätta attvatten av
25De gåvorordning iåsnor. ställde sina väntanutfodra deras i

nämligenmiddagstiden; de hadevidJosef skulle kommapå att
skulle där.fått höra de åtaatt

25När haft medgåvoma dede framlämnadeJosef kom hem
27Han demhälsadeför honom.till jordenoch bugade sigsig

far taladegamle m omdet medoch frågade: "Hur är somer
23"Ja", vårväl medsvarade de, "allt ärhan ännu"Lever -

föll inför honom.Och delever ännu."far, din Hantjänare. ner
29När frågade han:fick bror Benjamin, sinhan sin mors son,se
"Är sade han:Sedantalade om"brordetta niyngste somer

3°Och efter-Josef skyndadedig, son""Gud välsigne min ut,
honom och hanöverväldigadebrodernkärleken till varsom

ochgickgråt. i grät.brista Han ini annatettnära att rum
31Sedan behärs-gickansiktet och igen. Hantvättade han ut

framskullebefalldekänslor och sätta maten.kade sina att man
32Man för ochoch brödernaför sigserverade honom sig egyp-

kan nämligen intemed för Egypternaåt honom sig.terna som
förskulle anstötligtdetmed hebreer,tillsammansäta vara

33Men Josef, åldersordningfick ibröderna mittdem. sitta emot
på varandra.såg förundrattill den Defrån den äldste yngste.

fick fem34J0sef bord, och Benjaminfråndem sittlät servera
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till-drack gladade andra. Och degånger så mycket sigsom
med honom.sammans

Josefs säckbägare i Benjamins
lJosef säckar medförvaltare: "Fyllbefallde sedan sin männens44

ochså med och läggsäd, mycket de kan sig,ta pengarvars ens
2Och duskallbägare, silverbägaren,hans säck.i minöverst

hanmedden säck tillsammanslägga iöverst yngstes pengarna
3Sågjorde Josef hadebetalade för säden." Han snartsagt.som

4Deåsnor.bröderna meddet blev fick sinasigge avmorgon
förval-Josef sade tilllångt från staden sinhade hunnitinte när

skalldemefter du hinner"Sätt Närmännen.tare: genast upp
5Det härdenmeddu Varför har lönat ontni ärsäga: gott

också använderdricka och hanherre brukarmin ur somsom
skamligt gjort"han tyder tecken. Detnär var

7Brö-öFörvaltaren sade detta till dem.hann dem ochupp
något sådant, herre Detkan duderna svarade: "Hur säga

3Pengarnahandla på det viskulle aldrig falla viset.in attoss
fråntillbaka till digfann våra säckar medviiöverst tog oss

guld från din her-då stjäla silver ellerVarför skulleKanaan. vi
90m skall han dö,finner den hos någonhus ossavres man

1ODå fårhan: "Nå, detbli slavar åt dig." sadeoch andra skallvi
åtskall bli slavfinner den hosbli ni Densäger.som som man

Bröderna lyftagår fria." skyndadeandra sigmig, ni attmen
12ochsäck,och öppnadesäckar på marken. Var sinsina enner

ochbörjade hos den äldsteförvaltaren gång leta, hanisatte att
funnenOch bägaren blev Benjaminsslutade hos den iyngste.

13Då de lastat åsnorsönder kläder. Sedan sinasäck. de sinarev
återvände de till staden.

Så fort-Josefs Josefoch hans bröder till hus.kom Juda var
inför honom.och de kastade till markenfarande kvar där, sig

15Josef Förstår"Vad det harsade till dem: gjort ni inteniär
15Juda "Vadtyda tecken" svarade:kanjagatt en man som

skallvåra 0rd och hurskall lägga viskall herre Hur vivi säga,
vår ochGud har uppdagat skuld, vikunna hävda vår oskuld

funnen hosbåde han bägaren blevdina slavar, herre,är som
17Josef sade: skulle aldrig fallaoch andra." "Det mig invi att
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blihos, han skallblev funnen minså. bägarenDengöra som
far."hem tillkan lugnt begeslav. andraNi erer

JosefJuda vädjar till

Juda herre.sade: påoch "Lyssna mig,till honomvände sig
duvred på din0rd, och bli tjänare,Låt få intemig säga ett som

19Du far ellerhadefrågade herre, vifaraos like.är oss, om
29Vi far, och han harvår gamlesvarade herre: harbror. dig, Vi

Pojkensfått på gamla dagar.harpojke hansomen son, en ung
efter och hankvarbror Därför han sin ärdöd. ärär mor,ensam

21Då föra honom hitbefallde dufars älsklingsson.sin attoss-
22Men herre,svarade dig,fick honom.till så du vidig, att se

hanfar, hans far skulle dökunde lämna sinpojken inteatt om
23Då vårdu tillsade intelämnade honom. yngsteattoss om

för dig.aldrig fåhit skulle visabror följde med vi mer ossoss
24Så berättade för ho-din ochtill vår far,kom hem tjänare,vi

25När fara tillba-vår far sade åtsedanvad du attsagt. ossnom
köpa Zösvarade kan Barabrödsäd Det vi inte.ka litet vi:och

fårkan fara.följer med vi Vi inte Visavår broryngste ossom
27Då sade vårmed.vår brorför inte äryngsteomoss mannen

hiistru 23Dentvåföddefar: migmin söner.Ni attvet ene
ihjälriven. Jagoch förstod hanförsvann ifrån mig, jag att var

290m ifrånockså den härhar nihonominte tarsett sonenmer.
farså driver gamleolycka,händer honom nioch detmig eren

300m kommer hem tilldödsriket. minmed jagismärta ner -
31ochså fäst vid,hanfar och har med pojkenvi inte äross som

skullepojken hans död.med, så blir det Vihan inte ärattser
gamle dödsriket.medvår idriva far, din tjänare, sorg ner

32Herre, för pojken. harhar far Jaglovatjag min att ta ansvar
skalltillbaka, såhonom med jagjag har miginteattsagt om
33Därfördagar.brottsling inför far allastå i minaminsom en

slav hos dig idu låterdig, herre, migber jag stannaatt som
tillsammans medfara hem sinaså han fårstället för pojken, att

34Hur fartillbaka tillfara minbröder. skulle kunnajag utan att
den detfrånmed Förskonapojken mig smärtamigha att se

vålla far."skulle min



Moseboken45:1 Första 76

Josef försig till känna brödersinager
1Nu Josef längrekunde behärska känslor inför hov-inte sina45

"Låt alla härifrån", ropade han, ochmännen. ingenut av
dem hos honom dåkvar han till känna för brö-sig sinavar gav

2Ochder. Josef brast gråt. Han så högt hör-i grät att egypterna
3Josefde det, och faraos hov fick sade tillvad hänt.veta som

bröder: Josef. far"sina "Jag Lever bröder kundeär min Hans
4Dåhonom, så förskräckta blev de. sade Josef tillinte svara

bröderna: fram hit." Josef"Kom De gick fram till honom, och
5Mensade: Josef, bror, sålde"Jag tillär ni Egypten.er som var

bedrövade för såldeinte hit och förebråni mig ingenting.att er
Det för rädda liv Gud skickade hit föremigattvar som er.
två år har det hungersnöd landet,varit och det kommerinu

7Gudfem år dåtill varken skall plöja eller skörda. skicka-man
de före för fortlevnadmig på förjorden ochatt trygga atter er

3Detbevara vid liv och rädda många. alltsåår inte nier som
har skickat hit, Gud, och han harmig till faraosgjort migutan
främste rådgivare, till ledare för hans förvaltning och styres-

hela Egypten.överman
9Skynda tillbaka till farmin och till honom: Såsäg sägerer

herredin Josef: Gud har gjort till helamig Egypten.överson
1ODuhit tillKom dröjsmål. skall få därmig bo Goshen,iutan

du du själv med dina fårär nära mig, barn och barnbarn, dina
Däroch dina kor och allt du skall för dig,äger. jag sörja

återstår fem år hungersnöd.ännu skall lida någonDu inteav
brist, varken du eller din familj eller någon dem tillhörav som

12Nidig. bådesjälva, brormin Benjamin och andra,niser-
13Berättadet verkligen talar till farjag förär minatt som er.

vilken ställning harjag Egypten och allt hari ni sett,om om
och hämta honom hit så fort kan."ni

14Han föll brorsin Benjamin halsen och och Benja-grät,om
15Josefmin hans famn.i kysste alla bröder, demgrät sina itog

famn och Sedan talade han och bröderna med varandra.grät.

Bröderna återvänder till farsin
161faraos palats hade fått höra Josefs bröder kommit,attman

17Faraooch det gladde farao och hans hovmän. uppmanade
Josef till bröder: "Så här skallsäga sina lastaniatt göra: era
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13och familjerochfarhämtatill Kanaanoch far hemdjur eraer
harbästadet Egyptenskalltill Jagsedan mig.och korn ge er

19Durikedomar.landetsskall få njutabjuda, och niatt av -
frånmedskallhär niSå göra:befalla dem: taskall er vagnar

far och kom.och hämtaoch kvinnor,barnförEgypten erera
bästafå det allraskall2°Bry tillhörigheter, niinte om eraer

bjuda."harEgypten att
faraosenligtdem21Israels Josefså.gjordesöner vagnargav

Åt ochfördemoch hanbefalhiing, mat en avvarresan.gav
han 300åt Benjaminhögtidsdräkt,handem gavmenengav

23Till hanfar skickadesinhögtidsdräkter.femochsiklar silver
bjudakundeEgyptenmed det bästalastadeåsnorföljande: tio

förnödenheterandrabröd ochspannmål,medåsnestonoch tio
24Så farvälJosef sinapåskulle hafar toghans avresan.som

"Blitill dem: intehan ovän-sadede sigbröder, och när avgav
på vägen"ner

tilltill Kanaan, sin25De tillbakaoch komlämnade Egypten
och han"Josef lever,25Där för honom:berättade deJakob.far

hanförstummad,blevJakobhela Egypten."överär styresman
27Men far alltförtalade sindedem. närkunde inte somtro om

dessutoml såghanochtill demhade närJosef vagnarnasagt
hanlevdehonom,hämtaförhade skickatJosef att upp.som

fa-måsteJosef lever. Jag23"Det Israel.sade "Minnog",är son
dör."honom jagfår innanså jagatt sera,

tillsig EgyptenJakob beger
Sheva.tilloch kom Beer1Israel han ägdemed alltbröt nu upp46

uppenba-Gud.Isaksåt farslaktoffer sinoffrade hanDär en
Jakob""Jakob, HanIsrael:Gud tilltaladerelse sva-nattenom

Gud.fars3Och Gud, dinsade: "JagGud ärjag."rade: "Här är
tilldigskalldär jag göratillfara Egypten,räddVar inte att

fara med4Jag tillsammanstillsjälv Egyptenskallfolk.ett stort
skall bli denJosefdärifrån. Ochföra digskall självochdig, jag

5Så Sheva.Jakob Beerlämnadedina ögon."slutersom
och kvinnor stigabarnochJakob sinalät farIsraels sinsöner

honom.hämtaskickat förhadefarao atti somvagnarnaupp
förvärvat ihadede5De och ägodelarnaboskapmed sig sintog

släkt.hansoch helaJakobde tillså kom Egypten,ochKanaan,
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7Sina och döttrar och helasina sondöttrar,söner sonsöner, ja,
släkt förde han med tillsin sig Egypten.

släktJakobs
3Detta på israeliterna kom till Egypten, Jakobär namnen som

9Rubensoch hans Jakobs förstfödde Ruben.söner. sönervar
SimonsHenok, Pallu, Hesron och Karmi. Je-sönervar var

muel, Ohad, Jakin, SocharJamin, och Saul, kanaaneiskans son.
Levis 12JudasGershon, Kehat och Merari.söner sönervar

Shela,Er, Onan, Peres och Serach, ochEr Onan dog ivar men
13IsaskarsochKanaan. Peres Hesron Hamul.söner sönervar

14SebulonsTola, Jashuv ochPuva, Shimron. Se-sönervar var
15Dettared, Elon och Jachleel. hon födde åtLeas sönervar som

Jakob Paddan Aram. Därtill kom dotterni Dina. Söner och
döttrar sammanlagt trettiotrevar personer.

15Gads Sifjon, Shuni,Haggi, Esbon, Arodi ochsöner Eri,var
17AshersAreli. Jishva,Jimna, Jishvi ochsöner Beria. Derasvar

18Det-hette Serach. Berias och Malkiel.Heversönersyster var
till Silpa, Laban hade åt dottersönerna sin Lea.ta gettvar som

födde dessa åt Jakob.Hon Det sammanlagt sextonvar per-
soner.

19Jakobs 2°Josefhustru Rakels Josef ochsöner Benjamin.var
hade fåtti Egypten och Efraim medsönerna Manasse Asenat,

21Benjaminsdotter till Poti Fera, On.i Bela,prästen söner var
Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Achiram, Shufam, Hufam och

DettaArd. Rakels hon födde åt Jakob.söner Detvar som var
fjortonsammanlagt personer.

23Dans 24Nafta1isHushim. Jachseel, Guni,sönerson var var
25Dettaoch Shillem.Jeser till Bilha, Labansönernavar som

hade åt dotter Rakel. föddesin Hon dessa åt Jakob. Detgett
sammanlagt sjuvar personer.

ZÖDe Jakob hade med till och härstam-sig Egyptensom som
made från honom, hans sonhustrur alltså oräknade, var sam-

27ochmanlagt eftersomsextiosex de Josef fick isönerpersoner,
två, blevEgypten det sammanlagt sjuttio Ja-var personer av

kobs släkt kom till Egypten.som



Moseboken 47:1 1Första79

tilloch hans släkt kommer EgyptenJakob
Israel reda påfåtill Josef, förJuda förväghade skickat i att

29lät förJoseffram ditde kom spännatill Goshen. Närvägen
far Israel. Närtill Goshen för sinoch åkte mötasin attvagn

halsen ochhan honominför honom föll gräthan stod omnu
3°Och harkan dö,Josef: jagIsrael sade till "Nu jaglänge. nu

du lever."dig och attsett vet
31Josef fars familj:till de andrabröder och i sinsade till sina

honomunderrätta minafarao ochskall uppsöka"Jag attom
fråntillkommit Kana-fars familj har migbröder och hela min

32De hållit boskap,de har alltidherdar, skall jag säga,äran.
alla tillhörigheter/ochfår och kor sinaoch de har med sig sina

33När påfrågar vad livnäroch nifarao kallar tillsedan sig erer
liv,34skall hela vårthållit boskap vihar iHerre, vini svara:

Herdarfå bo Goshen. ärvåra fäder Då kommer ni iliksom att
förnågot egypterna."nämligen orent

hans1Josef underrättade honomtill farao ochkom attom
fårfrån med sinabröder hade kommit Kanaanfar hansoch

Josef hadeGoshen. tagitde ägde och ioch kor och allt varnu
inför farao.träda framlät dembröderna ochfemmed sig av

3När på svarade de: "Vilivnärdevad de sigfarao frågade dem
4Sedan till fa-sade devåra fäder."liksomherdar, herre, viär

landet, hartid här vi ingetför ihar kommit en"Vi att vararao:
så svårdet missväxt ieftersomvåra får och ärbete till getter,

5Farao sadeGoshen."få bolåt iber dig, herre:ViKanaan. oss
till dig.har alltså kommitdina bröderfar ochtill Josef: "Din

6Hela bröderLåt din far och dinaför dig.liggerEgypten Öppet
Goshen. Ochde får bolandet: ibästa delendenbosätta isig av

karlar, kan duduktigademnågradu känner gesomavom
boskap."uppsiktendem minöver

honom7Sedan och föreställdefar JakobJosefhämtade sin
3och farao frågade honomhälsade farao,för Jakobfarao. om

9"Min svaradeår", Ja-vandringstid har 130ålder.hans varat
de har blivitlevnadsår intevarit,och svåra harkob. "Få mina

Jakob farvälvandringsår."fädersså många mina tog avsom
lämnade honom.farao och i

demJosef ochbröder bo Egyptenfar och ilät sinasin gav
faraosådelen landet, i Ramses,bästajord där, deni somav
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12Och far hans bröderJosef sörjde för hans ochhade befallt. att
familjernasfick livsmedel alltefterhela hans fars släktoch

storlek.

Josef till faraos egendomEgyptengör
13På bröd, hungersnödenjordenhela utan varvar man nu

förgåsoch både ochmycket svår, Egypten Kanaan nära attvar
Genom Josef allalåta säd samladefolket köpahunger. attav

förde dem tilloch ochfanns Egypten Kanaani isompengar
15När ochhade slut Kanaanfarao. i Egyptentagitpengarna

måstebröd", bad de. "Ellertill Josef. "Ge vikom egypterna oss
16Dånågraåsyn bara för har pengar"dö här dini vi inteatt

"Är hit med boskap.Josef: slut, så komsvarade erpengarna
417De tillkom med boskap Jo-Då bröd utbyte." sinijagger er

hästarna, fårhjordarna,dem bröd utbytesef, och han i motgav
året medSå försörjde han dem detnötboskapen och åsnorna.

all deras boskap.bröd utbytei mot
13Året de till Josef ochända, och följande år kom sa-gick till

vårslut ochmåste det herre:de: "Vi år, ärsäga som pengarna
dig Våra krop-redan fått. enda kanboskap har du Det vi ärge

19Eller inför på dig,måste dö vioch vår jord. vi ögonenpar
betalning för bröd. ochoch vår jord Vioch vår jord iTa oss

bara utsäde, såfaraos egendom, du vivår jord blir attger oss
vår liggadö och jord slipperkan överleva och behöverinte

2°Då åt farao. AllaJosef all jordöde." köpte Egypteni egypter
så svår. Jordenhungersnödensålde åkrar, eftersomsina var

21Och överallt helafaraos egendom. Egyp-blev på detta isätt
zzPrästernas jord köptemänniskorna till slavar.gjorde hanten

underhåll från farao,lagstadgadedock hadehan De sittinte.
och behövde därförpå underhåll farao demde levde det gav

jord.sälja sininte
23Josef åt fa-har köpt och jordsade till folket: "Nu jag erer

24När skördenså kan beså jorden.har sädni niHär attrao.
fåråt farao. femtedelarfemtedel Fyra nibärgas skall ni ge en

allatill åt och familjer ochbehålla till utsäde och nimat er era
25Egypterna våra liv,sade: har räddatförsörja." "Duhar att

26Joseffå slavar åt farao."tacksamma gjor-herre. Vi är att vara
förgäller dag jorden Egypten:de detta till lag i iän enen som
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blevjordbara intetill farao. Det prästernasfemtedel somvar
egendom.faraos

önskanJakobs sista

skaffa-27Israeliterna alltså Goshen Egypten. Däribosatte isig
mycket talrika.och blevfruktsammaoch dejord,de de sig var

år.23Jakob livstid blevhans 147årlevde i Egypten;sjutton
till29När kallade handå Israel skulle dönärmadetiden sig

ber digtill honom: "Jagoch sadeJosefsig sin om en yn-son
dinochlår Visa migmellanhanden mina svär attLäggnest.

30När harjagi Egypten.trofasthet: begrav mig inteochkärlek
och läggfråndå bort Egyptenförhos fäderna, miggått till vila

skall dusvarade:Josef "Jag görafäders grav."i minamig som
31"Ge ho-Jakob, och haned", sadedinmighar sagt." gav--

huvudgärd.Israel vidknäfölled. Sedan sångenssinnom

JosefsJakob välsignar söner
sjuk. Då hanfar1Efter hansJosef budtid fick togatt varen
och taladeoch Efraim,Manassebådamed sig sina söner man

Israel samladehade kommit.JosefJakob hansför att sonom
och sig i sängen.då kraftersina satte upp

föruppenbarade3Jakob Väldige sig"Gud denJosef:sade till
4och sade till mig:välsignade han migDäri Lus i Kanaan.mig

och blir tillförökar digså dudig fruktsam,skall attJag göra
landdettadina ättlingarskallOchmånga folk. jag somge

5Nu du hartvåskall deframtid sönerför allegendom som-
ochEfraimtill dig mina.kom hitfått jagEgypten innani vara

Ruben och Si-påskall sättmina,Manasse somsammavara
de skalldina:ÖMen skallfår efter demdude barn varamon.

7Påderas.blirlandbröder detiunderräknas sinain som -
dog Rakelfrån Paddan,komjagfärden Kanaan, närgenom

be-till Efrata.. Jagstycke kvarfrån detmig, när ännu ettvar
Efrata dettill Efrata." ärinvidhenne där,gravde vägen nuvar-

ande Betlehem.
detta"3När "Vilkafrågade han:Josefs ärfickIsrael sönerse

Gud har9Josef mina gettfar: "Det sönersvarade ärsin som
fårIsrael, "såsadetill mig",med demhithär." "Kommig -

1°Israel såg illa.ålder ochskumögdvälsigna dem."jag avvar



Moseboken 82Första48:1 1

ochdem till honom, och han kysste demJosef förde fram tog
Och Israel sade till Josef: trodde jagfamn. "Jag intedem i att

barndinaoch har Gud låtit fåskulle få dig migigen, senuse
också"

Josef tillbugadedem Israels knä och jor-lyfte signer ur
13Sedan Israel fickEfraim högra hand, såJosefden. i sin atttog

Israelhand, såochhonom till Manasse i sin vänstravänster, att
Menförde fram dem till Israel. Is-fick till höger, ochhonom

huvud,på Efraimshögra hand och lade denrael sträckte sinut
pålade hanoch handfastän han den sin vänstrayngre,var

alltså händer. Manas-huvud. korsade MenHan sinaManasses
förstfödde.dense var

15Israel välsignade dem och sade:
fäder höll till,Gud sig"Den minasom

och Isak,Abraham
herdeden Gud har varit minsom

dag,från första stund till dennamin
den löst från alltängel mig ont,som

må välsigna dessa barn.han
skall leva vidare,Genom dem mitt namn

fäders, Abrahams och Isaks.och minamitt
påföröka och bli talrika jorden."Må de sig

17Josef Efraimspåfar lade högra handogillade hans sinatt
fråndendärför faderns hand för flyttahuvud och i atttaggrep

13"Inte Josef. "Detså, far", sadeEfraims huvud till Manasses.
huvud."hand på hansförstfödde, lägg din högrahär denär

19Men jaghans far sade:det ville "Jag mininte utan vet, son,
bliockså han skallskall bli till folk,Också han stor.ettvet.

skall han, och hans ätt-hans bror bliMen större än avyngre
folk."lingar skall bli stora

2°Den israeliter-välsignade han dem och sade: "Närdagen
Må Gudochvälsignar skall de bruka säga: göranamnna era

alltså Efraimdig sådan Efraim och Manasse" Han sattesom -
före Manasse.

21Israel skallGudtill Josef: skall dö,sade "Jag snart va-men
Jag digtill fäders land.med och föra tillbaka gererara er er

frånfår,vad dina bröder bergsrygg jag tagitutöver en somnu,
båge."med svärd ochamoreema
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Iakobs sista 0rd till sina söner

Jakob kallade till sig sina och sade:söner9
"Samlas här, jag vill förkunna
vad händer kommandei dagar.som er

Kom hit och lyssna, Iakobs söner,
lyssna på Israel, fader.er

3Ruben, du förstfödde,minär
min mannakrafts första frukt,
den främste den främstei ära, styrka.i

4Du är svallandeett vatten.som
Du skall inte mer den främste,vara

du fadersintog din säng,
du vanhelgade bädd.min

5Sim0n och bröder,Levi är
deras svärd våldets verktyg.är

6Iag skyr deras sällskap
och vill inte lagi med dem.vara
I sin vrede dräpte de män,
i övermod stympade de oxar.

7Förbarmad deras otyglade vrede,
deras skoningslösa raseri.
Jag skall sprida dem Jakob,i
skingra dem Israel.över

sjuda, dig prisar dina bröder,
du dina fienderslår på flykten.

fadersDin söner bugar försig dig.
9Ett lejon ärrungt Iuda.

digDu från ditt byte, minreser upp son.
Han lägger ochsig vilar lejon,ettner som

lejon ingen vågarett störa.som
1°Spiran skall förbli hos Juda,

härskarstaven hans hand.i
gång skall hanEn tributmotta

och folken tvingas till lydnad.
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Han vinstocken,vidbinder åsnasin
åsneföl vid rankan.sitt

dräkt i vin,sinHan tvättar
blod.klädnad druvornasisin

Hans mörkare vin,änärögon
mjölk.tänderhans vitare än

13Sebulon kust,vid havetsbor
till,skepp läggerdärvid kusten

Sidon.bortända emot

14Isaskar stark åsnaär en
fållan.till vilalagt isigsom

15Han tillkommafann det gott att ro
ljuvligt.landetoch såg att var

bördanunderDå böjde han nacken
dagsverkare.ofrioch blev en

Dans starktfolk likaär
Israel.någon istamannansom

17Dan vid vägen,är en orm
vidhuggorm stigenen
hästen hasen,hugger isom

ryttaren faller baklänges.så att

13På din hjälp hoppas Herrejag,

19Gad överfalls rövarband,av
själv faller han dem i ryggen.

20Asher feta rätter,mättas av
påhan bjuder kunglig spis.

21Naftali frihethjnd sig iär rörsomen
och föder vackra kalvar.

Ett fruktträd Josef,ärungt
fruktträd vid källan,ungtett

klättrar eftergrenarna upp muren.
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23Skyttar honom,ansätter
bågskyttar går till anfall,

men han håller stadigt båge,sin
och smidigt hans hand.sigrör
Jakobs Måktige, Herden, Israels Sten,

25din faders Gud, han skall hjälpa dig,
Gud den Väldige, han skall välsigna dig
med välsignelser från himlen därovan,
välsignelser från djupet vilar därnedan,som
med välsignelser från bröst och sköte,

25välsignelser från och blomma,ax
välsignelser från de uråldriga bergen,
lycka från de höjderna.eviga
Må detta Josefs huvud,strömma över

hjässan på fursten bland bröder.över

Benjamin rovgirigär en varg,
på förtär han sittmorgonen rov,

kvällen fördelar han byte."sittmot

23Detta alla Israels tolv och detta vad deras farär ärstammar,
talade till dem. välsignade dem ochHan ochgav var aven
dem den välsignelse tillkom honom.som

Jakobs död och begravning
29Sedan befallde han dem: förenas med fä-"När jag minanu
der skall begrava hos dem påni hettiten Efronsmig i grottan

30grottanfält, på fältet Makpela utanför Mamre deti i Kanaan,
31Därfält Abraham köpte gravplats hettiten Efron.som som av

begravdes Abraham hustruoch hans Sara, där begravdes Isak
32Fä1-och hans hustru där begravdeRebecka, och jag Lea." -

med förvärvades från hettiterna.tet grottan
33När Jakob hade detta till drog han föt-sina sönersagt upp

1OchSå dog han och förenades med fäder.i sängen. sinaterna
Josef kastade far och och kysste honom.sig sinöver grätner

ZSedan befallde Josef läkarna han hade dei sin tjänst att
3Detskulle balsamera far, och läkarnahans balsamerade Israel.

fyrtio dagar, den tid balsarnering begrätEgypternatog tar.en
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4och taladesorgetiddennadagar, överhonom i sjuttio när var
bertill dem: "Jaghovfolk och sadeJosef med faraos ener om

för honomtalainför farao ochfram saklägg minynnest: om
5att läggdör,och När jagedfar har migmin tagit sagt:aven

åt Kanaan/låtit hugga mig idå harden jagi utmig somgrav
far.och begrava minlåter dithanhonom migBe att uppresa

6Farao ditlät hälsa: "Reshit."skall återvändaSedan jag upp
dig."harfar enligt den ed han tagitbegrav dinoch av

al-7Josef följdemed honomfar, ochför begrava sinattreste
allahov och Egyptensvid faraosämbetsmännende äldstala

8och familj.hans farsbröder ochJosefs familj, hanshelaäldste
fårliksomGoshen,de dock kvarbarn lämnade iochKvinnor

9Han detoch hästar,med bådehade ettoch kor. sig varvagnar
följe.mycket stort

10När höllsidan JordanHaatad på andrade kom till Goren
dagarsJosef utlyste sjuhögtidlig dödsklagan.ochde stor enen

Invånarna landet, kanaaneerna,far. isorgehögtid efter sin
hålleroch de sade: "DärHaatad,sorgehögtiden Gorensåg i

platsenkalladeDärförsorgehögtid."storegypterna manen
sidan Jordan.på andradet liggerAvel Misrajim;

befallt12Jakobs hadeså hanmed fargjorde sinsöner som
13de begravde honom iochtillförde honom Kanaandem:

Abra-utanfördet fält Mamrepå fältet Makpela,igrottan som
14När Josef hade be-Efron.gravplats hettitenham köpt avsom

ochbrödermedhan till sinafar återvände Egyptensingravt
till hans fars begravning.honomhade följt medalla andra som

bröderJosef lugnar sina

de:15När sadefar bortatänkte på derasJosefs bröder att var
vill för allt viochtill igen"Kanske Josef hyser ontgeossagg

Därför lätbud till Josef ochskickade de sä-honom."har gjort
17att till dig: Viskullefardog bad din vi sägahan"Innanga:

skuld. harvår synd och Vibröder,förlåta dinaber dig oss,
denfars GudsSå förlåt din tjänare,dig mycket ont/gjort oss,

13SedanJosef gråt.brastVid dessa ord ibegått"synd harvi
sade:inför honom ochföllsjälva ochockså brödernakom ner

19Men rädda.Josef sade till dem: "Var inteslavar."dina"Vi är
2°Ni det tillGud harGud ville väntmigJag inte ont,är men
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något ville detHan har skett och därigenomgöragott. som nu
21Varmångabevara människor vid liv. rädda, skallinte jag

för och barn." Så taladesörja han lugnande ocher era upp-
muntrande till dem.

Josefs ålderdom och död
Josef bodde kvar tillsammansEgypten med släkt,i ochsin

23Pålevde år.han Efraims sida ficki 110 han barn tredjeise
led, och barn till Manasses Makir kunde han si-upptason som

Josef sade till fränder: skall dö,sina "Jag Gudsnartna. men
kommer och föra frånsig detta land till detatt ta an er er upp
land han med ed har lovat Abraham, Isak och Jakob."som
25Sedan han ed Israels ättlingar och sade: "Gud kom-tog en av

och då skallsig förani ben härifrån."att minatamer an er,
ZÖSådog Josef ålder år, ochi 110 han blev balsameraden av
och lagd kistai Egypten.ien





Andra Moseboken
Exodus

Israeliternaförtrycks i Egypten
1Detta på Israels kom till tillsam-De Egyptenär söner.namnen

ZRuben,med Jakob, och med familj:sin Simon,mans var en
3Isaskar, 4Danoch Juda; Sebulon och och Naf-Levi Benjamin;

5Detali; härstammade frånGad och Asher. Jakobsom var
sammanlagt Josef redan Egypten.sjuttio ipersoner. var

6Så 7Mendog Josef och hans bröder och alla deras samtida.
israeliterna fruktsamma och förökade de till ochsig, växtevar
blev så talrika hela landet uppfylldes dem.att av

3Då fick kung,Egypten ingenting vissteny en som omen
9HanJosef. sade till folk: "Israeliterna har blivit för mångasitt

10Nuoch för för måste handla klokt, blirstarka vioss. annars
de flera. Och blir det krig kan de förena med våraännu sig
fiender och kämpa och sedan härifrån."sigmot oss ge av
Därför för hårtfogdar dem kuva dem medöversatte attman
arbete. Och de byggde städerna och där faraoPitom Ramses,

Menhade förråd. förtryckte flerdem, destosina mer man
blev de såoch desto bredde de kändesig,ut att egypternamer

13Israeliterna ochhotade. tvingades till slavtjänst, derassig
förbittradesliv det arbetet med lera och tegel och allttungaav

arbete på fälten, all slavtjänst de tvingades till.denna som
15Kungen talade med de hebreiska barnmor-Egyptenav

15ochskorna hette Shifra och den andra sade:Puaen- -
hjälper de hebreiska kvinnorna förlossningen,"När vidni se

då efter: det pojke skall döda honom, det flickaniär ären en
17Menfår hon leva." barnmorskorna gudfruktiga och gjor-var

13Dåde kungen hade befallt lät pojkarna leva.inte utansom
kallade kungen dem frågade varför så.till och de gjordesig
19De svarade: "Hebreiska kvinnor egyptiska.inte Deär ärsom

ZOGudstarka, de har fött barnmorskan hinner fram." lätinnan
allt väl för barnmorskorna, och folket till och förökadeväxte

21ochkraftigt, eftersom barnmorskorna gudfruktiga lätsig var
22MenGud dem få hem barn. faraooch denna befallninggav
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låt baraochNilenpojkarnyfödda iallafolk:hela "Kastatill sitt
leva."flickorna

födelseMoses
Zoch honmed dotter,1En Levisgiftesläkt sigLevisavman
pojke detvilken finsågfödde Honhavande ochblev en son.

3Sedan kunde hoin in-månader.gömdhonom ioch höll trevar
ochkorg papyrusgräs.längrehonom toggömma utante aven

den ochlade barnet i utoch sattemed beck tjära,tätade den
4Pojkens ställde sig ettNilstranden.vid systerden i vassen

med honom.skulle gåhur detfördärifrånstycke att se
hen-ochbada,5Då förtill flodenfaraos dotterkom attner
fickstranden. Honutmedtillbakafram ochgickhovdamernes

den.hämtaslavinnaskickadeochpå korgen atti envassensyn
ochpojke grät.5När där lågsåg honÖppnade denhon att en

desade: "Detoch ärsynd honom etttyckteHon avnogom
barnen."hebreiska

skaffa"Skall7Då dotter: jagfaraostillpojkenssade syster en
3"a,åt dig" görbarnetkanhebreisk kvinna ammasom -

hämtadeoch poj-flickanDå gickdotter.svarade faraosdet",
detdig9och medsade till henne: "Tadotterfaraoskens mor,

det."fördigskall betalaåtdet Jagoch mig.här barnet amma
1°När blevpojkenammade honom.ochdå pojkenKvinnan tog

ho-adopteradedotter,till faraoshonomförde honstörre som
ho-har dragitMose. "Jaghonomoch namnet uppgavnom

sade hon.vattnet",nom ur

Midjanflyr tillMose
till sinadagNär gick hanhade blivit utMose envuxen

hurDå fick hanarbete.såg derasochlandsmän tunga ense
ihjälslagenblevlandsmän,hanshebreisk avegnaen avman,

såg12Mose då hanoch inteomkring,tittade sigegypter.en
sanden.gömde honom iochihjälslog hannågon egyptern

slogs13När två hebreersåg handaggickhan nästaut som
dinslår du"VarförtillDå sade han angriparen:varandra.med

herreMannen tilldigharsvarade: "Vemlandsmän" satt
dödadedudödaTänker du migdomare ossoch över som

alltså blivit"Då har dettänkte:blev rädd ochMoseegyptern"
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15När ville han fåhadefarao fick höra vad gjortkänt" Mose
och slogflydde undan farao sig idödad. Mosehonom Men ner

vid brunn.midjaniternas land. höll han tillDär en
Prästen ochMidjan hade döttrar. komsju De östei upp

Menhoarna fåren åt far.och fyllde för sinatt vattnavatten
ochbort dem. Dånågra herdar kom och körde ingrep Mose

18När komderas får. dehjälpte dem, och sedan Vattnade han
såfrågade han: "Varför hemmatill far Reguel ni ti-hem sin är

19De herdarna;svarade: hjälptedigt" "En motegypter oss
2°"VarVattnade fåren."åt ochtill och medhan öste ossupp -

"Varför med honomhan frågade fadern. intenu" mär tog
21Ochtill han kommer och med oss" MosehonomSäg äteratt

fick dennes dotterbeslöt för hos Hansig prästen.att stanna
22och honomhon föddetill hustru, MoseSippora en son. gav

främling dettaGershom, sade han, i"ty", "jag ärnamnet en
land".

brinnande buskenDen
23Åren och israeliterna suck-dog,gick och kungen Egyptenav

nöd, och deras klaganade ropadeunder träldom. De i sinsin
24När tänkte hanGud hörde derastill Gud. jämmersteg upp

25ochJakobpå Abraham, Isak och sigförbund medsitt tog an
till för dem.israeliterna och kännasiggav

1En svärfarvaktade fåren åt Jetro,gång Mose sin präs-när
kom tilltill andra sidan öknen ochMidjan, drev han demiten

Där ängel för honomGuds Horeb. visade Herrens iberg, sig
sågeldslåga, törnbuske. När Moseslog atten enupp ursom

3tänkte han: "Vilkenbusken låga brinnastod i attutan upp
brinneroch varför buskenmärklig måste dit inteJagsyn se

4Då efter ropade Gudhan gick försågupp." Herren att att se
till svarade: härhonom "Ja,törnbusken: "Mose Mose" Hanur

5Herren dina skor,digsade: närmare Ta"Kom intejag."är av
5Och din fadershan fortsatte: "Jagstår på helig mark." ärdu

Då skyldeGud och Jakobs Gud."Gud, IsaksAbrahamsGud,
på Gud.vågadeansikte. Han intesittMose se

7Herren folk plågashar hur i Egypten.sade: mitt"Jag sett
slavdrivare ja, jagderas klagorop sinahar hört överJag vet-

3Därför frånför befria demharde får lida. jag stigitvad attner
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rikttill landoch föra dem från ärEgypten ettegypterna som
landmjölk honung, detoch flödar ochoch vidsträckt som av

hiveerbor kanaaneer, hettiter, perisseer,där det amoreer,nu
9Nu ochnått jagisraeliternas klagorop mig,och harjevuseer.

1°Så gåoch förtrycker dem.hur plågarhar själv sett egypterna
israel-föra folk,du skallsänder dig till farao, och mittjagnu:

Mose sådanskulleinvände: "HurEgypten."iterna, ut enur
israeliterna Egyp-farao och förakunna tilljag ut ursom

12Gud och dettamed dig,svarade: skall är"Jagten" vara
dudig:harskall det närtecknet jag säntvisa äratt somsom

på dettahållaskall gudstjänstfört folkethar Egypten niut ur
13Då israel-tillkommertill Gud: "Omberg." sade Mose jag nu

ochtill demGud harderas fäders migoch säntiterna säger att
14Gud sade:dåvad skall svara"frågar efter hans jagde namn,

harhan heter Jag ärdem säntden Säg"Jag jag är.är att som
15Och israeliterna Herren,fortsatte: "Sägtill dem." Guddig att

Gud,IakobsIsaks Gud ochfäders Gud, Abrahams Gud,deras
framtid;allfördem. skallhar dig till Detta mittsänt namnvara
16Gåsläkte.från släkte tillskall åkallasmed det jagnamnet nu

tala för dem Her-Israels äldste ochoch kalla attomsamman
Gud, harIsaks och IakobsAbrahams,deras fäders Gud,ren,

ochpå demhar aktför dig. demuppenbarat Säg jagsig gettatt
17och har beslu-drabbat dem jagvad har i Egypten attvet som

till kanaaneer-från förtrycketföra dem i Egyptenatttat upp
ochhiveemas jevu-hettiternas, perisseernas,amoreernas,nas,

mjölk och honung.flödarland, landett som avseemas
18De skall du ochoch sedan Isra-lyssna till dig,kommer att

honom: Her-och tilltill kungenels äldste Egypten sägaav
få gåför Låtharhebreernas Gud, sigvisat treossoss.ren,

Jagvår Gud/offra åtöknen och Herren,dagsmarscher iut
blirgå, hanlåter intekungen Egypten inteVet att er omav

Därför låtahand och Egyp-sträckatvingad. skall minjag ut
sedan kommerskall där;märkligadrabbas jag göratingten av

21Och välvilligtsåskallsläppahan jag göra egypternaatt er.
skall behöva istämda detta folk vägni inte tom-mot att ge er

Varje kvinnornagrannfruar och iskall behänta. kvinna sina
kläder,och guld ochföremål silverhushållsitt somomom av

Så frånbära. bytelåta och döttrar niskallni söner tar egyp-era
terna."
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1Mose lyssnarsade: de och på"Men inte mig intetrorom
har uppenbarat för mig"mig Herren inte sigsägerutan att

Herren sade: "Vad har du handen" svaradei "En stav",--
3"Kasta den på marken" sade kastadeMose. Herren. Mose

den på marken och den förvandlades till Moseen orm. rygga-
4men sade: handende tillbaka för den, "Rack ochHerren ut

förvandladesden Och den denstjärten." Mosegrip i när tog
5"Sâ skall de bli övertygadeåter till hans hand.istav attomen

deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud ochHerren, Ia-
6Ochkobs Gud, har uppenbarat för dig." fortsatte:sig Herren

innanför stack handen"Stick handen manteln" Mose in i man-
teln, och han drog den handen vit snönär ut var som av spe-

7Herrentälska. sade: "Stick tillbaka handen innanför manteln"
handen och han sedan drog denMose stack in igen, när ut var

3"Omförut. dighanden åter de och blirinte inte över-trorsom
tygade så kommer de på det and-det första tecknet, att troav

9Men två teckende blir övertygade dessainte ens avra. om
och vill lyssna på dig, så skall du Nilen ochinte ta vatten ur

från floden förvand-hälla det på marken, och då skall vattnet
till blod."las

1°Mose "Förlåt harsade: din Herre, intetjänare, jagmen or-
haft,det makt. har aldrig heller sedan dui Det intemin jag ta-

Herrentill Orden och tveksamt."lat kommermig. trögt sva-
rade: hennes det"Vem har människan mun Vem ärgett som

Ärhenne eller seende eller blind detdöv, inte jag,gör stum
12Gå med dig du talar ochskall självHerren jag närnu, vara

13Mendig vad du skall vädjade: "Herre,lära säga." Mose jag
14Dåvill."dig, sänd bud med någon du blevber vemannan,

vred på och har din bror le-honom sade: "Du Aron,Herren
på förkan tala, det redanviten. Han Hanjag. är väg attvet

15Tala ochdig, och han blir glad få dig. med honommöta att se
både dig ochorden hans skall själv medlägg Jagi mun. vara

15Han skalltalar och vad skallhonom Visa nini göra.när ta-er
du blirtill folket för räkning; så blir han din ochla din mun

17Och med dengud. skall du ha handen, dethans i ärstaven
du skall utföra tecknen."
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tillåtervänder EgyptenMose
13Mose vill farasvärfar och sade:gick hem till Ietro "Jagsin

le-devilltill släktingar Egypten, jagtillbaka mina i ännuse om
lycka till.önskade honomver." Ietro

19När "Vänd till-honom:sade tillMidjan HerrenMose ivar
ville digalla de ärtill röja vägenbaka Egypten, nusom ur

ZODå democh läthustru och sinadöda." Mose sin sönertog
hadeåtervände till Hanpå åsna och Egypten.sitta enupp

handen.Guds istav
Herren tillbaka till Egyp-du kommersade till "NärMose:

alla de under harinför farao utföra jagskall du gettten som
och obe-hårdskall honommaktdig Men jag göragöra.att

22Då tillfolket. skall dusläpper sägaveklig så han inteatt
23Iag harförstföddeIsraelSå minfarao: Herren:säger är son.

offer åtframbäraså han kansläppatill dig min attsagt att son,
först-döda dindärför skalldu har och jagmig. Men vägrat,

födde son."
24Vid ochunder kom Herren Mosenattläger vägen emotett

25Då och skarflintbithonom. SipporaVille döda tog vassen
nertill med denvidrörde honompå ochbort förhuden sin son

25Och han lät honomblodsbrudgum."sade:och "Du minär
påoch syftade"blodsbrudgum"då hon sadeDet varvara. -

ornskärelsen.
Herren öknen. Hangå och Mose ibefallde Aron mötaatt

ho-och kyssteträffade han honomgick, och vid Guds berg
23Mose ho-hadealltberättade för HerrenAron gettsomnom.

fått befallninghan hadeoch alla teckenuppdragi sägaattnom
29Sedan kalladedärifrån ochgick ochutföra. Mose Aronatt

3°Aron vadupprepade allt Her-äldste.israeliternassamman
folket.införgjorde tecknentill och hanhade Mose,sagtren

31De hadehörde tagitoch de Herrenblev övertygade, när att
deled, föllhade hur deisraeliterna och hansig settatt neran

tillbad.och

inför farao. Förtrycket ökaroch AronMose
lDärefter "Såoch sade:till farao sägergick och AronMose

högtidkan fira ifolk så deIsraels Gud: SläppHerren, mitt att
zFarao SkulleHerrensvarade: "Vemöknen till ära." ärmin
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kännerbefaller det intedärför han Jagsläppa Israeljag att
3De "Heb-svarade:släppa."och Israel tänkerHerren, jag inte

dagsmar-Låt fåförGud har visat sig treoss. ossreernas
kommervår Gud.offra åt Annarsscher öknen och Herren,uti

4Men kungen Egypteneller svärd."han medöver pest avoss
hålla folket bortavarför villoch nisade till dem: "Mose Aron,

5Och han fortsatte:dagsverken"från Tillbaka tillarbetet era
deoch villbefolkning, nifler landets"De redan attär än egen

ÖSamma fogdarnafarao order tilldagskall slippa arbeta" gav
7att israeliternahalm tilllängre delaoch förmännen närinte ut

skaffa halm", sade han,får självade slå tegel.skulle "De
3"men förut,mängd tegel demskall krävani somsamma av

dedärförminskning. lata, det väsnasnågon De är ärutan som
9Man hårtmåste hålla demgud. ioch offra till sinattom

till några dum-och får tidså sysselsattaarbete, de inteäratt
heter."

loFogdarna och sade:gick till folket "Fa-och förmännen ut
Hal-skall få någon halm.längrehar bestämt ni inteattrao

be-någon minskningfår skaffa bäst kan,ni ni ertavmenmen
17-Då förfolket helaspred Egyptenblir det sigting inte." över

13Men skyndade påfogdarnahalm.samla strå haatt att som
dagsverkende skulle klaradem och krävde näratt somsamma

14Och faraosförmännen,de israelitiskade fick halm.sin som
"Varför harblev pryglade. ni intefogdar hade dem,översatt

dag"går ellertegelesom förut, varken itillverkat lika mycket i
15Då inför farao:och klagade "Var-sade gick förmännenman.

Ingen halmså dinaför du tjänaregör mot man oss, menger
ochtegel. får huggfår ändå order Nu vivi göra ta emotatt

17Men det vadhan svarade: "Lata,slag, och skulden din." ärär
13Gågå och offra tillvill Herren.Därförni är ni nisäger att nu

likamåste levererahalm fåroch arbeta Någon ni inte, nimen
19Israeliternas illaförmän insåg att demycket tegel." ute,var

skul-dagliga mängden tegeleftersom krävde den inteattman
ZONär ochfarao dekom från Mosele minska. de mötteut

21Dåpå dem. sade de till dem:stod och väntadeAron, som
fel faraooch straffa"Må vad er DetHerren ni ärgör attertse

hän-tål längre. harNi ioch hans hovmän inte satt vapenoss
de kan dödaderna på dem, så oss."att
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22Mose sade:och "Herre,till Herrenvände påsig nytt var-
skickade du migVarförfolkilla dettahandlar du såför mot

23Ända har handittför talatill farao igicksedan jag att namn
dittför räddanågontingharmisshandlat dem. inte gjort attDu

folk"
skalllHerren få vad göraskall du jagsvarade "NuMose: se

drivasläppa dem, tvingasskall attfarao: han tvingasmed att
land."dem sittut ur

folkbefria sittGud lovar att
3Jagvisade migGud Herren.och sade: "Jagtill ärtalade Mose

Väldige, jagGud denJakobIsak ochAbraham,för mensom
4Jagunder Herren.för dem mitttill kännaintemig namngav
demlovadeochförbund med democksåupprättade attett ge

5Nu har jagfrämlingar.boddedeland därdetKanaan, som
tilldemhar gjortjämmerisraeliternashört över egypternaatt

5Säg israel-därför tillförbund.påhar tänkt mittslavar, och jag
från tvångsar-bortskall föraochHerren, jagJagiterna: är er

dem. Jagslaveriet hosräddaochhosbetet egypterna urer
befriaförstraffdomarväldigatillskall lyfta attmin er.arm

och7Jag Gud, niskallfolk ochtill jagskall mittgöra vara erer
tvångs-frånför bortGud,skall Herren,jaginse äratt som erer

3Jag landtill det jagskall ledahosarbetet egypterna. somer
tillåtskall detJakob:Isak och jagAbraham,åtatt ergesvor ge

9Allt framförde MosedettaHerren."och egendom. Jag ärarv
deorkade intehårda arbetetyngda sitttill israeliterna, avmen

lyssna.
11"Gå Egyp-1°Herren farao, kungentilltalade till Mose: av

12Menlandet."israeliterna lämnalåtaskalloch hansäg attten,
tilllyssnarisraeliternaintevädjade till "NärHerren:Mose

försvårtharochlyssna jag attdå faraovarför skullemig, -
tala."

sände democh han13Så och Aron,till Mosetalade Herren
uppdragmedEgypten,farao, kungenoch tillisraeliternatill av

israeliterna Egypten.föra utatt ur
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släkttavlaochMoses Arons
tillDessa släkt. Sönernaföröverhuvuden och sinenvarvar

och Karmi;Pallu,Henok och Hesronförstfödde:Ruben, Israels
15Sönerna Iemu-till Simon:familjerna.rubenitiskadetta devar

kanaaneiskansSaul,Sochar ochIakin,el, Ohad,Iamin, son;
Sönema till hetteLevi ifamiljerna.simonitiskadetta devar

årblev 137och LeviKehat Merari.Gershon,åldersordning
ochSönema familj:för Livnifamiljtill Gershon,gammal.

Ussiel.ochSönema HebronIishar,till Kehat: Amram,Shimi.
19Sönerna ochMachlitill Merari:år garmnal.Kehat blev 133

2°Am-åldersordning.familjernalevitiska ideMushi. Detta var
födde honomoch honfaster,Iokeved,med singifte sigram

Sönema till Iis-gammal.årblev 137och AmramAron Mose.
22Sönerna Mishael,till Ussiel:Sikri.ochhar: Korach, Nefeg

till23Aron dotter Am-med Elisheva,gifte sigElsafan och Sitri.
födde honom Na-och honNachshon,tillochminadav syster

24Sönerna till Korach: Assir,och Itamar.dav och Avihu, Elasar
25Ela-familjerna.korachitiskadeAviasaf; dettaochElkana var

hon föd-ochPutiels döttrar,medgifte sigArons en avsar, son,
levitiskaför deöverhuvudende Pinechas. Dessahonom var

25Det och dennedenne Aronfamilj.familj försläkterna, var
israeliterna Egypten,förabefallde utMose Herren att ursom

27Det farao,talade meddehäravdelningar.ordnade i somvar
lan-förasskulleisraeliterna utkungen Egypten, att uromav

ochbåda, Aron.Mosedessadet just--

till faraoochsänder Mose AronGud
29sade23När taladle han: "Jag ärtill i EgyptenHerren Mose-

farao, kungenvad tilljag skall duAllt dig sägaHerren. säger
3°Men svårthartill "agvädjade Herren:Egypten." Moseav

tillVarför lyssna mig"faraoskulleför tala.att
ochför farao,till gudlHerren digjagsvarade: "Nu gör en

2Du allthonomskallprofet. sägabli dinskalldin bror Aron
det till farao,skallbror Aron sägaoch dinbefaller dig,vad jag

3/ 4Iag skallland.hanslämnaisraeliternafarao låtadå skalloch
pålyssnarså hanomedgörlig, intehård ochfarao attgöra er,

skall bä-Jagi Egypten.undertecken och jag än görmångahur
israeliterna,folk,härar, mittoch föra minahand på Egyptenra
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5Närunder väldiga straffdomar. lyfterEgypten minjagut ur
hand och för Israel därifrån, då skallEgyptenmot egypternaut

5Mose och gjorde så, de gjordejag Herren." Aroninse äratt
7Mosehade befallt. år ochHerren gammal 8380 Aronsom var

år de talade med farao.när
3Herren 9"Om någotsade till Mose och farao begärAron:

tecken skall du till och kasta denAronsäga sinatt ta stavav er
framför farao. Då förvandlasskall den till väldig orm."en
1°Mose och gick till farao och gjorde hadeAron Herrensom
befallt: kastade framför farao och hans hovmän,Aron sin stav

Dåoch den förvandlades till kallade farao i sin turen orm.
på och trollkarlar, och med svartkonst gjorde des-visa män sin

Hvaregyptiska sak: och kastade sinsiarpräster sammasa en
blev till uppsluka-och Men derasstav, stavarna stavarormar.
13Ändådes farao obeveklig och vägradeArons attstav.av var

lyssna till och alldeles hadeMose Aron, Herren sagt.som

första plågan: blodDen
Herren sade till omedgörlig, hanMose: "Farao är vägrar att

15Gå gårsläppa folket. till honom tidigt på hannärmorgonen,
till floden. med dig förvandlades tillTa staven ormner som en

Säg tilloch ställ dig och på honom vid flodstranden.vänta
honom: hebreernas Gud, sände för befalla digHerren, mig att

släppa hans folk, så de kan frambära offer åt honom iatt att
17Nuöknen. hittills har du velat lyssna.Men Herren.:inte säger

Med handskall dig Herren.Detta visa jag i minäratt staven
blod.skall slå på Nilens och det skall förvandlas tilljag vatten,

Fiskarna såNilen skall dö, och floden skall stinkai att egyp-
kan dricka dess vatten."inteterna

Herren ochsade till "Säg tillMose: Aron sinatt ta stav
floder, ochsträcka den dess kanalerEgyptensöver vatten,ut

vattensamlingar, så de förvandlas tillldammar, alla dess att
blod. blod överallt till och medDetlkommer Egypten,iatt vara

2°Moseträkärl och stenkrukor." och gjorde Herreni Aron som
befallt: lyfte och slog på Nilenshade han isin när-vattenstav

floden för-farao och hans hovmän, och allt ivattenvaro av
Fiskarna såvandlades till blod. dog och floden stank, attt

därifrån. blodlkunde dricka Detinteegypterna vattnet var
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Men åstadkomde egyptiska siarprästemaöverallt i Egypten.
obeveklig: hanoch faraosvartkonst,sak sin vargenomsamma

hadealldelesoch Herrentill Aron,lyssnade Moseinte som
23Han hem; heller lätåtervändedem och intelämnadesagt. nu

24Alla efter dricksvattengrävdehan påverkas. runtsig egypter
gick dricka.flodvattneteftersom inteomkring Nilen, att

grodorandra plågan:Den
lsade25När slagit på flodensedanhade gått Herrendagarsju

Så Släppoch Herren:"Gå till faraohan säg: sägertill Mose:
20moffer åt duframbära mig.så de kan vägrarfolk attmitt att

land hemsökas grodor.hela dittskall låtasläppa folket jag av
3Fl0den på landgrodor; de skall kommavimlaskall uppav

och husenoch dinditt i iditt hus och sängoch iin i sovrum
bak-bakugnar ochfolk och dinahos hovmän och ditt idina

4Grodorna på folk och påsjälv och dittkräla på digtråg. skall
5Och till "Säg tillsade Mose: Aronalla dina hovmän." Herren

floder och kanaler ochhand ochsträcka sin översin stavatt ut
6Aron sträcktegrodor."fyllsså heladammar, Egyptenatt av

kom grodoroch dethand i Egypten,sin över vattnenut upp
7Men åstadkomlandet.översvämmade siarprästerna sam-som

komma grodoroch lät detsvartkonst översak sinma genom
hela Egypten.

3Farao sade: tilloch "Be Her-och Aronkallade till Mosesig
grodorna. Då skallfolk från jagochhan befriar mittmigattren

9Mose svarade:offra till Herren."släppa så de kanfolket att
fördå skall be digtidbestämma jag"Det står din makti att en

fråndrivs bortså grodornaoch ditt folk,och dina hovmän att
1°"INilen." morgon",dig blir kvarhus och bara ioch dina -

dudu vill, förskall blisvarade:sade farao. "DetMose attsom
grodorna skallskall vår Gud:Herren,ingeninse äratt som

folk ochoch dittdina hovmänoch dina hus,från digförsvinna
Nilen."kvarbli ibara

Mose anropadeoch Her-lämnade farao, Moseoch Aron
låtit drabba farao.han hadegrodplåganhjälp mot somren om

och för-Herren grodorna doghonom:badgjorde Mosesom
Man samlade demfält. ioch gårdar ochhus storafrånsvann

15Men sågfaraostank.landet medfyllde sin näroch dehögar,
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lyssnadeförhärdade han han intehemsökelsen sig:överatt var
hadealldeles Herrentill ochMose Aron, sagt.som

tredje plägan:Den myggor
Herren till sträckasade till "Säg Aron sinMose: stavatt ut

helaförvandlas tillså skall stoftet ioch slå på marken, myggor
17De och slogså: sträckte handengjorde AronEgypten." ut

stoftet blev tillpå marken, ochmed staven som an-myggor,
på helaallt stoft marken Egyp-människor och boskap; igrep

13När på försök-tillblev siarprästerna sättten sammamyggor.
svartkonst, lyckades demed inte.frambringa sinte myggor

19"Det-på människor och boskap.överallt,Men myggorna var
farao. faraotillGuds finger", sade Mensiarprästernaärta var

till och alldeleshan lyssnade Mose Aron,obeveklig: inte som
hadeHerren sagt.

fjärde plügamflugsvürmarDen
ZOHerren påfarao hanGå bitti tillsade ärMose: i närmorgon

folk såSläppfloden och Så Herren:till mittsäg: sägerväg ner
210m du släpperoffer åt mittde kan frambära mig. inteatt

hovmänflugsvärmar dig och dinafolk skall släppa lösjag över
flug-fyllsfolk dina så husen Egyptenoch ditt och hus, iatt av

Mende står på blir täckt dem. jagoch markensvärmar av
folk bor.för det område därskall undantag Goshen, mittgöra

komma. Då skall du Herren,skall flugorna inse jag,Dit inte att
23ag dittskillnad på folk ochlandet. skall mitthär i göraär

skall detta tecken ske."folk. I morgon
24Och fa-trängdegjorde så: väldiga flugsvärmar in iHerren

hemsöktesoch helahus och hans hovmäns hus, Egypteniraos
25Då och ochkallade farao till Aronflugorna. sig Mose sa-av

26"Det"Gå, och offra till gud här landet" omöj-de: i ärer --
skullevår Gud,svarade "vårt offer till Herren,ligt", Mose,
förrät-för på demväcka avsky. Om vi mitt ögonenegypternas

de säkertoffer de finner avskyvärt kommer att ste-tar ett som
27Tre offra åtöknen vill gå fördagsmarscher i vi attutna oss.

23"ag låtaskallvår så han befallerGud, oss."Herren, som -
"så kan offra öknen åt Herren,gå", sade farao, iniatt erer

29Mose svarade:förför långt bort. mig"gud, Beintemen
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be tillhärifrån skall Herren,jaghar kommit"Så jag utsnart
dig och dinafrånförsvinnaskall flugsvärmarnaoch i morgon

låtgång till,lura inteditt folk.och Men utanhovmän oss en
3°Så farao ochlämnade Moseoffra åt Herren."folket gå och

31Och sade: han drevgjorde Mosebad till HerrenHerren. som
folk,och hanshans hovmänfrån farao ochflugsvärmamabort

32Men ocksåförhärdadefarao sigenda fluga blev kvar.inte en
ifolket.gången och släppteden inte

boskapspestfemte plâgan:Den

lHerren och Så Herren,"Gå till farao sägersade till säg:Mose:
offer åtframbäraså de kanfolkGud: Släpphebreemas mitt att

3skall20m hålla dem kvaroch fortsätterdumig. vägrar att
på fälten: hästar,boskapdrabba dinsvårlåtaHerren pesten

4Men skillnad påskalloch får. Herren görakameler, koråsnor,
djur skallisraeliternasochIsraels boskap Egyptens; inget av

5Herren skallhanoch ifastställt tidenhardö. sagt att morgon
5Nästa gjorde handag Herrenske landet."låta detta i som

israeliternasfördogall boskaphade egypterna,sagt: men av
7När hörde efter fick hanfaraoenda djur.boskap dog inte ett

dött. faraodjur hade Menisraeliternasendainte ettveta att av
folket.omedgörlig och släppte intevar

bölderplägan:sjätteDen
fullaSHerren händernaskalloch "Nisade till Aron:Mose ta

luf-skall kasta detoch ifrån smältugn, Mosemed sot uppen
9Sotet falla damm helaskallfarao. överframförmittten som

på människor och bo-skall slåbölderoch varigaEgypten upp
1°Då och gickfrån smältugnendelandet."skap helai sottog

luften och bölderkastade i varigafarao, ochtill Mose sotetupp
Siarprästerna kunde inteoch boskap.på människorslog upp

bölder lik-de hade drabbatseftersomfram inför Mose,stiga av
Men gjorde farao hård ochHerrenalla andra egypter.som

alldelesochlyssnade till Mose Aron,obeveklig: han inte som
tillhade Mose.Herren sagt
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sjunde plägan: hagelDen
13Herren och"Gå bitti till faraosade till säg:Mose: i morgon

folk så de kanSå hebreernas Gud: SläppHerren, mittsäger att
Denna plågorframbära offer åt gång skall låtajag minamig.

skalldå dudrabba dig själv och dina hovmän och ditt folk, och
15Iag nu hakunde redanpå jordeninse ingen jag.äratt som

ha-folk med dulyft hand och slagit dig och ditt ochmin pest,
16Men förutplånad från jorden. har skonat digde blivit jag att

skall bli heladig makt och för käntmittvisa min överatt namn
170m folk släpperjorden. du fortsätter hindra ochmitt inteatt

13skall någonsända hagelstorm,dem, jag i änvärremorgon en
grundades till dennadrabbat från den dag detEgyptensom

19Låt påoch allt vad du hardag. därför din boskapin uteta
underfälten. Alla kvar utomhus och har kommitinteärsom

dö."både och djur, skall träffas haglet ochtak, människor av
2°De på fördefaraos ord allvar sinaHerrensmän togav som

21Mensäkerhet inomhus. de inteslavar och boskapsin i som
blislavar och boskapbrydde vad hade lätsig Herren sagtom

på fälten.kvar ute
22Då skall"Lyft handen skyn, såsade tillHerren Mose: mot

på och allthaglet falla hela landet, människor och djuröver
23Och ochlyfte skyn,i Egypten." Mose sinväxer stav motsom

Såslogsände åska och hagel, och blixtar marken.Herren iner
24Det blix-ochlät hagel haglade,Herren Egypten.överregna

oväderså våldsamtflammade hagelskurarnamitt itar ett-
så funnits där.hade drabbat länge människorEgypteninte

25Överallt bå-haglet allt fanns utomhus,landet slogi ner som
fältendet slog alla påde människor och djur; växter utener

ZÖMen bodde,och förstörde alla träd. Goshen, där israeliternai
något hagel.kom det inte

27Farao till och sade till dem:kallade och Aronsig Mose
här gången erkänner skuld."Den min Det Herrenjag är som

23Behar och och folk har för till Herren;jag mitt orätt.rätt, oss
fått hans åska och hagel. låter gå. be-har Jag Nivinu nog av er

29Mosehöver bli kvar här längre." svarade: kam-"När jaginte
lyfta händer bön tillstaden skall jag mina i Herren.utmer ur

Åskan sluta. Då skall jordenskall och haglet du insetystna att
3°ag du och dina hovmäntillhör Herren. inteännuvet att
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31Det och korn slogslinGud."fruktar Herren som ner,var
32menknopp,och linet stodhade gått ieftersom kornet i ax

förstörda.blev inteochvetet senare,mognaremmern, som
33Mose lyftestaden ochoch gick sinalämnade farao ut ur

hagla, ochåska ochDå slutade dethänder bön till Herren.i att
34Men och hagletsågfaraoupphörde.hällregnet när att regnet

gjordesynd och sigframhärdade han i sinoch åskan övervar
35Farao obeveklig: hanhovmän.och hanshård, både han var

hadealldeles Herrenisraeliterna,släppte sagtinte genomsom
Mose.

gräshopporåttonde plägan:Den
lHerren förhärdathar själv"Gå till farao.till agsade Mose:10

teckendessaskall kunnaförhonom och hans jag göramän att
och för dinaskall kunna berättaför duibland demmitt att

och hurmed jagfor frambarn barnbarn huroch jag egypterna
skall Her-dem. Så jagtecken bland ni inse ärgjorde mina att

ren."
3Mose sade: "Så Herren,till farao ochgick sägeroch Aron

förböja dig migskall duhebreernas längeGud: Hur vägra att
40m duoffer åtframbära mig.så de kanSläpp folk,mitt att

gräshopporsändaskallfolk isläppa jagmittvägrar att morgon
5De kansåmarken inteskall täckaditt land. attöver seman

efterkvardetden. det allraskall sista ärDe äta somavupp
påvartenda trädhaglet. växerskallDe rent erasomgnaga

6Husen hus och dinadinafyllas dem:skallmarker. egnaav
harNågot sådanthovmäns hus.andraoch alla egypters var-
de blevfrån den dagken förfäder skådatdinadina fäder eller

fa-och lämnadebofasta Så vände handag." sigtill denna om
rao.

7Faraos skall denlängesade till honom: "Hurhovmän man-
offraså de kandem,Släppfå dra olycka ivägoss attövernen

gårförstått Egyptendugud inteHar ännu attHerren, sinåt
3Då fa-åter tilloch infördes Aronundergång" Mosesinmot

offer åtframbär Herren,"Gå, ochsade till dem:Han errao.
9"Vi bådegårskall gå"vilka detgud. Men är ungasom -

och våravåragår med sönersvarade "vigamla", Mose,och
skall firaeftersomvåra kor, vivåra får ochmeddöttrar, en
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mFarao skullehögtid till sade: HerrenHerrens ära." "Ia, nog
nådig lät med kvinnor och barn därjag servara er om er -

11Nej,avsikter. fårhar ondani ni imän vägatt ge er en-man
offer harför frambära åt detHerren. Det niärattsamma

från faraosbett Och så jagade bort dem hov.om." man
12Då till "Sträck handensade Mose: Egyp-Herren överut

så det kommer gräshoppor landet ochöver äterten, att upp
13Mosedär, allt haglet har lämnat kvar."allt växersom som

östanvindsträckte och lätsin Egypten, Herrenöverut stav en
och detblåsa landet hela den dagen och helaöver närnatten,

hade östanvinden fört med gräshopporna.blev sigmorgon
14De Så mångakom hela och slog överallt.Egyptenöver ner

skådats skådas.gräshoppor har aldrig och kommer aldrig att
15De åttäckte marken så den blev alldeles och deatt svart, upp

landet och all frukt på träden haglet hadeallt iväxtesom som
fanns kvar på träden eller på markenlämnat kvar; iinget grönt

hela Egypten.
15Då efter ochskyndade farao skicka Aron.sig Moseatt

förbrutit gud,sade till dem: harHan "Jag mig Herren,mot er
Förlåt haroch denna enda gång vadmig jag gjort,mot nuer.

dödli-och be till gud, han befriar från dennaHerren, migatter
13Mose 19Då lätplåga." lämnade farao och bad till Herren.ga

medvinden slå till hård fördeHerren sigvästanom en som
endagräshopporna och sopade dem Sävhavet. Inteiut en

ZOMengräshoppa blev kvar någonstans helai Egypten. Herren
gjorde farao hård och obeveklig: han släppte israeliterna.inte

nionde plägan: mörkerDen

21Herren så skallsade till "Lyft handen skyn,Mose: ettmot
mörker så kankomma mörkerEgypten,över tätt taett att man

22Mosepå det." lyfte mörkerhand skyn, och djuptsin mot ett
Människornalåg hela dagar. kundeEgypten inteöver i tre se

varandra eller någonstans på dagar. överallt därMen is-tre
raelitema bodde det ljust.var

24Då offerkallade farao på och sade: "Gå, och frambärMose
åt behöver bara lämna kvar får och korHerren Ni eraera -

25Men svarade:kvinnorna och barnen får gå med er." Mose
"Tänker förse slaktoffer brännoffer såkanske du med ochoss
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25Nej, måstevår boskapvår Gudåtoffra Herren,kanviatt
boska-kvarfår bli Detklöv ärmedockså inte avenoss -

skall offra åtoch vadvår Gud, vioffra åtskall Herren,vipen
27Menfram." Her-kommerförränsjälva vivi inteHerren vet

dem.ville släppaobeveklig: han inteochhårdfaraogjorderen
aldrigdu23Farao och till"Gå dintill väg, attsade Mose: se

skall du dö."detduOminför ögon görminakommermer -
komma29"Du skall aldrig in-svarade "jagMose,har rätt", mer

för dina ögon"

tillkännagesplågansistaDen
"Ännu låta drabbaplåga skall1Herren jagtillsade Mose: en11

härifrån -ja,skall han släppasedanochfarao och Egypten, er
Säg tillallesammans.bortsläppa jagabarainte utan nuerer

skall be sinaoch kvinnor,bådefolket alla, mänatt grannar om
3Och väl-gjordeguld." Herrensilver och egypternaföremål av

betraktadesfolk, och Mosehans storstämdavilligt mot som en
folket.ochfaraos hovmänbådei Egypten, avavman

skallmidnattVid4Mose "Så Herren:till farao:sade säger
5och skallförstföttallt i Egyptenfram Egypten,gåjag genom

denlika välpåtill faraoförstfödde tronendö, den somsonen
alltochhandkvarnen,vid äventill slavinnanförstfödde sonen

sådantskall höjashelaboskapen. Egyptenbland ettförstfött
kommeroch aldrighar hörtsaldrig attdess likeklagoskri att

hund7Men skallisraeliterna intehöras. mot var-morra,enens
Då skall Herrenni inseeller boskap.människor attken mot
8Då skall alla dina hovmänoch Israel.påskillnad Egyptengör

bönfalla migför ochfalla migoch atthär söka mig nerupp
draskallfolk. Sedan jaghelamed mittoch miglämna taer

därifrån.gick hanvredeOch fylldbort." av
dettill9Herren farao lyssnartill "Att intesade Mose: er,

10Allai dessaEgypten."underskallför görasker jagatt nya
gjordeinför farao, Herrenochgjorde Aronunder Mose men

israeliterna sittsläpptehan inteoch obeveklig:hård utfarao ur
land.
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osyradePåsken och det brödets högtid
lHerren Denna månadsade till Mose och Aron i Egypten:12
skall månader; den skall för åretsinleda raden förstaav er vara

3Sägmånad. till Israels menighet familjefar den tiondevarjeatt
månad skall fördenna lamm eller killing, djuri ta ett etten

4Menhushåll. hushållet för litet för helt djurvarje är ettom
skall husfadern och hans tillsammansnärmaste etttagranne
djur, alltefter antalet skall beräkningen medni görapersoner;

5Djurethänsyn och felfritt,till vad skall års-äter.var en vara
hankön fåren frångammalt och och från ellertas getterna.av

5Ni skall det till den fjortonde dagen denna månad; dåispara
skall hela Israels församlade mellanmenighet slakta det skym-

7Manoch mörker. skall stryka på bådablodet ochning ta av
pådörrposterna och tvärbjälken de hus där det.i äterman

3Köttet skall det skall stekt eld ochätas övernatt;samma vara
9Nidet skall med bröd och beska fårätas inte ätaörter.osyrat

något köttet rått eller kokat det skalli vatten, utanav vara
lolngentingeld, med huvud,stekt fötter och innanmäte.över

får lämnas kvar till något då kvar skall niärmorgonen; om
Vidbränna det. måltiden klädernaskall ha uppfästa,niupp

Ätskor på fötterna och handen. hast.i i Detta Herrensärstav
12Denpåsk. skall gå fram dödaochjag Egyptennatten genom

allt förstfött landet, både allamänniskor och boskap, ochi
skallEgyptens gudar drabbas dom jag Herren.min ärav -

13Men blodet skall tecken på husen där bor.ni När jagettvara
blodet skall förbi, och det förödande slaget skalljag inteser

träffa slårjag Egypten.närer
Den dagen skall firaminnesdag för Ni skallvara en er.

den Herrens högtid; släkte efter släkte skall detisom en vara
151oföränderlig ordning firar den. dagar skallni sju niatten

bröd. Redan den skaffa allförsta dagen skall bortäta niosyrat
surdeg hus, och något bröd frånäter syratur era var en som

15Denden första till den sjunde dagen skall Israel.utstötas ur
första dagen skall hålla liksom ock-ni helig sammankomst,en
så den sjunde dagen. arbete får utföras under de dagar-Inget

det nödvändigt för alla skall få endastär äta;utom attna, som
17Nidetta får skall fira det osyrade brödets högtid, där-göras.

för det den dagen härarfördejust jagatt utvar som era ur
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oföränderlig ord-skall detsläkte efter släkteIEgypten. vara en
13Från fjortonde dagenkvällen dendenna dag.firarning niatt

skalltjugoförsta dagen nitill den ätakvällenförsta månadeni
19Under finnassurdeg ifårdagar ingenbröd. sjuosyrat era

Israelsbröd skall utstötasochhus, äter syrat uren somvar
osyrat brödinfödd.ellerinvandrarehanmenighet, sig ärvare

bröd."skallbor niskall ni ätaän osyratni inte äta; var
och sade: "GåMose Israeläldstealla de ikallade samman

slakta detfamiljer ochlamm åtoch hämta sitt someravar
Tag den skålenoch doppa iknippasedan isoppåskoffer. en

de bådatvärbjälken ochpåblodetstryk liteblodet ochmed av
husdörren i sitt in-får gådörrposterna. Ingen ut genomerav

23Herren landet ochgå framskallblirdet genommorgon.nan
tvärbjälken ochblodet påhanhemsöka Men näregypterna. ser

låtaochförbi dörren intehan gåskallbåda dörrpostemade
24Dessa skallreglerdödaförgå husFörgöraren in i att er.era

25När till detkommerframtid. nibarn allför och igälla eraer
vidhålla fastskallskänka nilovatharland Herren att ersom

25Och betyder dettaVadfrågarbarnbruk.detta när er:era
han27skall påskoffer åt Herren; närsvara: Detbruk ärni ett

och skonadehusisraeliternashan förbigickdödade egypterna
folket tillbad.ochDå föllvåra hem."

ha-Sedan allt detgjorde Herrenochgick israeliterna som
ochbefallt Aron.de Mose

Israeliter-förstfödda dödas.tionde plågan:Den egypternas
bryter uppna

den29Vid förstfödda i Egypten,allamidnatt dräpte Herren
förstfödde förstföd-denlika välpåtill farao tronen somsonen

allt förstföttochfängelsehålan,till fången ävenide sonen
3°Den och hanshanfaraobland boskapen. natten steg upp,

klagoskrihördes iDetalla andraoch etthovmän egypter.
31Fa-död.någonhus därfanns intedet ingetEgypten, var

"Gåoch sade:och Arontill Mosekallade under signattenrao
och andra israeliter-själva debådeland, nilämna mittväg,er

fåhar bett göraoffer åt niframbär HerrenGå, och attsomna.
får Gå, och32Ta har begärtsåkor niochmed både someraera

33Egyptema på dem fördrevockså för mig"välsignelsebe om
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tänkte defå landet så fort möjligt.dem De attatt ut an-somur
dö allesammans.skullenars

34Så hunnit den,israeliterna degen, innantog man syra
35Depåmantlar baktrågen och bar dem axeln.sinasvepte om

föremålsade: de hade betthade Mosegjort egypterna omsom
35Och hadesilver och guld och kläder. Herren gjortomav

så de demvälvilligt stämda israeliterna, attegypterna mot gav
Påvad de begärde. det de bytesättet egypterna.tog av

37Israeliterna Suckot, ungefärbröt från Ramses motupp
38En mängdtill fots, förutom kvinnor och barn.600 000 män

får ochväldiga hjordarlöst folk gick med dem, och därtill av
39Av från bakade dekor. degen de hade med Egyptensigsom

degen, eftersomosyrade brödkakor. hade hunnitDe inte syra
ochså hastigt de kundede drevs landet inte in-vänta,attut ur

någonheller hann de ordningi proviant.görate
4°Israeliterna Justår. denna dag,hade bott Egypten 430i i

härardå år hade gått, drog alla Egypten.430 Herrens ut ur
42Det för föra demden då vakadeHerren utnatt att urvar

skall alla israeliterdenEgypten. Den Herrens,ärnatten natten
vaka, släkte efter släkte.

43Herren förtill och stadgansade Mose Aron: "Detta är
44men slavpåskoffret: utlänning skall det,Ingen äta somav en
förstköpts för får det, han har blivithar äta om om-pengar av

45Ingen tillfälligt bor hos och daglönareskuren. ingensom er
46Allt hus;får skall ochdet. ingetiäta ätas ett samma avav

47Helaoch ben får krossas.köttet får föras huset Is-ingetut ur
480m någon borraels menighet skall så. invandraregöra som

måste alla manliga med-hos dig vill fira påsk till Herrens ära
högti-familj omskäras. Sedan kan han deltalemmar hans iav

infödd.den, och då skall han räknas Men ingen oom-som en
49Samma skall gälla för denskuren får påskoffret. lagäta av

infödde och för invandraren."
5°Och gjorde så; de gjorde allt vad Herrenalla israeliterna

51och dag fördehade befallt och HerrenMose Aron, samma
häravdelningar.dem ordnadeEgypten, iut ur
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helgas åt HerrenförsijöttAllt
2"Allt detbland israeliterna,förstföttlHerren tilltalade Mose:513

människor ochbland bådemoderlivet,kommerförsta ursom
tillhör mig."åt Dethelga mig.skall duboskap, det

dådag, dagen niihåg denna3Mose folket: "Komtillsade
handstarkamedslavlägret, sinEgypten,drog utut urur

då. dagfårdärifrån. ätasIngenting syratförde Herren uter
5Och ka-fört dig tillharHerrennärmånaden aviv.drar ini ut,

ochhiveernas jevuseemashettiternas, amoreernas,naaneernas,
dig,fäderdinalovatmed ed har ettatthanland, det gesom

må-dennadå skall du ioch honung,mjölkflödarland avsom
skall dudagar ätasju osyrathögtid på dettafira sätt:nad

tillhållas fest Herrensdetskalldagensjundeoch denbröd, en
bröd, ingenting7Alla skall dudagarna ätade osyratsju sy-ära.

land.dittsurdeg någonstans idig ochhos ingenfår finnasrat
tillsker minne8Den Dettatill dinduskalldagen säga avson:

Egyptendrogdåför jaggjorde mig utdet Herren ursom
skall dettapåtecken930m ochhandenpåmärke ett pannanett

med sindig EgyptenfördeHerrendig utpåminna att urom
1°Du skallläppar.på dinaalltidlagså hans ärhand,starka att

bestämda tiden.vid denefter årårstadgafölja denna
land, såNär kanaaneernasfört dig ihar inHerren som

åt dig,och detfäder,dinaochlovat dig getted harhan med
kommerförsta12då detöverlämnadu till Herrenskall ursom

skall till-boskapbland dinhankönförstföttalltmoderlivet; av
med13Men skall du lösaåsnefölförstfött ettuthöra Herren. ett

nackendu brytaskalldetvill lösaduoch intelamm, ut avom
Närdu lösaskallbland dina ut.förstfödd sönerdet. Varje

skall dubetyderdettavadfrågar diggångdin svara:enson
Egypten,förde Herren uthandstarka utMed sin uruross

dödadesläppa15När vägradefarao envist attslavlägret. oss
och bo-människorblandbådeförstfött Egypten,allt iHerren

hankönförstadetåtoffrar HerrenDärförskap. jag somav
löser utförstfödd jagoch varjemoderlivet,kommer sonur

påkännetecken16Som ochpå handenmärke ett pannanett
EgyptenfördeHerrendig utpåminnaskall detta att urossom

hand."starkamed sin
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Molnpelaren och eldpelaren
17När folketfarao hade släppt ledde Gud dem deninte väg

till filisteernas land, fastän Gudgår den denär genaste;som
kunde ångra återvändatänkte de och till desig Egyptenatt om

131de skulle råka strid.märkte stället lät han demiatt ta en
öknen Sävhavet. Israeliterna ordnadeomväg motgenom var

krigshär de drog Egypten.när utsom en ur
19Mose Josefsmed ben, eftersom Josef hade avkrävtsigtog

ed och "Gud kommer ochisraeliterna sigsagt: att taen an er,
då föra med ben härifrån."skall ni minaer

2°De frånbröt Suckot och slog läger vid randeni Etam,upp
210möknen. dagen gick framförHerren dem molnpe-iav en

lare för dem och gick eld-hanVisa vägen, iatt nattenom en
för dem. Så kunde bådepelare lysa de vandra dag och natt.att

zzMolnpelaren gick ständigt framför dem dagen och eldpe-om
laren natten.om

Israels räddning och undergång i Sävhavetegypternas
lHerren Säg ochtalade till åt israeliterna vändaMose: att14 om
slå läger utanför Hachirot mellan Migdol och havet;Pi mitt

3FaraoBaal Sefon skall slå läger havet. kommervidniemot att
ök-israeliterna har gått vilse och kaninte sig igenomtro att ta

4Iag Dåskall förhärda honom så han efter dem.sätterattnen.
skall makt farao hela hanskrossa ochjag Visa min attgenom
här, och skall IsraeliternaHerren."inse jag äregypterna att

hadegjorde Herren sagt.som
5Når kungen fick folket hade flytt komEgypten veta attav

harhan och hans hovmän på andra tankar. "Vad det viär
israelitiskasade de. "Varför släppte ifrån våragjort" Vi oss

5Farao medslavar" lät för och sinasigspänna sin togvagn
7Han allaoch andrade bästa stridsvagnarna600män. tog

3Herrenstridsvagnar under befäl höga officerare.i Egypten, av
förhärdade farao, kungen hanså efterEgypten, is-att satteav

9Egypternaraeliterna, dristigt hade tågat förföljde demut.som
och hann fa-dem där de hade slagit läger vid havet allaupp -

hästar, och vagnskämpar och hela hans vidhärraos vagnar -
1°DåHachirot, Sefon. faraoPi Baal närmade sigmitt emot

upptäckte israeliterna på marsch dem.att egypterna motvar
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Och tillde sadetilloch ropade Herren.blev förfäradeDe
måsteså duEgypten,det i tainga attMose: "Fanns ossgravar

Varförså osshar duVarför gjortför dö öknen mothit iatt
12Bad där duredanvi inteEgypten attförde du utoss ur

Hellreegypternalåtafred och tjänalåtaskulle i ossvaraoss
13Mose svarade: "Var inteöknen"döträla för iänegypterna

dentillskall blidag ni vittnenrädda här;Stanna i seger som
skalldagi nisååt niTyHerren vinner egypternasom serer.

Herren för ochskall strida nialdrig någonsin dem er,se mer.
skall tysta"vara

åt15Herren till Säg"Varför du mig is-tillsade Mose: ropar
16Lyft din handoch sträckdinraeliterna dra vidare. utstavatt

torrskoddaisraeliterna kansådet,havet och klyv attöver
17Iag så deskall förhärda atthavet. egypterna,igenomtvärs

faraokrossamaktskall minföljer efter dem. Jag visa attgenom
18Ochoch vagnskämpar.hansoch hela hans här, egyp-vagnar

makt ochvisar minHerren, jagskall närinse jag ärattterna
vagnskämpar."ochhansfarao ochkrossar vagnar

19Guds här, flytta-framför israeliternasgåtthadeängel, som
framförgickMolnpelarenbakom dem.och gickde sig somnu

Oså den kombakom dem,platsflyttade ochdem attsig tog
föll, och helaMörkretisraeliternas.här ochmellan egypternas

med varandra.fick känninggick härarnautan attnatten
drevMose ochhavet, Herrenhandsträckte sin överut un-

Såblåste helaöstanvind,starkmed natten.dan havet somen
Zzoch israeliternaklövs,land.till Vattnetgjorde han havet torrt

stodmedanhavet,gick torrskodda igenom vattnettvärs som
23Egypterna och alla fa-förföljde dem,båda sidor.påväggen

efter demvagnskämpar iochhanshästar, utsattevagnarraos
24Strax eldfrån pelarensågföre Herrengryningenhavet. av

förvirringoch han spredhär,och moln egypternasmotner
25I-Ian gickfastna så detvagnshjulenlät trögtbland dem. att

strider för"Låt fly HerrenDå ropadeköra. egypterna:att oss
Israel egypter"mot oss

25Herren sådin hand havet,"Sträcktill översade Mose: ut
derastillbaka överöver egypterna,strömmarvattnetatt vag-

27Mose hand ha-sträckte sin överoch vagnskämpar." utnar
flyddetillbaka.vände Egypternaoch gryningen vattnetivet,
havet.störtade demdem; irakt Herrendetoch kom utemot
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23Vattnet och vagnskäm-vände tillbaka och dränkte vagnarna
ha-hela faraos här hade följt efter israeliterna iutparna, som

29Men israeliterna gick torrskod-enda kom undan.Intevet. en
på bådada havet, och stodigenom väggtvärs vattnet som en

3°Den Israel frånsidor. dagen räddade isra-Herren egypterna;
31Då sågsåg döda på stranden. Israels folkeliterna dem ligga

hade utfört fruktade deVilket storverk Herren mot egypterna
och litade på honom och på hans tjänare Mose.Herren

segersångIsraels

1Då lovsångoch israeliterna denna tillMose Herren:sjöng15
till HerrensJag sjunger ära:
höghet och makt.hansärstor

och VagnskämpeHäst
vräkte han havet.i

Herren kraft ochmin mittär värn,
blev räddning.han min

Gud,Han minär
villhonom prisa,jag

faders Gud,min
lovsjunga.honom vill jag

3Herren kämpeär en
hansHerren är namn.-

4Faraos hela hans här,vagnar,
kastades havet,i
hans mäntappraste
dränktes Sävhavet.i

5Vattnen slog dem,översamman
sjönk djupetde i stenar.som

6Din högra hand, Herre,
härlig makt,i

hand,din högra Herre,
krossade fienden.

din makt och din härlighet
du motståndarnagjorde till intet.

lågande vrede bröt framDin
och förtärde dem alla halm.som
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8Du tornade sig,frustade, och vattnet upp
stodvågorna som mur,en

havet.stelnade imittströmmarna
9Fienden sade:

förfölja dem,skallJag
dem,hinna kappi

fördela bytet,
lystnad,stilla min

svärdskall dra mittjag
allt.beröva democh

1°Du blåste på dem
höljde dem,havetoch

blysjönkde som
väldigai vatten.

Vem duär som
gudarna, Herrebland

du,Vem är som
helig,majestätisk och

lovsång,ochvärdig fruktan
undermäktig göraatt

12Du hand,sträckte dinut
slukade dem.jordenoch

13Du kärlektrofastmedledde
friköpt,folk dudet som

med maktförde det
din heliga boning.till

Folken darrade.ochhörde det
Ångest filisteerna,grep

15Edoms skräck,fylldesfurstar av
fruktan,Moabde starka i greps av

bodde Kanaan.isvek demmodet som
15Fasa dem,fölloch skräck över

mäktigainför din arm
förstenade,stod de

fram, Herre,folk drogmedan ditt
åt dig.du vunnitfolk drog framdet som

17Du planterade demochframledde dem
egendom,dinpå det berg ärsom
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plats du till din boning, Herre,den gjort
grundlagt.helgedom, du själv harden Herre,

13Herren konungär
föroch evigt.nu

19När ochhavet med hansfaraos hästar gick iut Vagns-vagnar
tillbaka dem.lät havetskämpar Herren överströmmavatten

havet.gick torrskoddaisraeliterna igenomMen tvärs
ZOMirjam, profetisk gåva,och ägdetill Aronsystersom var

pådeföljde henne; slogtamburin, och alla kvinnornasintog
och dansade.tamburiner

21Och sången:leddeMirjam
tillSjung Herrens ära:

höghet och makt.hansärstor
vagnskämpeochHäst

havet.vräkte han i

Ökenvandringen börjar
Mose drogoch de ifrån Sävhavet,lät Israel bryta utupp

fin-öknenvandrat dagarde hade iShuröknen. När utan atttre
23kom där kunde de intede till Mara, Vattnetvatten menna

fickdärför platsenbeskt.eftersom det Detdricka nam-varvar
24Folket honom:och frågadeknotade MoseMara. motnet

25Mose ochropade till Herren, Herrendricka""Vad skall vi
det ochkastade istycke MoseVisade honom trä. Vattnet,ett se-

åtlag ochHerren rättsmakade I Maradan vattnet gott. gav
25Han du ly-sade: "Ompåfolket, och där han detsatte prov.

ochhansdet idin Gud, och rätt ögonder gör ärHerren, som
då skallalla hans bud,och hållerbefallningarlyssnar till hans

sändealla de sjukdomar jagdig slippa överlåtajag egyp-som
botar dig."denHerren,Ty jag ärterna. som

27Så källor ochfanns tolv sjuttiotill Elim, där detkom de
läger.vid där slog depalmer. Och vattnet

ochmed vaktlarFolket müttas mamma
llsraels till Sinöknen,från Elim och kommenighet bröt upp16

månadendagen andrapå femtonde iElim och Sinai,mellan se-
Hela menigheten knotadelämnatdan de hade Egypten. mot
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3ochMose och Aron ökneni sade: "Om ändå hade fåttvi dö
för Herrens hand i Egypten, där vi vid köttgrytorna ochsatt
där brödet räckte till för harNi fört hit öknenuti föross. oss

alla vi samlade härär skall svälta ihjäl"att som
4Då sade Herren till Mose: "Jag skall låta det tillmatregna
från himlen, så folket dag kanvarje och samla såatt uter

mycket de behöver. Då kan dem på ochjag sätta deprov se om
5Närefterrättar sig mina elleranvisningar inte. de tillreder

vad de hämtat hem på dagen kommersjätte det dub-att vara
belt så mycket de samlar de andra dagarna."insom

6Mose och Aron sade då till israeliterna: kväll"I skall för-ni
stå det 7ochHerren förtär haratt Egypten, iutsom er ur mor-

skall fåni Herrens härlighet. Han hör knotertgon motse
honom för det inte knotar,är ni vi ingenting."ärmot oss-
3Och fortsatte:Mose kväll"I Herren kött ochäta iattger er

så mycket bröd behöver.ni hörHerren hur kno-nimorgon nu
honom. Vi dettar är ingenting,mot inte knotarär nimot oss

Herren."utan mot
9Sedan sade Mose till Aron.: "Såg till Israels menighet trä-att

da fram inför 1°NärHerren, eftersom han har hört deras knot."
Aron talade till Israels merighet vände de sig öknen, ochmot
då visade Herrenssig härlighzeti molnet.

Herren Flagtalade till Mose: har hört israeliternas knot.
Säg till dem: Mellan skymning och mörker skall få köttni att

ochäta, i bitti ska.l få så mycket brödni behöver.mmorgon
Då skall ni inse jag Herrzen, Gud."äratt er

13Den kvällen kom det xaktlar sådan mängdi de täckteatt
hela lägret, och på llåg det dagg omkring lägret.runtmorgonen
14När daggen hade torkat låg det öknen någoti ochute tunt

15Ochfrasigt, rimfrost marken.tunt israeliterna sågnärsom
det frågade de varandra: :ad"V det här" eftersom deär inte

vad detvisste Mose till dem:sade "Det denär matvar. som
15OclHerren Herren haräta. befallning:att dennagettger er

såSamla mycket det och behöver, omermåttettav son war en
för samtliga. Varje: husfar skall till demhämta hanper person

17Israeliternehar tält."i sitt gjiorde så, och samladenågra mer,
13Närandra mindre. de hademätte de samlatsecam upp som

fått för mycketinte dieocl samlat för li-mindre intemer som
19Mosealla hade fått vad de belöwde.tet, till dem:sade "Ingen
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ZOMen somligatilldetta morgon."något ikvarlämnafår av
Dåtilldetsparade nästaMoselydde inte utan varmorgon.av

ond på dem.blevOchluktade illa. Moseochmaskfulltdet av
behöv-mycketsåVarje ochsamlade somenvarmorgon

22När påsamlade sjät-debort.smälte det matsolvärmendes; i
allaomermått ochtvåså mycket,dubbeltfick dedagen var,te

fördetta Mose.och taladekommenighetenhövdingarna i om
har I är23Han Herrendem: "Det sagt.svarade är morgonsom

villvadBaka niåthelgad Herren.sabbatsabbatsvila,det nuen
skall nibliralltvill koka; överkoka vadoch nibaka sparasom

24Då tilldetsparade nästamorgon."till i sommorgon,man
detochdålig luktfick detOch ingenbefallt.hadeMose nu

"Ät25Och dagdet dag I ärsade: iMosemask det.gick iinte
26Sexpå marken.ingentingdag hittar nisabbat, idet Herrens

sabbat;detdagensjundeden ärsamla det,kan nidagar men
där ingenting."då finns

förÄndå sjunde dagendenbland folket attnågragick ut
23Då tillsade Mose:Herrennågonting.de fannsamla, intemen

befallningarbud ochhålla minaskalllänge ni vägra"Hur att
därförsabbatenTänk harpå det Herren gettäratt ersom -

hållaskallAllatvå dagar.fördagenden sjättehan matger er
sjunde dagen."påhemifrån dengåfårochstillhet ingensig i

3°Sedan sjunde dagen.densabbatsvilahöll folket
korian-liknade31Israeliterna för Detbrödetkallade manna.

32Mosehonungskaka.smakadeochderfrö; det vitt sa-somvar
dettabefallning. Sparadennaharde: "Herren gett omer aven
bröddetefterkommande fårsläktled, såalla att seeragenom

Egypten."fördeöknen, jagnär utiätajag att urergav ersom
läggkärl och33Och sade till "TagAron:Mose ett omeren

alladetochinför Herrendet, ställ deti genomsparamanna
han34Aron befallt Mose:hadegjorde Herrensläktled." som

35Israeliterna åtförbundstecknet.framförkärletställde manna
nåd-detillsde åtland;bebottde kom tillår tillsfyrtioi manna

tillde Kanaan.gränsen
36En efa.tiondelsär enomer
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klippanVatten ur
1Hela frånIsraels menighet bröt Sinöknen och drog från17 upp
lägerplats till lägerplats enligt de befallningar Herren Degav.
slog läger Refidim, där fanns dricka föringeti vatten attmen

ZDåfolket. krävde skaffaanklagade de och han skulleMose att
dem "Varför frågade "Varföranklagar mig" Mose.nivatten.

3Men eftersomHerren på de kno-sätter ni prov" törstigavar
tade de "Varför har du förtMose och sade: Egyp-utmot oss ur

Vill du själva och våra barn och vår boskap skall döten viatt
4Då ropade till "Vad skalltörst" Mose Herren: jag göraav

5Herrenmed detta folk de sade till honom:Snart mig."stenar
"Gå framför folket med några de äldste Israel och medi taav

6Iagdig då påden du hade du slog Nilen. kommerstav som
stå framför dig på klippan vid Horeb, och du skall slå påatt

klippan, då det den, så folket fåroch kommer vatten attur
7Platsendricka." så inför de äldste Israel. fickMose gjorde i

eftersom israeliternaMassa och hade anklagatMeriva,namnet
påMose där och hade ochHerren "Finns Her-satt sagt:prov

ibland eller inte"ren oss

amalekiternaSeger över
3Sedan Refidim.korn amalekiterna och israeliterna vidangrep
9Då åtsade till "Välj krigare och dra ochMose Iosua: ut utoss
kämpa amalekiterna. skall ställa på krö-I jag migmot morgon

1°osuakullen med Guds hand." gjordei minnet stav somav
hade amalekiterna, ochMose och stred medan Mosemotsagt

Såoch gick på kullens krön. länge höllAron Hur Moseupp
israeliternahänder hade han lätsina övertaget, närupp men

12Närhänderna fick amalekiterna hän-sjunka Mosesövertag.
der blev hämtade de åt honom på.sitta Arontunga sten atten

stod på sida och stödde hans så hanoch Hur sin attvar armar,
13osuakunde hålla dem tills solen gick nedkämpa-uppe ner.

amalekiternas här förskoning.de utan
Herren "Skriv detta så ihåg-sade till det blirMose: attner

och läs det för skall utplånakommet, Iosua, jag minnet av
15Dâamalekiterna från jorden." byggde altare,Mose ett som

16Hankallade fälttecken". sade: "Handen påhan "Herren mitt
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amalekiternaskall föra krigfälttecken Herren motHerrens
till släkte"från släkte

besöker Moseetro
alltlletro, svärfar, fick höraMosesMidjan,.somiprästen var18

Israel,folk Herrenoch förför sittGud hade Mose attgjortsom
Då med MosesIetro sigIsrael Egypten.hade fört togut ur

3och tvåhenneshem, söner.hadehustru Sippora, säntssom
sade Mose, "jag ärGershom, "ty",hade fåttDen namnetene

4Den hanandre hadedetta land". namnetfrämling gettien
ochtill hjälpGud komfaders migsade han, "minElieser, "ty",

5Så medtillkom Mosefaraos svärd". Ietroundanräddade mig
öknenhade slagit lägerhan ihustru, däroch hanshans söner

6Mose påsvärfarhans Vägbudfickvid Guds berg. att varom
7Då ochgickbåda Moseoch dehustru sönerna. utmed hans

dekysste honom. Närhonom ochföll förhonom,mötte ner
3Mose berättade för sintältet.gick dehälsat varandra in ihade

farao och Egyp-hadeallt gjortsvärfar Herren motmotsomom
pådemhadesvårigheteralla möttIsraels skull,förten somom

9Och gladde sigdem. Ietrohade räddathuroch Herrenvägen
hadeIsrael, hanhade gjortallt Herren attmotöver gott som

1°Han "Lovad Her-sade:undanräddat dem egypterna. vare
faraos våld, Herren,ochräddathar egypternaser ursomren,

11Nuförtryck jagundanfolkethar räddat vetegypternassom
hand-därför degudar,alla andra attHerren änär störreatt

12Ochetro, för-svärfar,Mosesdem ..."övermodigtlade mot
allaoch Is-slaktoffer åt Gud, ochoch Aronbrännofferframde
Gud.måltiden införhonomdeltog med ikom ochraels äldste

och13Nästa bland folket,för skipaMose rättdag sig attsatte
kvällen.ända tillfrånhonomstod omkringfolket morgonen

sadeNär hademycket Mose uträttasvärfadern såg hur att
folket Varför skall duförallt detta"Måste duhan: göra en-

tilldig frånfolket omkringmed allthärsitta morgonsam
15"Folket fråga Gud",till förkommer migkväll" att sva---

16"När ochde tillnågon kommer mig,de har tvistrade Mose.
och lagar."Guds budoch lär demmellan demskiparjag rätt

18DuHans ordnat bra.här har dusvärfar sade: inte"Det
här. Arbetetfolket stårsjälv och alltbåde digtröttar ut som
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blir 19Nuför för dig, du kan detinte skalltungt göra ensam.
du lyssna på råd, då skall Gudmitt med dig. Själv kan duvara

folkets talesman inför Gud och lägga fram deras ärendenvara
zoochinför honom, du skall inskärpa buden och lagarna hos

dem och lära dem vilken de skall gå och hur de börväg hand-
21Menla. du skall några bland folket, dugande och gud-utse

fruktiga pålitliga och redbara, ochmän, dem ledasätta att
Depå eller hundra eller femtio eller skalltusen tio.grupper

skipaalltid bland folket; alla Viktiga fallrätt får de hänskjuta
till dig, de enklarei målen kan de själva döma. Så kan dumen
lätta din börda och låta dem bära den tillsammans med dig.
230m du detta och det sker pågör Guds befallning kan hål-du

24Mosela och alla här kan också hem nöjda."ut, ärsom
25Hanlyssnade till svärfar och rättadesin efter honom.sig val-

de dugande bland israeliterna ochmän gjorde dem till höv-ut
dingar folket, till ledare för påöver eller hundratusengrupper

25Deeller femtio eller tio. skipade alltid bland folket; svårarätt
fall hänsköt de till deMose, enklare målen dömdei demen
själva.

27Så farvälMose svärfar,sin återvände tilltog sittav som
land.

Gudsuppenbarelsen Sinai
1Vid tredje nymånen efter det israeliterna hade lämnatatt19

2DeEgypten, på den dagen, kom dejust till Sinaiöknen. bröt
från Refidim, och de hade kommit till Sinaiöknen slognärupp

de läger där.
3MoseIsrael slog läger framför berget. gick till Gud,upp

och Herren talade till honom från berget: "Så skall du tillsäga
4NiIakobs släkt och förkunna för Israels folk: har vad jagsett

gjorde med och hur har burit påjag örnvingaregypterna er
50moch fört hit till lyssnarmig. till och hållerni miger nu

förbund skallmitt dyrbarani min egendom framför allavara
Öochandra folk hela jorden skallmin rikeär ni ettvara- -

och heligt folk tillhörpräster mig. Detta vad duett ärav som
skall till Israels folk."säga

7När komMose tillbaka kallade han folkets äldstesamman
och förelade dem det hade befallt honomHerren säga.attsom
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villharvad vi"Allt Herren3Folket sagtmedsvarade mun:en
folketsmedtilltillbaka HerrengickOch Mosegöra." svar.

till dig ikommaskall tätt9Då etttill "JagMose:sade Herren
Sedandig. kom-medtalarhöra jagfolket kanså närmoln, att

förtalat Her-hadeMosepå dig." Närlitaalltidde att ommer
msade "Gåtill honom: tillHerrenhadefolketvad sagtren

Låt demochdag ide sig itillochfolket att morgon.renarse
och för Tyberedda i övermorgon.sigkläder görasinatvätta

ihela fol-Sinaibergetpåskall Herren stigai övermorgon ner
berget ochomkring12Du draskall gräns runtåsyn.kets en

för desskomma näraellerpå bergetförfolket att uppvarna
vid 13Menmed döden.straffasskallbergetfot. Den rörsom

skjutas.ellerskallhanhonom:får vidröra stenashandingen
människa.ellerdjurdetsig ärfår leva, ettsådanIngen envare

på berget."skall deljudervädurshornetNär upp
och lät dem sig,till folketMose från bergetgick renaner

15Och "Hålltill dem:sadehankläder.tvättadeoch de sina er
kvinna."någonnäraKom inteförberedda i övermorgon.

det åskabörjadedagentredje16När denblevdet morgon
och det hördesbergetlågmoln överblixtra,och tungt enett

17Då fördeförfärade.blevlägretAlla ihornstöt.stark som var
nedanförställde sigGud. Delägret mötafolket attMose ut ur

rök då Herren13Hela stegSinaibergetberget. neromgavs av
och helasmältugn,fråneld. Rökenpå berget i steg enupp som

taladestarkare Mose,19Medan alltljödhornetskalv.berget
ZONär hadeHerrenljudligmed röst.svarade honomGudoch

tillkallade han sig Mose,Sinaibergetpåstigit toppen avner
"Gå21Herren ochtill honom:sadeditgickoch Mose nerupp.

för Herren,framsigde attså inte trängerfolket att sevarna
Även prästerna,livet.dem mistamångadå kommer attav

så Herrenmåste sig, attHerren,får signärma renaannarssom
23Mose "Folketsvarade Herren:vrede."medslår dem sininte

själv hardueftersomSinaiberget,på varnatkan inte upp
förklara detochbergetdra gränsbefallt runtoch mig att enoss

sedanoch kom igen24Herren "Gåsade:för heligt." uppnernu
fårfolketoch inteMen prästernamed Arontillsammans

då kan han slåtill Herren,kommaförframsig atttränga upp
folket25Därefter till ochgick Mosevrede."meddem sin ner

demsade till
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budordentioDe

Jag1Detta vad din Gud, fördeGud sade: Herren,ärär20 som
3Duslavlägret. skall ha andraEgypten, intedig utut ur gu-ur

4Du skall dig någon bildstod el-vid sidan inteInig. göradar av
elleravbild någonting himlen på jorden elleriler av uppe nere

5Du skall tillbe dem ellerunder jorden. dem.inte tjänai vattnet
straffetdin Gud, svartsjuk Gud, låterHerren,Ty jag är somen

intill tredje och fjärde ledfädernas skuld drabba barnenför när
Örnenförsmår godhet tusendenmig visar närmot manman

7Duoch håller bud. skall missbruka Her-älskar mig mina inte
kommer lämna dendin Guds, Herren inte attnamn,rens,

STänk hållaostraffad missbrukar hans på sab-attnamn.som
9Sex duhelig. dagar skall arbeta och sköta alla dinabatsdagen

lomensysslor, den sjunde dagen din Guds, sabbat.Herrens,är
något arbete, varken du eller dinskall du utförainteDå son
eller din slavinna, din boskap ellerdotter, din slavdin in-eller
Ty på dagar gjorde him-dina städer. Herrenvandraren i sex

vad påhavet och allt de denoch jorden ochlen rymmer, men
Därför sabbats-dagen vilade han. har Herren välsignatsjunde

Visa för farden till helig dag. aktning dinoch gjortdagen en
får leva länge det land dinså du i Herren,och din att sommor,

13Du Du begåskall dräpa. skall äkten-dig. inte inteGud, ger
15Du 16Du falsktskall stjäla. skallskapsbrott. inte inte vittna

17Du skall ha begär till din hus.inte Dudin nästasnästa.mot
till din hustru eller hans slav ellerha begärskall nästasinte

eller hans åsna eller någothansslavinna,hans annat somoxe
dintillhör nästa.

13När till åskan flammorna, till horn-folket ochblev vittne
från berget darrade de fruktan och hölloch rökenstötarna av

19Och de du, såavstånd. sade till "Tala tillpå Mose:sig oss
får dåGud inte tala till kommerlyda. viskall Menvi attoss;

2°Mose pårädda försvarade: Det"Var är sättadö." inte att er
skall fruktahar och för alltidGud kommit, niattsomprov

21Och folket stod på avstånd medanoch synda."intehonom
Gudgick töcknet därMose mot var.upp
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Lagar
Herren sade till Mose:

tala-jagsjälvaharisraelitema: Ni atttill settskall duSå säga
vidha23Ni gudnågonskall attinte görafrån himlen.tillde er

skallguld inte göraoch nisilvergudarsidan mig; er.avom
off-skall dupå detoch24Ett åtskall du mig,jordaltare göraav
ochsmåboskapgemenskapsoffer, dinbrännoffer ochdinara

blilåter nämntdär mittplats jagPånötboskap. varjedin namn
250ch villdu gö-dig.välsignaochtill digskall kommajag om

huggendetbyggaskall du inteåt mig,altare sten avett avra
den.vanhelgar dumejsel,medbearbetardu stenensten, om
blot-könså ditt25Stig påaltaretill attmitt trappsteg,inte upp

vid altaret.tas
israelitema:föreläggalDetta skallbestämmelser dudeår21

år,När skall han ihebreisk slav tjänaköperdu mensexen
3K0mdet hanbetalning.frigesskall hansjunde året utan en-

föl-hustruskall hanshan gift,frigeshanskall varensam;sam,
honoch har4Har hustruhonomherrehanshonom. gett en

tillhöraoch barnenskall hustrunoch döttrar,fött honom söner
5Men slavenskall friges.ochhennes herre, omensammannen

barn,och jaghustru minaherre, minhåller min"Jagsäger: av
införÖdå honomframförahans herreskallfri",vill bliinte
hansocheller dörrpostentill dörrenframskall förasGud; han

sla-så skallochsyl,medhansgenomborraskall öraherre en
alltid.förhonomtillhöraven

hon inteskall70m slavinna,dottersålthar sinnågon som
80m herrehennesandra slavarna.depåfriges sätt somsamma

hen-villsedanräkning inteför vetaväljer henne avmenegen
han in-harTill utlänningarfriköpt.blilåta henneskall hanne,
9Utsertrolöst.behandlat hennehanhennesälja närrätt attte

rättigheterfåhonskallåthenne sinhan ensomsammason,
påinskränka1°Tar får hanhustru, intehandotter. sig ännu en

Låter hennehanbostad.kläder ochtillden förras rätt mat,
och betal-friges ersättningskall honfå dessa ting, utaninte tre

ning.
döden.med12Den straffasmänniska skallslår ihjäl ensom
lät detGud130m dethans meningdet utaninte somvarvar

Mendig.skall anvisaplatsfly till jaghanske, kan omsomen
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någon avsikt, får hanbegår brottet mörda med gripas, ävenatt
15Den slår far ellervid och skallaltare, sinmitt avrättas. som

Denstraffas bortskall med döden. männi-rövarmor som en
sålt bortrövadeska skall straffas med döden, han densigvare

17Den förbannar fareller denne påträffas hos honom. sinsom
eller straffas med döden.skallmor

130m två slår den andre medoch dentvistarmän enene
så hanmed knytnäven, så han döreller inte attsten att men

19då slog gå fri den slagneblir sängliggande, skall den som om
dock skall hankommer och kan med käpp; ersättasig ute

och förden tid han måste overksamhonom för sörja attvara
200m någon slår slav eller slavinna medhan blir botad. sin en

under hans hand, skall hämndkäpp så den slagne dör ut-att
21Men dag eller två, skallkrävas. slaven överlever ingenom en

220megendom. nå-eftersom slaven hanshämnd utkrävas, är
till havande kvinna så honunder slagsmål stöter attett engon

sker, skall han böta vadfår missfall skadaingen annanmen
sedan värderingkvinnans make kräver, ägt rum.

24öga23Sker för för tand förskall du liv liv,skada, öga,ge
25bräntfot, för bränt, sår för sår,för hand, fot förtand, hand

250m slav eller slavinnaskråma. någon slårskråma för sin i
skall för frigefördärvar det, han ersättningoch ögatögat som

27Och på slav eller slavin-slår han tandden skadade. sinut en
frige den skadade.för tandenskall han ersättningna, som

280m eller kvinna, skallstångar ihjäl oxenen man enoxeen
skall gå fri.fårdess kött inteoch ätas, ägarenstenas, men

Men stängas och detbrukar ägaren än-vet om menoxenom
eller kvinna,dödardå den, ochvaktarinte en man enom oxen

dess skall också livet.då och mistaskall ägarestenasoxen
30Men skall han betala allt vadlösesumma,han ålagdblir en

31Stångarlösen för liv.åläggs honom, till sitt poj-oxen ensom
32Stångargälla.regelflicka, skallke eller oxen ensammaen

siklar silver till sla-slav eller slavinna, skall 30ägaren geen
skallherre, och stenas,vens oxen

330m stå ellernågon låter brunn gräveröppen en nyen
eller åsna fallerden ochtäckerbrunn och inte över en oxe en

34skall betalabrunnen ersättningbrunnen, deni ägersomner
350mfår behålla.djuret handet dödatill djurets ägare, men

skall de sälja den lev-någons stångar ihjäl annans oxe,enoxe
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dedöda skalldela också det djuretande ochoxen pengarna;
36Men dessbrukade stångas ochdela. det känt att oxenom var

medändå skall hanvaktade den,inte ersättaägare oxe,oxe
behålla.det döda djuret får hanmen

10m eller säljernågon får och slaktarstjäl eller ett22 en oxe
fyraoch fåret meddjuret, skall han med femersätta oxaroxen

2Blir och ihjälslagen,får. ertappad vid inbrottet ärtjuven-
3men blod-gått detdet blodskuld, hade soleninte ärupp,

skall lämnas. Om ingentingskuld. Full tjuvenersättning-
40mför det stulna.skall han själv säljas ersättningäger, som

påträffaseller åsna eller får,det stulna djuret, det må oxevara
dubbellevande hos honom, skall han ersättning.ge

50m vingård låter eldennågon bränner åker eller ochenen
detskall han medsprida till åker, ersättningsig en annans ge

50mvingård. elden kommer lösbästa från åker ochsin egen
förstör växandeoch kärvar elleroch sprider till törnbuskarsig

fullvållat brandengröda eller helt fält, då skall denett som ge
ersättning.

70m gods förvar hosnågon lämnar eller i annanenpengar
avslö-detta sedan blir stulet huset, skall hanoch tjuven, omur

sAvslöjas skall husetslämna dubbel inte tjuven,jas, ersättning.
han harföras fram inför Gud för försäkra tagitinteägare attatt

9Så fråga detandres det tillgrepp,den egendom. ärsnart om
åsna, får, klädesplagg eller någotmå gälla ettett an-en oxe, en

påstårhar försvunnit, och någon känna sinsig igennat som
de två komma inför Gud.egendom, skall mellan Dentvisten

dubbelt.denGud förklarar skyldig skall andreersättasom
100m får eller någotnågon lämnar åsna, annatetten oxe,en

förvar och djuret dör eller skadas eller rö-djur hosi en annan
skall den hade handbort någon det,utan att omsomvas ser

andreshar dendjuret inför hanHerren inte tagitsvära att
Ägaren skalldet skall saken mellan dem.egendom, och avgöra

Mengodta eden, och skall djuretingen ersättning ges. om
130mfrån skall han harhar stulits honom, detägaren.ersätta

företes bevis; ihjälrivetvilddjur, skall kroppenrivits ettsomav
140m någon lånardjur behöver djurinte ersättas. ett en an-av

frånvaro,och det skadas eller dör skall hani ägarens genan
15Var närvarande, behöverfull ersättning. ingen ersätt-ägaren

djuret hyrt, har till hyran.Varning ägaren rättges.
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160m trolovad och liggerflickaförför intenågon ärsomen
till hust-och hennebrudprisetbetalaskall hanmed henne, ta

han170m skallåt honom,hennefarhennes vägrar att geru.
orörd flicka.förbrudprisetbetala motsvarar ensomen summa

13En låta leva.dutrollkvinna skall inte
ett med19Var skall straffasdjursamlag medharoch en som

döden.
åt2°Den skall vigasandra gudar Herrenoffrar till änsom

förintelse.
21En förtrycka:kränka eller nifår duinvandrare inte var

22Änkor fåroch faderlösa ni inteinvandrare Egypten.själva i
230m tilloch debehandlar dem illabehandla illa. du ropar

24Min skallvredeklagorop.till deraslyssnaskallmig, jag
blirhustrursvärd, såmedskall dödaväckas, och jag att eraer

faderlösa.barn bliränkor och era
nödlidande250m tilltill landsman,du lånar ut enpengar en

och krävaockrarna räntafolk, skall du inte görai mitt avsom
lämna25Tar skall dumanteldinhonom. du nästas pant,som

eftersom det endadensolnedgången, ärtillbaka föreden
hansigskall han närVadtäcke han har. svepa omannars

barm-lyssna,skall jag ärtill mig, jaghansover Om ropar
härtig.

folk skall23Gud ditthövdingsmäda, och iskall du inte en
29Du skörddinoffraskall dröjadu förbanna. inteinte att avav

åtdu mig.skallförstfödde dinaoch olja. sönervin Den geav
3°På får: dagarochmed dina kor sjuskall .du görasättsamma

skall dupå åttonde dagenochmodern,skall de hos gevara
31Ni ihjälrivetheliga. Köttetskall minadem åt ettmig. avvara

kasta åt hundarna.djur skall ni inte äta utan
sak1Du falska rykten. Gör intespridaskall inte gemensam23

Du följaskallfalskt. intevittnaden skyldigemed attgenom
så dudenefter föroch inte attmängden deti är ont gesom

3Du skallsak. in-någondu vittnar iförvränger sanningen, när
sak.hanspartisk för den fattige ite vara

kom-har40m eller åsnafiendesträffar på dindu somoxe
5Och dutill honom.tillbakadenVilse, skall du föramit serom

får dubörda, inteunder sindin åsna haroväns segnatatt ner
lastahjälpa honommåstehjälp: du attlämna honom utan av

djuret.
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ÖDu 7Avhåll frånskall för den fattige. diginte vränga rätten
falska anklagelser kan döden för denbli den oskyldige,som

3Duhar frikänner den skyldige. skalljag interätt, intesom
den klarsynte blind fördärvar sakenochgörta mutor, mutor

för den har rätt.som
9En invandrare får du förtrycka. hur detinte Ni är attvet

invandrare, själva invandrareni Egypten.ivara var
mSex menår skall besådu din jord och bärga dess gröda,

Dådet sjunde året skall du låta marken Vila och ligga träda.i
kan de fattiga ditt folk få föda från den. bliri Detsin översom

Så ocksåkan de vilda djuren skall du med din vin-äta. göra
gård och dina olivträd.

12Sex dudagar skall du arbeta, den sjunde dagen skallmen
upphöra med arbetet, så din och åsna får slav-vila ochatt oxe
kvinnans och invandraren får hämta krafter.son

13Rätta efter allt gudarvad har Andrajag sagter noga er.
skall åkalla, låt deras komma läppar.ni inte inte övernamn era

14Tre 15Detgånger året skall du hålla högtid till min ära.om
osyrade Dåbrödets högtid skall du fira. skall du äta osyrat
bröd dagar, så har befallt dig, på den bestämda ti-i sju jagsom

månadenden det då du drogi Egypten. Ing-aviv, utvar ur
16Du skallskall träda fram inför med händer.mig tommaen

också fira skördehögtiden du skördar de första frukternanär
ditt arbete, vad du sådde på åkern. Likaså skall firaduav av

bärgningshögtiden vid årsskiftet du från åkern samlar innär
17Trefrukten ditt arbete. gånger året hosskall alla mänav om

18Blodetdig träda fram inför Härskaren detHerren. somav
offras till skall du offra tillsammans med någotmig inte syrat,

fettet tilloch från högtidsofferfår lämnas kvarmina inte mor-
19Det duskallpå markbästa den första grödan dingonen. av

föra till Herrens, din Guds, hus.
iskall koka killing mjölk.Du inte modernsien

Guds och löfte inför vandringenmaning Kanaanmot
ZOSe, sänder framför för skydda påjag ängel dig dig vä-atten

21Rättaoch föra dig till den plats har bestämt. digjaggen som
efter honom och lyssna till honom dig ho-Sätt inte motupp

han kommer förlåta sådant detinte jagäratt trots,nom; som
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alltMen ochhonomtill görlyssnarduhandlar honom.i om
fiende och dinafiendersdina mot-skallvad jagjag säger, vara

23Min framför dig ochskallängelmotståndare.ståndares
kanaaneerna,hettitema, perisseema,föra tilldig amoreerna,

24Du skallutplåna dem.skallochhiveema och jagjevuseerna,
sederefter derasochgudar intederasellerinte tillbe tjäna ta

25Ni skallstenstoder.derasdem och krossatillintetgörautan
du ochbrödetvälsigna äterdå skallGud, jagtjäna Herren, er

Ingenfrån dig.bortasjukdomaroch hålladrickerduvattnet
ofruktsam. Iagellermissfallskall fåkvinna landditti vara

livslängd.fullauppnå dinskall låta dig i
skallSkräcken dig, ochframför jagsändaskallför jagmig
dinatill och drivafolk du kommerbland allaförvirringsprida

slag såframför dig,modlöshetsändaskallfiender flykten.på
för dig.undanoch hettitema jagaskanaaneernahiveerna,att

för29Men enda år, intepåfördriva demskall attinte ettjag
och vål-förökar sigdär vilddjurenödemark,landet skall bli en

3°Steg dessdem, tillbortskall drivaför jagskada.lar dig steg
31Iag skall lå-landet besittning.och kan idu förökat dighar ta

ök-och frånhavtill filisteernasfrån Sävhavetnådin gränsta
våld ochinvånarelandets iskallEufrat.till Ty jag ertgenen

32Du förbundnågotslutaskallför dig. intedemdriva undan
33De dåditt land,kvarfår bo igudar. inteoch derasmed dem

duoch tjänarsyndatill mig,förleda digkunde de motatt om
fälla.fångas du ideras gudar en

bekräftasFörbundet
ochdu själv1Till "Gå till Herren,sedan:sade hanMose upp24

och fallIsraels äldste,Avihu ochoch sjuttioNadavAron, av
Endast får Herren;avstånd. sigMose närmatillbed påochner

allsfårOch folket intehonom.de andra får siginte närma
med honom."tillsammansupp

ha-3När vad Herrenfolketunderrättadekom ochMose om
medallasvaradehans stadgaroch allade sagt en mun:om

4Sedan skrev Mosehar vill göra.""Allt vad viHerren sagt ner
hadeallt vad Herren sagt.

nedanför bergetaltarebyggde MoseTidigt ettnästa morgon
5DärefterIsraels tolvförtolv stenstoderoch stammar.reste
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han några israeliter uppdrag offra brännofferi attgav unga
5Moseoch slakta gemenskapsoffer åttjurar Herren. togsom

hälften blodet och hällde skålar och hälften påi stänkte hanav
7Såaltaret. förbundsaktenhan och läste den för folket.tog upp

De sade: vill"Vi allt vad harHerren och lyda ho-göra sagt
3Mose blodet,nom." stänkte det på folket "Medoch sade:tog

detta blod bekräftas det förbund harHerren slutit medsom er
på grundval alla dessa befallningar."av

9Mose och Nadav och Avihu IsraelsAron, och sjuttio av
1°ochäldste gick på berget, de såg Israels UnderGud.upp

fötterhans safir;golv det liknade himlensjälva iettvar som av
Hanklarhet. lyfte hand främstainte sin de Israel. Deimot

skådade Gud, åtoch de och drack.

Mose Sinai
Herren sade till "GåMose: till på bergetmig och stannaupp
där, så skall dig stentavlorna och lagenjag och buden,ge som

13Mosehar skrivit förjag undervisa folket." till-sigatt gav av
med och gicksin tjänare Iosua på Guds berg.sammans upp

Till de äldste sade han: "Stanna här och tills kom-vänta vi
tillbaka till ochAron Hur kvar hos denärmer er. somer,-

vill få något ärende kan vändaavgjort till dem."sig
15När hade gåttMose på berget täcktes det moln.ettupp av

Herrens härlighet vilade Sinaiberget, och täcktemolnetöver
det dagar.i sjunde dagen mol-Den ropade han till Mosesex ur

17Och israeliterna såg Herrens härlighet förtärandenet. som en
13Moseeld på påberget. gick molnetin i ochtoppen av upp

berget och stannade där fyrtio dagar fyrtioi och nätter.

Insamling till Guds boning
lHerren talade till Mose:25

Säg till israeliterna samla gåvor åtin mig. Av ochatt envar
3Ochkänner manad skall gåvorsig åtni det-mig.ta emotsom

4vi0lett,vad skall samlaär ni guld, silver och koppar,in:ta
och karmosinrött fintpurpurrött lingarn och gethår,garn,

5rödfärgade Öoljabaggskinn, delfinskinn, akacieträ, till lam-
kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökel-pan,
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och på7onyx efodenpåoch andra ädla sättaattstenarsen,
bröstväskan.

3De boså kan mittåt jagmigskall helgedom attgöra en
9Denna skalltill den nihöroch alltboningibland dem. som

dig.de förebilder jag Visarhelt enligtgöra som .

Arken

1°Du aln lång,och halvtvåark akacieträ,skall göra enenaven
Du skall be-halv aln hög.ochbred ochoch halv aln enenen

ochutvändigtinvändigt ochbådeguldlägga den med rent
12Du fyra ringarskallguldkant. gjutamedden avomge en

påtvåpå arken, ringarfyra fötternadem vid deguld och fästa
13Du bärstängerskallandra.två på den görasidan och avena

14och demskjuta iinmed gulddemakacieträ och belägga
med dem.arkenkan bärasåpå arkens sidor,ringarna att man

får15Bärstängerna ochpå arken intekvarskall i ringarnasitta
skall151 förbundstecknet jagläggaskall dubort. arkentas som

dig.ge
halv aln17Du två ochguld,lockskall göra rentett enav

13Du tvåocksåskallaln brett. görahalvlångt och och enen
19en ke-ända locket,vidguld, varjekeruber hamrat avenav

skallandra. Du göraoch vid denändandenrub vid enena
ZOKeruberna hållaskallmed locket.styckekeruberna i ett

skallskyler locket. Deså deutbredda,lyftade ochvingarna att
21Dulocket.med ansiktenavarandra,vända motmot nervara

för-skall du läggaarken, och arkenovanpålocket iskall lägga
22Där uppenbaradig. skallskall jagbundstecknet jag gesom

dig,tala tillovanför locket skall jagfrån platsenför dig:mig
förbunds-arken medstår påbåda kerubernamellan de som

Israels folk.tillbefallningaralladig minatecknet, och ge

för skådebrödenBordet

långt,23Vidare två alnarakacieträ,du bordskall göra ett enav
24Du detskall beläggaaln högt.halvoch ochaln brett en en

guld-du fästadet skallomkringguld, ochmed runtrent en
och25Du detomkringhandsbred listskallkant. runtgöra en

26Du ochguldfyraskall ringarpå listen. göraguldkant aven
27Intill listende fyra benen.vidde fyra hörnenfästa dem i
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skall ringarna hållare försitta, bärstänger, så kanattsom man
28Dubära bordet. skall bärstängerna akacieträ och be-göra av

lägga dem med guld, och med dem skall bära bordet.man
29Till bordet skall du också fat och skålar, kannor och bä-göra

3°Seför dryckesoffren; guld skall du dem. tillgörarentgare av
det alltid ligger skådebröd inför på bordet.migatt

Lampstället
31Du skall lampställ guld. skallgöra Det iett görasrentav
hamrat arbete, både foten och Skålarna, ochkulornastammen.

32Sexblommorna skall styckei med lampstället.göras ett ar-
skall från lampstället, på den sidan påochut tre tremar ena

33Påden andra. den första skall det medskålarsitta trearmen
kulor och blommor och likaså på den andra; det skall li-vara
kadant på alla går från lampstället. Skålar-utsex armarna som

34Pâskall formade blommor på mandelträd.ettna vara som
själva lampstället skall det fyra skålar med ochkulorvara
blommor, och skålarna skall mandelträdsblommor.vara som
35Under och de frångårvart ett tre utav paren armar som
lampstället skall det kula, gjordsitta stycke med detta,i etten

36Kulornaunder de går från lampstället.utsex armarna som
och skall stycke med lampstället,i alltsam-ettarmarna vara

37Duenda hamrat stycke guld. skall sjuett görarentmans
lampor till lampstället; de skall så platsen framför blirsättas att

38Debelyst. och brickor hör till skalltänger göras rentsom av
39Lampstålletguld. med alla dessa tillbehör skall göras av en

4OSetalent guld. till du detta efter de förebilder dugöratt som
har fått på berget.se

Guds boning
lBoningen skall du tältvåder;tio fintgöra tvinnat lingarn26 av av
och violett, och karmosinrött skall dupurpurrött vävaav garn

ZVarjedem, med keruber, konstvävnad. våd skalli 28 al-vara
lång och fyra alnar bred; alla våderna skall lika stora.nar vara

3De 4Duskall fogas fem fem.och skall öglorgörasamman av
violett kanten vådeni på det hopsattaytterstgarn av ena
stycket påoch kanten den vådensätt i påytterstasamma av

550det andra hopsatta stycket. öglor skall du på dengöra ena
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andra stycket, så öglor-våden och på våden det50 i attytterst
6Du också guldvarandra. skall hakar50göramotna avsvarar

hel-så boningen bliroch fästa ihop Våderna med hakar, att en
het.

7Du våder till tält boningen; el-skall gethårväva överettav
3Varje lång ochvåd skall alnarvåder skall du 30väva. varava

9DuVåderna skall likafyra bred; alla elvaalnar stora.vara
för ochskall fem våder för och våderfoga sig sigsexsamman
10Duframsidan tältet. skallvåden dubbel påvika den sjätte av

våden, den påkanten denöglor50 i ärgöra ytterstena somav
våden på detöglor kantendet stycket, och 50hopsatta i avena

Och skall hakar kop-stycket. du 50andra hopsatta göra av
hel-så fästa ihop tältet tillhäkta dem öglorna ochoch i enpar

12Och våder, den halvaöverskjutande delen tältetshet. den av
baksidan boningen.våd blir skall hänga överöver, avnersom

13Och på skalltältvåderna för långa sidaden aln är varsom
14Duför täcka den.hänga på båda sidorna boningen attavner

ochrödfärgade baggskirm till tältetskall överdraggöra ett av
delfinskinn.ovanpå överdragdetta ett av

15Bräderna du akacieträ, de skalltill skallboningen göra av
Varje lång och ochbräda skall alnarstå tioupprätt. vara en

17På tvåskall det finnasbred. bräda ihalv aln varje tapparen
skall likadant med alla brä-anslutning till varandra. Du göra

13Av skallför boningende bräder duderna till boningen. gör
19och skall socklaråt söder, du 40på sydsidan,20 göra avvara

för bräda medtvå socklarde bräderna, varjesilver under 20
Ovidare på boningens andra sida, 20dess två norrut,tappar;

med bräda.silver, två undersocklarbräder deras 40 varav
iTill åt skall du bräderbaksidan boningen, göraväster, sexav

24Dessa23och skallpå baksidan två bräder.hörntill boningens
den förstalikaså dubbla upptill, tillochdubbla nertillvara

25Dethörnbräderna.bådaSå skall det med deringen. vara
sammanlagtsilver,åtta socklarskall alltså bräder med avvara

socklar, två under bräda;16 var
25Du påfem till bräderna bo-skall reglar akacieträ,göra av

27fem sida ochpå dess andrabrädernasida, tillningens ena
Den mellerstabaksidan, åtfem till bräderna på väster. re-

ändanfrånskallpå bräderna,geln, den sitter mitt enasom
29Bräderna guld, och dumedskall du beläggatill andra.den
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reglarna.på dem, där kan skjutaskall guldringar ingöra man
3°Du uppförabelägga med guld. skallOckså reglarna skall du

på ber-överensstämmelse med det du fickboningen i som se
get.

31Du och kar-förhänge violett,skall purpurröttväva ett av
fint konst-och lingarn; det skall itvinnatmosinrött görasgarn

32Du på fyra stolparkeruber. skall hänga detvävnad, med upp
ochbelagda med guld, har krokar guldakacieträ är avav som

33Du hakarstår på fyra silver. skall fästa förhängetsocklar iav
innanförföra med förbundstecknet och ställa denoch dit arken

heli-det heliga från det allraförhänget; förhänget skall skilja
34Och förbunds-skall lägga locket arken meddu övergaste.

tecknet heligaste.det allrai
35Bordet lampställetställa utanför förhänget ochskall du

ståbordet skallbordet, på södra sidan boningen;mitt emot av
36Du tillskall draperi för ingångenpå den sidan. göra ettnorra

och karmosinrötttältet, brokig violett,i väv purpurrött garnav
37Till fem stol-och fint draperiet skall dulingarn.tvinnat göra

påoch krokarnaakacieträ och belägga dem med guld,par av
fem socklarguld, och till dem skall dudem skall gjutavara av

brons.av

Altaret

1Du långt och femaltare akacieträ, fem alnarskall bygga ett27 av
och alnar högt.brett skall fyrkantigtalnar altaret trevara --

dufyra hörn skall horn,och dess göra ettvart ett somav
medskall belägga detskall stycke med altaret. Dui ettvara

3Du ocksåföra liksomkoppar. skall kärl bort askangöra att
skalltillbehörgafflar och fyrfat. Alla dessaskovlar och skålar,

4Du galler, koppar,du koppar. skallgöra göra nätettett avav
5Dufyra skalloch dess hörn skall du bronsringar.i sättasätta

till halvaaltarlisten, så nårgallret nertill, under nätetatt upp
6Till aka-höjden skall du bärstängeraltaret. altaret göra avav

7Bärstängerna skall skju-och belägga dem med koppar.cieträ
så på båda sidor altaret,dein i ringarna, sitter närtas att av

3Altaret ihåligt, bräder,skall skall byggtbära det. vara avman
påoch det så du fick det berget.skall göras som se
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Förgården
9Du sydsidan, åtPåförgård till boningen.skall också göra en

fintförgårdentill tvinnatskall finnas omhängensöder, det av
1°med ochstolpar 20sidan, 20långa på denlingam, alnar100

silver.och bandstolparnas krokaroch medsocklar brons avav
Likaså al-100finnas omhängen,på långsidanskall det norra

medochsocklar bronsochmed stolpar 20långa, 20 avnar
Förgårdens kort-och band silver. Västrastolparnas krokar av

stolpar ochlängd, medalnars tiosida skall ha omhängen 50av
13Förgårdens skallkortsidan,framsida, densocklar. östratio

Där åtalnar15skall omhängenalång.alnar50 enavaravara
15och hålletåt andra 15socklar,hållet stolpar ochmed tretre
15Till förgårdenssocklar.stolpar ochalnar med porttretre

violett,brokigalnar,20 i vävskall draperi ärgöras ett avsom
fint lingarn. Detochoch karmosinrött tvinnatpurpurrött garn

17Alla stolparnafyra socklar.medskall fyra stolpar runtha
och socklarsilveroch krokarförgården skall ha band avav

13Förgården bred;lång och alnaralnar 50skall 100brons. vara
höjd.skall ha fem alnarsfint lingarndess omhängen tvinnatav

19All förbehövsskall brons. utrustningSocklarna somavvara
till för-där ochtältpluggarnaliksom allaboningen,tjänsten i

koppar.gården, skall vara av

lampornaOljan till

2°Du oljaskaffa dig stöttabefalla israeliternaskall att avren
dag.kan varjeså lampornaoliver lampstället, sättastill att upp

framför211 hängerutanför förhängetuppenbarelsetältet, som
till lampornaoch hansskallförbundstecknet, Aron söner attse

oförän-skallinför Dettabrinner Herren.igenomnatten vara en
släktled.allaisraeliternaderlig stadga för genom

Prästdräkten

1Låt träda fram kretsen is-och hansdin bror Aron söner avur28
och hans Na-självbli åt Aron sönerraeliter för mig:prästeratt

2Du heliglåtaskallAvihu, Elasar och Itamar.dav och ensy
3Du skallför din brorprydnad Aron.dräkt till ochära an-ge

ochgåvakonstskicklighetens mig,fåttåt allavisningar avsom
åttillåt för hans Vigning prästdräktende skall Aron,göra
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4Dessa bröstväska, kåpa,efod,plagg skall de mönst-göra:mig.
dinåtskall heliga dräkteroch bälte.tunika, turban Derad sy

så de kanåt hans mina präster.ochbror Aron söner, att vara
5Till violett,använda guld, purpurröttskall dedessa dräkter

och fint lingarn.och karmosinrött garn
och6Efoden violett,guld,skall de purpurröttgöra avav

konstvävnad.fint lingarn, iochkarmosinrött tvinnatgarn
7Den båda kanterfästa desstvå axelstycken iskall ha ärsom

8Och skallpå efodenhåller den. skärpet sitteroch ihop som
den: guld, vio-stycke medochpå isättgöras ett avavsamma

fint lingarn.ochoch karmosinrött tvinnatlett, purpurrött garn
9Du på Is-och på demtvå rista inskall onyxstenarta namnen

wsex och depå den öv-raels stenensöner: sexenaav namnen
Somåldersordning.på den andra iriga stenen, ennamnen

Israelsskall dusigill, så rista sönersjuvelerare ettgraverar
guld.flätverkskall infattasbåda ipå de Destenarna. avnamn

12Du axelstyckenpå efodenstvåskall desätta stenarna ensom
påskall bära deraspåminnelse Israels Aronsöner: namnom

13Dudem.skallinför för han minnasaxlar Herrensina att
14och guld,två kedjor tvin-guldskall flätverk rentgöra avav

vid flätverken.skall du fästaoch demnade snören,som
15Du konstväv-för domsutslag,bröstväska iskall göra en

violett,guld,skall dennad. Liksom efoden göras pur-avav
fint lingarn.ochoch karmosinrött tvinnatpurrött avgarn

Den ochlångdubbelvikt, halv alnfyrkantig ochskall envara
17Du med fyra raderbesätta denhalv aln bred. skall stenar:en

13i andraSmaragd,ochkarneol,första radeni topas enen en
19i tredje radenkalcedon,safir ochraden rubin, enenen en

oi krysolit,fjärde radenhyacint, och ametist,agat enenenen
guld.flätverkinfattadeoch skall ijaspis. De avvaraonyx en

21Stenarna på Israels sö-ochskall tolv mot namnensvaravara
deskall påför Påvarje varje namnetsten en avnamn.ner, en

Tillpå sigill. bröst-tolv ingraverat, ettstammarna vara som
tvinnadeguld,väskan skall du kedjor snören.göra rent somav

23Du dem två hörnentvå guldringar ochskall isättagöra av
24Fäst de tvåguldsnoddarna vidpå bröstväskan. de båda ring-

25de på snod-andra ändarnahörnen bröstväskan; tvåiarna av
skallflätverken,darna skall du fästa vid de båda varasom
26Gör tvåpå framsidan.fastgjorda vid efodens axelstycken
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påhörnenbåda andradem deiandra guldringar och sätt
Slutligen skall duefoden. görabröstväskan, på insidan mot

efodensframsidanpånertilldemtvå guldringar och sätta av
23Bröstväskanskärpet.ovanförbåda axelstycken, vid sömmen

efodenpåvidfastknytas ringarnaskall sina ringargenom
ochskärpetovanför intedensnodd, så sittermed violett atten

När skallhelgedomengår iefoden. Aron inkan lossna från
på bröstväs-vid hjärta,Israels sittpåhan bära sönernamnen

införpåminnelse Herren.ständigkan för domsutslag, ensom
301 ochläggadomsutslag skall du urimbröstväskan för tum-

införhan träderhjärtavidde ligger Arons närsåmim, att
israeliternasständigt bärainför HerrenSå skallHerren. Aron

hjärta.domar vid sitt
32Mitt på31Kåpan helt violettskall du itill efoden göra tyg.

vävd kant,huvudet medförden skall öppning somenvara en
33Runtsönder.så den inte rivspå brynja,öppningen atten

ochviolett,granatäpplen purpurröttfållen duskall sätta av
democh mellanfint lingarn,ochkarmosinrött tvinnatgarn

34en granatäppleguldbjällra ochguldbjällror ettrunt om,av
35Aron handenskall bärakåpan. närfållen påväxelvis runt

införhelgedomengårhanhörs in iså det närtjänst,gör att
dö.hankommerhan gåroch attHerren när ut; annars

på den36Du guld och inristablommaskall göra renten av
37Och duHelgad åtsigill: Herren.så ettgraverarsom man

påskalloch denviolett snodd, sittavid tur-skall fästa den en
33Den påskall Aronsframsida. sittabanen, på dess panna.

bärisraeliternaofferfel de heligaför iansvarigAron är som
påden alltidgåvor; därför skall sittaheligafram, derasallai

dem.finner behagså ihans Herrenattpanna,
39Du ochfint lingarnmönstrade tunikandenskall väva av

bälte brokig väv.lingarn. Gör iturban fint även ettgöra aven
skall4°Också Och dutunjkor.skall duåt Arons görasöner

411prydnad.till ochhuvudbonader,ochbälten åt dem äragöra
hans Duochklä din bror Aron söner.skall dusådana dräkter

åtdem tilldem och viga prästerdem ochskall insättasmörja
räcka42Gör skallkön, deskyler deraslinnebyxormig. somav

43Dem haoch hansskall Aron sönerpå låren.från midjan ner
till al-träder framuppenbarelsetältet ellergårpå de isig innär
skulddedrarhelgedomen;för tjänst igöraatttaret annars
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förskall oföränderlig stadgaoch dör. Dettasigöver vara en
efterkommande.honom och hans

Prästvigningen
lDetta åttilldu skall du demvad viger prästernärär göra29

Zosyrattvå felfria bröd,och baggar,mig. Tag ungtjur osyra-en
medtunnkakor smordabakade med olja och osyradede kakor

3och ochvetemjöl lägg dem korg,olja. dem siktat iGör enav
medkorgen offergåva tillsammans tjurenbär fram dem i som

4Du och hansskall föra framoch de två baggarna. Aron söner
ingång och dem medtill uppenbarelsetältets tvätta vatten.

5Och tilltunikan, kåpanskall kläderna och pådu Aronsättata
binda ihop alltsammansefoden, efoden och bröstväskan och

ÖSätt huvud och fäst detsedan turbanen på hansmed skärpet.
7Tag pådenpå smörjelseoljan och hällheliga diademet den.

3Sedan låta hanshonom. skall duhans huvud och smörj söner
9ochskallklä på dem tunikorträda fram, och du spänna om

huvudbonader. Så skall de hadem bälten och på dem rät-sätta
förtill prästämbetet alltid.ten

1°skall du leda framoch hansNär du Aronprästviger söner
och hansframför uppenbarelsetältet, och Aron sönertjuren

slaktahuvud. sedanskall lägga händer på tjurentjurenssina
12Taguppenbarelsetältet. liteinför vid ingången tillHerren av

hällpå fingret och stryk på altarhornen;blodtjurens ut resten
13Fettet inälvorna, le-blodet vid foten altaret. kring storaav av

påbrännabåda med deras fett skall duVerloben och njurarna
Men skallinälvornaaltaret. kött, huden ochtjurens resten av

syndoffer.du bränna utanför lägret; det är ettupp
15Så och hansskall du den baggen, och Aron sönerta ena

15S1akta ochbaggenskall lägga händer på dess huvud.sina tag
17Styckapå altaret. baggen,dess blod och stänk det runt om

och hu-fötter och lägg detta på köttstyckenainälvor ochtvätta
Bränn påsedan hela baggen altaret. Dettavudet. är ett

eldofferhonom nöjd,brännoffer åt luktHerren, gör etten som
åt Herren.

Därefter och och hansskall du den andra baggen, Aronta
2°Duhuvud. skall slaktaskall händerna på dessläggasöner

ochpå högra örsnibbbaggen och stryka lite blodet Aronsav
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och högraÖrsnibb och på högrahans högra tummensöners
på altaret.du stänkablodet skallstortån; runtresten omav

21Du smörjelseoljan ochpå altaret ochblodetskall ta avav
och deraspåkläder och hansoch sönerhansstänka på Aron

hansheliga, liksomkläder söneroch hanskläder; då blir han
och deras kläder.

Tag inälvoma,fettet kringfettsvansen,på baggen,fetadet
fett och högramed derasbådaoch njurarnaleverlobenstora

23och rundvidareprästvigningsbaggen,låret, detta är en
korgentunnkakaolja ochbakad medbrödkaka, kaka urenen

24Allt skalldetta dustår införbröd Herren.med osyrat som
lyfta detde skallochoch hanstillöverlämna Aron söner, upp

25Sedan det ochskall du tillbakainföroffer Herren. taettsom
till luktovanpå brännoffret, görpå altaret,bränna det somen

26Och skallduåteldoffer Herren.nöjd; det taHerren är ett
tilllyfta denochprästvigningsbagge ettbringan Arons uppav

27Bringan harandel.dinskalloffer inför DenHerren. somvara
avskiljaoffer skall duskänkts tillharoch låretlyfts somupp
avseddprästvigningsbaggen ärstyckenaheliga, somavsom

23och skall förhansochAron sönerför och hansAron söner,
offer-deisraeliterna:få dessa ärhaall framtid rätt att enav

gemenskapsoffer,derasfrån israeliternagåvagärd, enaven
till Herren.gåva från dem

och29Arons efter honom,haskall hansheliga kläder söner
tillsmorda och insatta präs-de blirdemde skall bäras närav

301 bland hansbäras den sönerskall dedagarsjuter. somav
uppenbarelsetältetskallställe, den in iblir hansipräst som

helgedomen.för tjänst igöraatt
31Tagprästvigningsbaggen områ-på heligtkoka köttetoch

och hans32Köttet skallbrödet korgen Aronoch ibaggende. av
33De skalluppenbarelsetältet. ätaingången tillvidsöner äta

ochde vig-försoningsoffer insattesanvändes till närdet som
34Ochheligt.detfår det, ärdes till ätaingenpräster; annan

tillbrödet blirellerprästvigningsköttet övernågot avom av
det he-det får ärbrännas inte ätas,skall det upp;morgonen,

ligt.
35Så alldelesoch hansmed Aron söner,skall du göra som

35Varjedagar skall prästvigningenbefallt dig. Sjuharjag vara.
skalldutill försoning;syndoffer,offraskall du tjurdag somen
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för det,du utföroffra syndoffret på altaret soningsritennär
37Sju skallblir helgat. dagardet så detoch du skall smörja att

Då blir altaretför altaret och helga det.utföradu sorüngsriten
får delmed altaretallting kommer beröringhögheligt; i avsom

helighet.dess

offretdagligaDet
38Detta två årsgamla lamm dag ioffra på altaret: Varjeskall du

39Det ochpåskall du offraframtid. lammetall morgonenena
4°och till förstamörker, detmellan skymning ochdet andra

medmjöl, blandatoffra tiondels efa siktatlammet skall du en
dryckesofferochhin olja oliver,kvarts stötta ensomen av

Det offra mellan skym-skall duhin andra lammetkvarts vin.
dryckesoffermatoffer ochmörker; med slagsochning samma

till lukt Her-du offra det,skall görsomenmorgonensom om
42Detta dagligtskalleldoffer åt honom.nöjd, ettett vararen

uppenbarelse-ingången tillsläktled, vidbrännoffer allagenom
därför ochuppenbaratältet, inför skall migHerren. Där jag er

43Där israel-uppenbara förskall migskall tala till dig. jagjag
Jaghärlighet.helgatoch tältet skall bli miniterna, genom

ochochoch altaret,helga både uppenbarelsetältet Aronskall
45Ochåt jagskall helga till mig.hans jag prästersöner att vara

46Då skall deoch deras Gud.skall bo bland israeliterna vara
fört dem Egyp-deras Gud, harHerren,inse jag är utatt ursom

Gud.derasför bo ibland dem. Herren,Jag ärattten

Rökelsealtaret

1Du akacieträrökelse på;tändaskall bygga altare attett av30
2Det ochlångtfyrkantigt, alnskall det. skalldu göra enenvara

stycke medtvå skallaln brett och alnar högt. Hornen i ettvara
3Du guld ovanpå påmed och si-altaret. skall belägga det rent

4Du skallguldkant.på och det meddorna och hornen enomge
på tvånedanför kanten,två guld och demringar sättagöra av

förhållarede skallsidorna, på bägge gavlarna; tjäna somav
5Bärstängerna skall duså kan bära altaret.bärstänger, att man

5Altaret skall du stäl-med guld.akacieträ och beläggagöra av
förbundstecknet,arken medframför förhänget döljerla som
skall uppenbaraförbundstecknet, därframför locket jagöver
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7Aron på det;rökelse varjevälluktandetändaskallför dig.mig
rökel-tändaskall hanlampornaordninghan inär görmorgon

3och mellan skymninglampornalikaså han sätternär uppse,
införrökelseoffer Her-dagligtskalloch mörker. Detta ettvara

9På offraskallaltare ni intedettasläktled.allagenomren
matoffer;brännoffer ellernågotellerotillåten rökelsenågon

IOEn gångpådryckesoffer det.skall hällahellerinte ni ut om
horn;på altaretsförsoningsblodetåret strykaskall Aron ge-

utföragång året sonings-skall han däralla släktled omennom
hörhögheligt ochsonjngsoffret. Altaret ärmed blodetriten av

till.Herren

Lösepenningen
Herren talade till Mose:

antal skall12När derasoch räknarisraeliternadu mönstrar
åtför liv Her-betala lösen sittvidoch mönstringen enenvar

13Varviddrabbar dem mönstringen.olyckaså ingenattren,
sikelhalvskallmönstradebland deoch upptas ge enen som

halva sikelsikel. Denna ärefter tempelvikt 20 engera per-
14Alla mönstrade,bland deoffergåva åt Herren. upptassom

offergåva åt Her-uppåt, skall dennaochfrån års åldertjugo ge
15Den mindrefattigeoch den inte änskallrike inte ge merren.

förlösenåtoffergåvan Herrensikelhalv ninär som engeren
och16Du israeliternalösesummanskallliv. emottaert an-av

Så skalluppenbarelsetältet. is-vidtillvända tjänstenpengarna
lösenden niinförihågkomna Herren,raeliterna bli gergenom

för liv.ert

Bronskaret

17Herren talade till Mose:
bronsställ för18Du med tillhörandebronskarskall göra ett

altaretuppenbarelsetältet ochdet mellanochtvättningen sätta
19Där och hansskall Aron söner tvät-det medoch fylla vatten.
2°När uppenbarelsetältetgårdefötter. in ihänder ochsinata

gårlikaså dede dö;kommer närdeskall sig, atttvätta annars
eldoffer åt Her-och brännaaltaret för tjänstfram till göraatt

de21De kommerfötter,händer ochskall atttvätta annarsren.
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dö. skall oföränderlig förDetta stadga och hansAronvara en
efterkommande alla släktled.genom

Smörjelseoljan
Herren talade till Mose:

23Tag de finaste kryddor, siklar flytande hälften500 myrra,
så mycket eller siklar doftande kanel,250 siklar kalmus,250
24500 siklar kassia, allt efter tempelvikt, och hin olivolja.en
25Av detta skall du helig smörjelseolja, doftandegöra en en
blandning, konstfärdigt blandad; det skall helig smör-vara en

25Medjelseolja. den skall du uppenbarelsetältet,smörja arken
27bordetförbundstecknet,med med alla dess tillbehör, lamp-

23brännofferaltaretstället med dess tillbehör, rökelsealtaret,
29Dumed alla dess tillbehör och karet med dess ställ. skall in-

dem så de blir högheliga;viga allt kommer beröringiatt som
3°Aronmed dem får del deras helighet. och hans skallsönerav

31Ochdu och till åtsmörja viga till israeliternapräster mig.
skall du Detta skall heliga smörjelseoljasäga: minvara genom

32Ingenalla släktled. får kroppen med den, fårsmörja in och ni
någoninte olja med denna Heliggöra sammansättning.annan

33Denden, och helig skall den för sådanär görvara er. som en
blandning denoch använder den på någon obehörig skallsom

folk.sittutstötas ur

Rökelsen

34Herren sade till Mose:
välluktandeTag staktekåda, sjönagel och galbanum,ämnen:

35ochoch därtill rökelseharts, lika mycket varje, gör rö-ren av
kelse detta, konstfärdigt blandad vällukt, saltad, ochav en ren

36Enhelig. del rökelsen skall du till pulver och läggastötaav
framför förbundstecknet uppenbarelsetältet,i där skalljag up-

37Enpenbara för dig.mig Den skall höghelig för rökel-vara er.
med denna får åtsammansättning själva: denni inte görase er

38Denskall hållas helig, hörden till.Herren sådangör rö-som
kelse för dess välluktnjuta skall folk.sittatt utstötas ur
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utväljsHantverkare

lHerren talade till Mose:31
Judatill Hur,ZIag tillBesalel, Uri,utvalthar avsonson

för-insikt,medande,3och gudomligmedfyllt honomstam,
4såhantverksskicklighet, attallt slagsochkunskapmåga och

ochguldutföra democh iarbetenkonstfullatänkahan kan ut
5slipa snidainfattning, i trä,för ut-koppar,silver och stenar

Oholiav,GIag ställtsidavid hanshararbeten.alla slagsföra
konstskickliga haråt allaochDansAchisamaks stam,son, av

7uppenbarel-befallt dig:allt jagutföraförmågajag attgett som
ochovanpå denlocketochförbundstecknetmedarkensetältet,

sbordet tillbehör,med dessuppenbarelsetältet,tillallt hörsom
rökelsealtaret,tillbehör,alla dessmedguldlampstället rentav

ställ,med desskaret9brännofferaltaret tillbehör,dessmed alla
hanskläder och sönersloämbetsdräkten, heligaAronsprästen

tillrökelsenvälluktandesmörjelseoljan denochprästkläder,
befallt dig.så harjagdeallt skall görahelgedomen som-

inskärpsSabbatsbudet

Herren sade till Mose:
hål-måste nisabbater13Tala "Minaochisraeliterna säg:till
allaochförenar migteckenla, sabbaten är ett genomer,som

helgardet Herren,jag,skall ärsläktled, för m veta attatt som
helig för DenskallNi denSabbaten,hållaskall er.varaer.

ochdöden. Varmedstraffasskalldenvanhelgar somensom
15Sexfolk.sittskallsabbaten utstötaspånågot arbeteutför ur

sab-detdagensjundepå den ärutföras,får arbetedagar men
utförochVarhelgad åt Herren.sabbatsvilabat, en somen

15Isra-döden.straffas medskallsabbatsdagenpånågot arbete
alladeniakttaskalldeSabbaten;hållaskalleliterna genom

17Den evigttider.alla ärför ettförbundspliktsläktled ensom
gjordedagarpåisraeliterna,ochförenar migtecken sexsom

ochhanviladesjunde dagendenjord,ochhimmelHerren men
andan."hämtade
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Gud lagtavlornaMoseger
13När Gud hade talat med på Sinaiberget han ho-Mose gav

de två tavlorna förbundstecken, tavlorett sten,nom som av
Gud hade skrivit på med finger.sittsom

Guldkalven

1När såg frånfolket det dröjde kom bergetinnan Moseatt32 ner
gudsamlades de kring honom:och sade till "GörAron oss en

kan framför den där haross Vi Mose tagitintevet vartsom
Aronhan förde svarade dem:Egypten."vägen, utsom oss ur

guldringarna på ochhustrur,"Ta öronen söner eraur era era
3Dådöttrar och kom hit med dem" alla guldringar-sigtog av

4Hantillde hade och lämnade dem Aron.i öronen togna som
guldet dem och knöt det kappa. Sedan gjordein iemot av en

tjurkalv Då ropade de: Israel,han guldet. "Detta,gjutenen av
5När sågdin Gud, har fört dig Egypten." Aronär utsom ur

vad skedde framför kalven och lät kun-han altarereste ettsom
ÖTidigtfiras högtid till"I Herrens ära"göra: nästamorgon en

offrade de brännoffer frambar gemenskapsoffer,ochmorgon
folket för och började sedanoch slog och drickasig ätaattner

förlusta sig.
7Då talade till "Gå ditt folk, duHerren Mose: nu ner, som

3Denågot förfärligt. har redanhar fört harEgypten, gjortut ur
gå,lämnat den har befallt dem de harjag gjort sigväg attsom

och offrat till ochtjurkalv, de har tillbett den dengjutenen
Israel, din Gud, har fört dig Egypten."Detta, är utsagt: som ur

9Och fortsatte: styvnackat folk.dettaHerren "Jag är ettattser
Lämna fred. skall drabba dem ochvrede jagmig i Minnu

folk."skall förinta dem. dig skallMen jag göra ett stortav
Mose dinförsökte Gud: låt inteblidka "Herre,Herren, sin

folk, förtvrede drabba ditt du har Egypten medut storsom ur
12Låtkraft och mäktig hand fåinte säga det variegypterna att

föravsikt du förde ditt folk, det dödaond ut att attvar oss
utplåna från jordens Stillabland bergen och din glöd-yta.oss

ande vrede och avstå från det onda du har ditti sinnet mot
13Glöm Isak ochfolk. dina Abraham, Israel och detinte tjänare

löfte du dem, då du vid dig själv derasgöra ätt-attgav svor
på himlen och låta deras ättlingarlingar talrika stjärnornasom
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framtid."egendom för allfå land duhela det talat somom
Då hade hotatonda hanavstod från det göraHerren attsom

folk.sittmot
15Mose de två tavlorfrån och bar medgick berget signer

på bå-med skrifthan fått förbundstecken, tavlorhade ettsom
på baksidan.på framsidan ochda det skrivet bådesidorna: var

16Tavlorna påskriften inristadGuds verk, och som varvar
dem Guds skrift.var

17osua ropade och han sade tillskrek ochhörde hur folket
13Mose svarade:lägret"hörs stridslarmMose: "Det i

"Det inteär segerrop
klagan,och besegradesinte

sång hör"det ljudet jagär av

19Då dans-fick tjurkalven ochkom lägret ochMose närmare se
ifrån tavlornakastadehan så förbittrad han sigandet, blev att

2°Kalven hadefot. destycken vid bergetsoch slog dem i som
strödde hantill stoft. ibrände han och malde Detgjort vattnet

och lät israeliterna dricka det.
21Mose efter-folk dig,har dettasade till "Vad gjortAron:

Aron svarade:så "Vardu har fått dem synda grovt"attsom
till dethur de drasvred, herre själv ärinte Du ont.vet som

23De framför Vigud kan osssade till Görmig: oss en som
fördehanden där harMose tagitinte vägen,vartvet osssom

24Då någontinghardem:sade till DenEgypten. jagut somur
kastadedet åt Jagskall det och de mig.guld sig,ta gavav av

så till."det elden, och kom kalveni
25När folkethade släpptmärkteMose Aron greppetatt om

Zöställde hanförakt sig idet åt motståndarnasoch utlämnat
sidapå"Alla Herrenstill lägret och ropade: ärporten som

kringalla leviternaDå samladeskall komma hit till sigmig"
27Han Gud:Israels"Så Herren,honom. sade till dem: säger

lägrettillbakagå fram ochpå svärden ochSpänn genomer
och grannar."från till och hugg bröder, vännerportport ner

23Leviterna fölloch den dagenhadegjorde Mose sagt,som
29Och dag harsade: nifolket. "Iomkring Mose3 000 män av

ochblivit Vigda åt har sönerHerren, ni vänt mot egnaeraer
dag."välsignelseDärför vill ibröder. Herren singe er
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3°Nästa svårbegåttfolket: hartill "Nidag sade Mose en
förso-och försökatill vinnasynd. skall gå HerrenNu jag upp

31Och till ochgick tillbaka Herrenför synd." Mosening sa-er
gudde harbegått svår synd, gjort sigde: folk har"Detta enen

320m synd Utplånaförlåta derasdu ändå villeguld. an-av
33Herren svarade "DenMose:din bok"mittnars namn ur

34Gåbok.utplånasyndat skall minhar mig jagmot nuursom
gå framförängel skalldigoch led folket dit har Minjag sagt

till med demdå skalldag kommerdig. den jag rättaMen
35Så hadeför defolketsynd." straffade Herrenför deras att

gjorde.kalven, den Arongjort som

uppbrottOrder om
lHerren ochhärifrån, du självborttalade till Mose: "Dra nu33

landtill det jagförtfolket du har Egypten,ut somuppsom ur
åt derasJakob ochAbraham, Isak och svurithar lovat att ge

Jag skallochängel framför digskall sända jagättlingar. en
hi-hettiterna, perisseerna,driva bort kanaaneerna, amoreerna,

3Dra flödartill landetoch jevuseerna. avsomuppveerna
själv gå medvill nimjölk och honung. Men inte är ettjag er:

4När fol-påoch kunde förinta vägen."styvnackat folk, jag er
ochde sorgdräkt,ord klädde i ing-ket hörde dessa sigstränga

några smycken.baren
5Herren israeliterna:till Nisade till Mose: "Säg är ett styv-

på skulleögonblick följdebaranackat folk. Om vägenjag ett er
sedan fårbort smycken, jagtillintetgöra Läggjag seeraer. nu

5Då israeliterna sinaskall med sigvad er."jag göra tog av
alltifrån berget Horeb.smycken och demutanvar

Llppenbarelsetültet
7Mose utanför lägret,tältet och slå detbrukade ett gottta upp

uppenbarelsetältet. ochdärifrån. kallade det Varstycke Han en
till uppenbarelsetältetråd hos ficksökte Herren utsom

8Varje allagång gick till tältetutanför lägret. Mose sigut reste
efter ho-till tält och sågoch vid ingångenoch stod sittvar en

9Och gåttgått hade intills han hade tältet. Mosein i närnom,
ingången,stående framförsänkte molnpelaren och blevsig

1°DåHerren såg molnpelaren ståtalade med folketoch Mose.
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bugadeochde alla sigtill tältet sigframför ingången reste
Och taladetält.ingången till Herrenoch vid sittdjupt, envar

talar tillmänniskaansikte,ansiktetill Mose mot en an-som en
medhjälpa-hanstillbaka till lägret,gickSedan Mose mennan.

lämnade tältet.aldrigNunsIosua, man,en ungre son,

härlighetsinlovar visaHerren att
folkMose dettaskall ledatill "Du jagsade Herren: säger att

vill sändadulåtithar migdu intepå dess Men vetaväg. vem
harochstår dig jagharfastän du jag näramed attmig, sagt att

130m dinalåtpå såvärde migdu migdin Vetasättergunst.
Ochbehålla dindig ochlära kännadå kan gunst.planer,- jag

Herren skallsvarade: Jagfolk."dittkom ihåg folket äratt
15"Om du intedig."du slippermed såsjälv att oroaer, -

Hurfå här.låt"såsadesjälv går med", Mose, stannaoss
din inteditt folk harochskall kunna jag gunstveta att omman

framför allautmärksfolkoch dittsådu går med jagattoss,
Herren vadskallsvarade: "Jag görafolk på jorden"andra

ståroch du nära."migdu hardu minber mig gunstom,
Herren13Mose härlighet"få din"Låtsade: mig svara-se

dig, ochprakt gå förbi jagochhöghetskall låtade: min"Jag
nådigskallinför dig. Iag motHerrenskall namnetut vararopa

villdenoch barmhärtig jagnådigvillden motjag mot va-vara
2°Han kan duansikte intefortsatte: "Mittbarmhärtig mot."ra

Sedan sadeoch leva."människa kan migfå ingen sese,
på klip-ställ dig härplats,finnsbredvid migHerren: "Här en

klyftaNär ställa digskall igår förbi jaghärlighetminpan en
gått förbi.harhand tillsmed jagskyla dig minochbergeti

på23Då du skallhand och migbortskall minjag ta ryggen.se
får se."ansikteMen ingenmitt

Förbundet sluts nytt
stentavlor likadana1Herren tvåsade till "HuggMose: ut som34

på destodordskall skrivapåde förra; dem jag somsamma
skall dubittisönder.slogdudeförsta tavlorna, morgonsom

därpåoch migpå Sinai väntadå skall duberedd, uppvara
skall3Ingen dit ochdig ingenskall följapå bergets topp. upp,



Moseboken 14634:4 Andra

skall beta närhetenpå berget, och varken får eller korvisa isig
det."av
4Mose de första. Tidigthögg två stentavlor, likadanaut som

så ha-gick på Sinaiberget,han Herrennästa sommorgon upp
5Dåbådade befallt, och han med de stentavlorna.sig stegtog

ställde honom och åkalla-Herren moln.i Mose sig näraettner
6Och honom och ropade:de gick förbi "Her-Herren. Herren

ochoch nådig Gud, till vredeHerren barmhärtigär senren, en
7Han håller fast vid kärlekrik på kärlek och trofasthet. sin mot

bristtusenden, han förlåter synd och skuld och lämnar in-men
skuldostraffad låter straffet för fädernasden skyldigete utan

3Moseoch fjärdedrabba barn och barnbarn intill tredje led."
9Hanföll och tillbad. sade:på knä, böjde till jordensiggenast

har din så gå ibland fastän det-"Om Herre, mittjag gunst, oss,
ochfolk, förlåt vår skuld och vår syndstyvnackat ochärta ett

till din egendom."gör oss
1°Herren förbund med Inför helasade: sluter"Jag ettnu er.

har utförts nå-ditt folk skall sådana underjag inte igöra som
något folk du tillhör skallland eller folk. Hela detgot sesom

utför medhur överväldigande den gärning jag, Herren,är som
Rätta skalldig. dig efter det befaller dig dag.jag i Jagsom

driva bort kanaaneerna, hettiterna, hi-perisseerna,amoreerna,
Akta för förbundoch för dig. dig slutajevuseerna attveerna

med invånarna landet du kommer till, så de fång-i inteattsom
13Nifälla. skall deras altaren, krossa derasi rivaar er en ner

14Dustenstoder och hugga asherapålar. skallderas intener
tillbe någon främmande gud, Herrens Denär svart-namn

15Dusjuke, han skall förbundsvartsjuk Gud. slutainteär en
med invånarna landet, då kommer du deras offeri ätaatt av

åtåt avgudadyrkande liderliga och offrar si-sig sinnär ägnar
15Och giftagudar och inbjuder dig. du låter dina sönerna om

med deras döttrar och döttrar åtderas liderli-sig sig sinägnar
avgudadyrkan, kommer de förleda dina till avfall.sönerattga
17Du skall några avgudabilder åt dig.inte gjuta
13Det osyrade brödets högtid skall du fira. I dagar skallsju

du bröd, så har befallt dig, på den bestämdajagäta osyrat som
tiden månaden det månadeni du drogaviv, i avivvar som

19Det första kommer moderlivet skallEgypten.ut ur som ur
tillhöra allt förstfött hankön bland bådedin boskap,mig, av
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ZOMenkor och får. förstfött åsneföl skall du lösa medett ut ett
lamm, och du vill lösa det, skall du bryta nackeninte utom av
det. förstföddVarje bland dina skall du lösa Medsöner ut.

21Sexhänder skall träda fram inför dagaringen mig.tomma
skall du arbeta, den sjunde dagen skall upphöradu medmen
arbetet; det plöjningstid eller skördetid skall duäven ärom
upphöra med arbetet.

22Du skall fira veckohögtiden, du skördar det förstanär av
23Treoch likaså bärgningshögtiden vid årsskiftet. gångervetet,

året skall alla hos dig träda fram inför Härskaren Her-mänom
24TyIsraels Gud. skall driva undan folken för dig ochjagren,

utvidga ditt område, och skall hota ditt land du draringen när
gånger året för träda fram inför dinHerren,tre attupp omi

25BlodetGud. det offras till skall du offra till-mig inteav som
med något och påskfestens offer får läm-intesyrat,sammans

ZÖDetkvar till bästa den första grödan pånas morgonen. av
din mark skall du föra till dinHerrens, Guds, hus.

Du skall koka killinginte moderns mjölk."ien
27Herren sade till "SkrivMose: dessa befallningar, iner

enlighet med dem har slutit förbund med dig och medjag ett
zsMoseIsrael." kvar hos fyrtio dagar och fyrtioHerren ivar

eller dricka.nätter, Och han skrev förbundsvillko-ätautan att
de budorden, påtio tavlorna.ren,

Strålglansen från ansikteMoses
29När frånMose gick Sinaiberget och hade med för-signer
bundstecknet, de två tavlorna, utgick det strålglans frånen
hans ansikte, därför han hade talat med Gud, hanatt men

3°Dåmärkte det och alla israeliterna såg strålglan-inte. Aron
från ansikte vågade deMoses komma honom.inte emotsen

31Men Mose ropade på dem, och då kom och alla höv-Aron
dingarna menigheten till honom, och han talade med dem.i
32Sedan kom alla israeliterna fram, och dem alla deMose gav

33Närbefallningar han hade fått på Sinaiberget.Herrensom av
34VarjehadeMose talat han mask för ansiktet. gångsatte en

Mose trädde fram inför för tala med honom hanHerren att tog
masken tills han gick han hade kommit tala-igen. Närut utav

35Dåhande för israeliterna vad hade befallt. sågHerren is-om
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maskenstrålade, och Moseansiktehur Mosesraeliterna satte
medgå och talaåter skulle Herren.ansiktet tills han inför

Sabbatsbudet

vadlMose sade:menighet och "Dettahela Israels ärsamlade35
Sex utföras,får arbetedagarbefallthar göra:Herren atter

helgadsabbatsvilasabbat,sjunde dagen detpå den är enmen
på dagennågot arbete denutförochåt VarHerren. en som

3Ni på sabbatsdagen, nieldskalldödas. inteskall göra varupp
bor."än

gåvorFolkets

har4Mose vadmenighet: Herrenhela Israels "Detta ärsade till
5Samla kännerochgåvor åt VarHerren.befallt in somener:

silverguld,gåvor åtfram dessa Herren:skall bäramanadsig
Öviolett, fint lin-och karmosinröttoch koppar, purpurrött garn,

7rödfärgade akacieträ,baggskinn, delfinskirm,gethår,ochgarn
välluk-8olja och till dentill smörjelseoljankryddortill lampan,

9onyx efodenpåädlaoch andra sättatande rökelsen, stenar att
på bröstväskan.och

skall1°Var gåvakonstskicklighetensharoch somen av er
boning-befallt:hartillverka allt det Herrenochkomma som

ochstolparbräder, reglar,hakar ochöverdrag,med tält ochen
skylandemarken locket och detmed dess bärstänger,socklar,

13och tillbe-och alla övrigabordet med bärstängernaförhänget
14lampstället lam-med dess tillbehör,skådebröden,hör och
15rökelsealtaret bärstänger,med desslampoljan,ochporna

föroch draperiet in-rökelsenvälluktandedensmörjelseoljan,
lébrännofferaltaret koppargal-med desstill boningen,gången

ställ,med desstillbehör, karetandraoch allabärstångernaler,
17omhängena socklar och dra-stolpar ochförgården, desstill

lstältpluggarna tilloch linornaförgården,tillförperiet porten
19ämbetsdräkterna hel-till tjänsten iförgården,boningen och

kläder och hansheliga präst-sönersAronsgedomen, prästen
kläder."

Zloch allazolsraels frångick bort Mose,menighethela nu
tillmed gåvor Herrenmanade komellerkalladekände sigsom

där och de heligauppenbarelsetältet, tjänstenarbetet påför
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22Och alla kändekläderna. både och kvinnor, sigmän som ma-
halssmycken,och al-nade, kom med örringar, ringarspännen,

de med offergåvala slags föremål guld. Alla kom en avav
7-3Och violett,alla hade ochguld till Herren. purpurröttsom

gethår, rödfärgade bagg-karmosinrött fint lingarn ochgarn,
24Allaskinn med detta. villeoch delfinskinn kom som ge en

gåva med till ochsilver eller koppar kom den Herren, varav
till byggnadsarbetet bar fram det.och hade akacieträen som

7-5Alla medskickliga kom detkvinnor spinnaatt somsom var
ochde hade violett, och karmosinröttspunnit: purpurrött garn

26Ochfint kände kallade ochlingarn. alla kvinnor sigsom som
Hövdingarnagethår. framkunde barkonsten spann garn av

på efoden och påoch andra ädla skulle sättasstenaronyx som
Zgvidare kryddor och olja till lampan, till smörjel-bröstväskan,

Varjerökelsen. israelitiskseoljan och till den välluktande
kände manad något till deteller kvinna sig attman som ge ar-

befallt utföra kom medbete demHerren Mose attgenomsom
frivillig gåva åt Herren.en

boningenHantverkare kallas och tillverkar

3°Mose israeliterna: har utvalt Besalel,sade till "Hörz Herren
31och fyllt medtill till Juda honomUri, Hur, stamson son av

ande, med insikt, förmåga och kunskap och alltgudomlig
32så han kan tänka konstfullaslags hantverksskicklighet, att ut

33slipaarbeten utföra dem guld och silver och koppar,och i
utföra alla slags konstfullaför infattning, snida i ja,trä,stenar

34Hanarbeten. har både honom och Oholiav, Achisamaksgett
35Hangåvan lära andra. harDans stam, att utrus-son, av upp

förmåga utföra slags hantverk,dem med alla vävatat att
och brokig violett, och karmosin-konstväv purpurröttväv av

fint och vävnad, utföraoch lingam,rött även attgarn annan
alla uppgifter tänka konstfulla arbeten.slags och ut

lBesalel Oholiav skall arbeta tillsammans med allaoch
förmåga, såkonstskickliga insikt ochHerrenmän attgettsom

de utföra allt arbete krävs för uppförahur de skall attvet som
helgedomen på det har befallt."Herrensätt som

Mose kallade till Besalel och Oholiav och alla konst-sig
allaskickliga den insikten,Herrenmän rättagett somsom
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3De handmed arbetet.kalladekände gripa sig togsig att an
förlämnat tillhade Moseisraeliterna attgåvoralla de somom

fortsattehelgedomen. Menarbetet på näranvändas vid man
eftertill honomfrivilliga gåvorframatt bära morgon,morgon

hel-till4kom olika slags arbetenutfördealla hantverkarna som
5och "F01-sade till Mose:från arbete,och sittgedomen, var en

detför utförabehövsvadmedket kommer än attsommer
ÖDå lägret:kungöralät Mose ibefallt."hararbete Herrensom

gåvormed flerskall kommaeller kvinna,sig"Ingen, manvare
någotfrån lämnafolketSå avhöllshelgedomen."till att mer.

arbe-7Det väl till förräckteredan hade ände attgett mersom
slutföras.skulle kunnatet

tält-3De gjorde boningen tiohantverkarnakonstskickliga av
violett,lingarn ochfinttillverkades tvinnatvåder avavsom

konstvävnad.kerubermed ioch karmosinröttpurpurrött garn,
vå-alla9Varje fyra alnar bred;lång ochalnarvåd gjordes 28

1°De fem.fem ochfogadeslikaderna stora. sammanvar
påvådenMan kantenöglor violett i ytterstgjorde avgarnav

denkantenoch på i yt-stycket sättdet hopsatta avsammaena
1250 gjordeöglorstycket.på det andra hopsattavådentersta

andravådenpå detivåden och 50på den ytterstenaman
13Man gjorde 50varandra.svaradeså öglornastycket, motatt

så bo-hakarna,medvådernaoch fäste ihop attguldhakar av
helhet.blevningen en

elvaMan tält boningen;gethår tillvåder övervävde ettav
15Varje fyralång ochalnarvåd gjordes 30gjordevåder man.

15Man fogadelikavådernabred; alla elvaalnar stora. sam-var
17och öglorför och 50våder sigvåder förfem sig sattesexman

hop-på detdenvåden,denkanten yttersti enasom varenaav
andra hop-våden på detöglor kantenstycket, och 50 isatta av

fästa13Och koppar förhakargjordestycket. 50 attsatta avman
19Vidare överdraggjordehelt.tältet tillihop ettett avman

överdragovanpå dettatältet ochbaggskinn tillrödfärgade ett
delfinskinn.av
ZOBräderna och ställdeakacieträgjordetill boningen man av

21Varje lång och ochalnargjordesbräda tiodem upprätt. en en
22På anslutningtvåbräda fanns ibred.halv aln varje tappar

alla bräderna till bo-medgjorde likadantvarandra;till man
23Av för boningen 20bräderde gjorts satteningen. mansom
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24ochpå socklarsydsidan, åt söder, gjorde silver40man av
och de två socklar för bräda medunder bräderna, varje20satte

25vidaredess två på boningens andra sida, 20tappar; norrut,
26medbräder deras socklar silver, två under bräda.40 av var

27Till baksidan boningen, åt gjorde bräderväster, man sexav
23och 29Depå baksidan två bräder.till boningens hörn var
dubbla förstanertill och likaså dubbla upptill, till den ringen.

3°DetSå hörnbräderna. alltså åttagjorde med de bådaman var
bräder socklar sammanlagt socklar, tvåmed silver, 16 un-av
der bräda.var

31Man fem till bräderna på bo-gjorde reglar akacieträ,av
32fem påsida, till bräderna dess andra sida ochningens ena

33Denfem till bräderna på baksidan, åt mellersta regelnväster.
så från den ändan till den andraden gicksatte attman ena

34Bräderna medpå bräderna. belade guld, ochmitt man man
på kunde skjutas Ock-gjorde guldringar dem, där reglarna in.

så reglarna belades med guld.
35Man förhänge violett, och karmo-vävde purpurröttett av

och fint lingarn; det gjordes konstvävnad,sinrött itvinnatgarn
36Tillmed detta gjorde fyra stolpar akacieträkeruber. avman

belagda med krokar guld, och tillmed guld och götav man
37Man fördem fyra silver. gjorde draperi ingång-socklar ettav

violett, och karmosin-till tältet, brokigi purpurröttväven av
33ochfint till det gjorde femoch lingarn,tvinnatrött garn man

stolpar stolphuvuden och band belademed krokar, och deras
socklar gjordes brons.med guld, och deras femman av

Arken, bordet och lampstüllet
lBesalel två och halv aln lång,gjorde arken akacieträ,37 av en en

2Hanoch halv bred och och halv aln hög. beladealn enen en
den guld både invändigt och utvändigt ochmed rent omgav

3Handen guldkant. fyra guld och fästemed ringargöten av
tvådem vid fyra fötterna på arken, på sidan ochde ringar ena

4Sedan gjorde han bårstänger akacieträtvå på den andra. av
5ochmed guld sköt dem påoch belade dem in i ringarna ar-

5Han lockkens sidor, så kunde bära arken. gjordeatt ettman
guld, två och halv aln långt och och halv alnrent enav en en

också7Han två keruber hamrat guld, vidbrett. gjorde av en
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sen vidochden ändankerub vidlocket,ändavarje enenaav
9Ke-stycke med locket.gjorde keruberna iandra.den Han ett

skyldesåutbredda delyftade ochhöllruberna vingarna att
med ansiktenavarandra,vända motlocket. De mot nervar

locket.
wHan två alnar långt,akacieträ,bordgjorde vidare ett enav

och meddetbeladehalv aln högt,ochaln brett och enen
Hanguldkant.fäste hanomkring detguld, och runtrent en

påguldkantdet ochomkringhandsbred listgjorde runt enen
13Han de fyraoch fäste demguld ifyralisten. ringargöt av

14Intill listen ringarnavid de fyra benen.hörnen sattes som
15Hankunde bära bordet.såhållare för bärstänger, att man

såguld;belade dem medochakacieträgjorde bärstängerna av
15Han påståkärlen skullegjordebordet.kunde bära somman

al-för dryckesoffren,kannorochfat och skålar, bägarebordet:
guld.la rentav

17Han gjordes hamratguld.lampstället Det igjorde rentav
blom-Skålarna, kulorna ochbåde foten ocharbete, stammen.

13Detlampstället. hademedstyckegjordes i ett ar-sexmorna
19På förstapå andra. denoch denpå sidanden tretre enamar,

pålikasåblommor ochkulor ochskålar medsattes trearmen
gickpå allalikadantgjordesden andra; det armarna somsex

påblommorformadelampstället. Skålarna ettfrånut somvar
2°På ku-fyra skålar medlampstället detsjälvamandelträd. var

mandelträdsblommor.skålarnaochoch blommor,lor var som
frångick21Under de utoch trevart ett armar somparenav

understycke med detta,gjordkula, ilampstället ettsattes en
zzKulorna ochlampstället.gick frånde ut ar-armarna somsex

endaalltsammanslampställetstycke med etti ettmarna var -
23Han och degjorde de lampornaguld. sjustyckehamrat rent

24Lampställetguld.hörde tillbrickoroch renttänger avsom
talent guld.tillbehör gjorde hanmed alla dess enav

smörjelseoljanRökelsealtaret och

25Han fyrkantigt,akacieträ; detrökelsealtaretbyggde varav
två ioch alnar högt. Hornenoch aln brettaln långt varenen

26Han ovanpåguldbelade det medstycke med altaret. rentett
det guldkant.medpå ochoch hornenoch på sidorna enomgav
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27Han dem nedanför kantenguld ochgjorde två ringar satteav
hållaregavlarna; de tjänadepå bäggepå två sidorna, somav

zsBärstängernakunde bära altaret.för såbärstänger, att man
29Och han gjordebelade med guld.ochgjorde han akacieträav

välluktande rökelsen,och densmörjelseoljanden heliga rena
konstfärdigt blandad.

bronskaretochBrännojferaltaret
lHan långtfem alnarbrännofferaltaret akacieträ,byggde av38

och alnarfyrkantigtbrett altaretoch fem alnar trevar --
gjorde han horn,dess fyra hörnhögt. och ettvart ett somav

3Hanmed koppar.belade detmed altaret. Hanstyckei ettvar
skålarna,skovlarna,altaret, kärlen,tillbehör tillgjorde alla

han kop-tillbehör gjordefyrfaten. Alla dessagafflarna och av
4Och koppar,galler till altaret,han gjorde nätettett avpar.

nåddesåunder altarlisten,det nertill, nätetoch attsatte upp
5Så fyra ochhanaltaret. ringartill halva höjden göt satteav

för bär-hållarekoppargallretpådem de fyra hörneni som
6Och be-akacieträ ochgjorde bärstängernahanstångerna. av

7Han på bådasköt demin i ringarnalade dem med koppar.
ihåligt;det. Altaretkunde bäraaltaret, såsidor att varmanav

bräder.han byggde det av
SHan bronsställtillhörandebronskaret medgjorde speg-av

ingång-vidgjorde tjänstlar hade tillhört de kvinnor somsom
uppenbarelsetältet.tillen

Boningens
9Han åtPå sydsidan,till boningen. sö-förgårdengjorde också

fint lingarn,till förgårdender, omhängena tvinnatgjordes av
mmed ochbronsoch socklarstolpar 20långa, 20100 alnar av

Likaså gjordes deband silver.krokar ochmed stolparnas av
stolpar och 20medalnar långa, 20på långsidan 100norra
band silver.krokar ochstolparnasoch medsocklar brons avav

uFörgårdens alnarsomhängen 50försågs medsidaVästra av
kro-stolparnasoch medsocklarlängd, stolpar ochmed tiotio

13Framsidan, al-sidan, 50denkar band silver. östraoch varav
14Där medhålletåtalnaromhängena 15 trelång. enanar Var

15och medhållet alnaråt andra 15stolpar och socklar, tretre
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tillalltså lika på båda sidorsocklar,stolpar och portentre om
15Alla förgården gjordesomhängena tvin-förgården. runt av

17Socklarna stolparna gjordes brons;tillfint lingarn.nat av
stolphuvudenaochband silver,krokar ochstolparnas var av

sil-bandförgården hadesilver. Alla stolpar tillbelades med av
13Draperiet brokigförgården gjordesför till i vävportenver.

fintochoch karmosinrött tvinnatviolett, purpurrött garnav
bredd,och fem alnar högt efteralnar långtlingarn; 20 tygets

19Till stolpardet gjordes fyraomhängen.förgårdensliksom
och band silver,deras krokarmed fyra socklar brons; avvarav

2°Alla tältpluggarnamed silver.stolphuvudena beladesoch
omkring den gjordesförgårdenboningen och tilltill runt av

koppar.

Uppgift använd ädelmetallom
zlFöljande tillhur mycketredovisning använtsär somaven

sammanställ-förbundstecknet.till boningen för Denboningen,
Moses under ledningbefallning leviterna Itamar,des på avav

22Besalel, Judatill till Hur,Uri,Aronsprästen son avsonson
23Till med-befalltdet Mose.hade utfört allt Herrenstam, som

Achisamaks Danshaft Oholiav,hade hanhjälpare son, av
kons-och konstvävnad ochhantverk ikunnig istam, som var

och karmosinröttViolett,brokig purpurröttväva vävattten av
24Allt till arbetetdet guldfint lingarn.och använtssomgarn

of-hadehelgedomen, detmed uppförandet getts somsomav
tempelvikt.efteroch siklarfergåva, utgjorde talenter 73029

25Det menigheten viderlades mönstringensilver upp-som av
25en bekasiklar efter tempelvikt,ochgick till talenter 775100 1
allatempelvikt försikel efteralltså halv somper person, en

uppåt,ålder ochfrån årsmönstrade,bland de tjugoupptagits
27De användessilvertalenternasammanlagt 100603 550 man.

talen-och förhänget,helgedomen 100för socklarna tillgjutaatt
23Och de åter-sockel.förför socklar, talent varje100ter en

krokar,till stolparnasstående siklarna användes7751 som
29Kop-förbinda dem.och förbeläggning på stolphuvudena att

ochuppgick till talenterhade offergåva 70gettssom somparn
3°Av uppenbarelse-tillgjorde socklarnasiklar. den4002 man

koppar ochmed dess galleringång och kopparaltarettältets av
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31socklarna förgården, socklarnatill altaret,tillbehör runtalla
till boningentältpluggarnaallaoch runtförgårdenstill port

förgården.

Prästdräkterna

gjorde1Av äm-och karmosinröttviolett, purpurrött mangarn39
kläderheligahelgedomen. Aronsför ibetsdräkter tjänsten

hade befallt Mose.så Herrengjorde somman
och kar-zEfoden violett,guld, purpurröttgjorde avman av

3Man hamradelingarn.fintoch uttvinnatmosinrött avgarn
kundeså detrådardessaoch skar iplåtar atttillguldet tunna

karmosinrödaochpurpurrödavioletta,med detinvävas gar-
4Till efodenkonstvävnad. gjor-tillfina lingarnetoch detnet en

ochbåda kanterfästas dessskulle iaxelstyckende somman
på5Skärpet efoden gjordespåskulle sittahålla den.ihop som

violett,guld,med den:styckeoch isätt ett pur-avavsamma
såfintoch lingarn,tvinnatoch karmosinröttpurrött somgarn

5Onyxstenarna flätverkinfattades ibefallthade Mose.Herren
såpåinristade dempå Israels sönerguld. Namnen somvarav

7Man axelstyckenefodenspådemsigill. satteettgraverarman
hade be-såIsraels Herrenpåminnelse söner, somomsom en

konst-sBröstväskan efoden,liksom igjordefallt Mose. man,
ochoch karmosinröttguld, violett, purpurröttvävnad garnav

9Den dubbelvikt,ochgjordes fyrkantigfint lingarn.tvinnat en
Och meddenbesattebred.halv alnochhalv aln lång manen

ochkarneol,radenförstafyra topasrader istenar: enenen
121kalcedon,111 safir ochrubin,radenandrasmaragd, enenen

13i fjärde radenoch ametist,hyacint,tredje raden agat enenen
flätverkinfattades iDeoch jaspis.krysolit, avenen onyxen

på Israels14Stenarna svaradetolv ochguld. mot namnenvar
på dePå varjeför varje namnetstensöner, en avvarnamn.en

15Till bröstväskansigill.påingraverat,tolv ettstammarna som
Mantvinnadeguld, snören.kedjorgjorde rent somavman

guld ochtvåguld och ringarockså två flätverkgjorde avav
17Och fäste depå bröstväskan.två hörnendem manisatte av

bröstväs-hörnentvå ivid de ringarnaguldsnoddarnabåda av
devidfästes130ch på snoddarnaändarnaandrade tvåkan,
påaxelstyckenvid efodensfastochflätverkenbåda sattes
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19Man och dem itvå andra guldringargjordeframsidan. satte
efoden.på insidanpå bröstväskan,båda andra hörnende mot

Slutligen pånertilltvå guldringar och demgjorde satteman
ovanförvidbåda axelstycken,efodens sömmenframsidan av

zlBröstväskan fast vidknöts ringar ringar-sinaskärpet. genom
ovanförså denviolett snodd,medpå efoden sattattenna

allt såfrån efoden, Herrenkunde lossnaochskärpet inte som
hade befallt Mose.

23Mitt22Man påefoden helt Violettkåpan tillgjorde i väv.
medpå brynja,kåpan gjordes öppning, öppningen ensomen

24Runt fål-sönder.skulleså den rivaskant inteattrunt omen
karmo-violett, ochgranatäpplen purpurröttlen satte avman

25Man gjorde bjällrorfint lingarn.och tvinnatsinrött avgarn
fållen på kåpan mellanguld och dem granat-runtsatterent

26en påfållengranatäpple växelvisbjällra ochäpplena, runtett
så ha-vid Herrenskulle bäras tjänstgöringen,kåpan, somsom

befalltde Mose.
27Åt gjorde tunikorna,och hansAron söner varsomman

23turbanen huvudbonaderna fintochfint lingarn,vävda avav
29ochfint lingarn,linnebenklädernaoch tvinnat ettlingarn av

och karmo-fint lingarn, violett, purpurröttbälte tvinnat avav
befalltså hadebrokig Herren Mose.i väv,sinrött somgarn

3°Man gulddiademet,gjorde blomman, det heliga rentav
åtsigill: Helgad Her-såskrev på denoch ettgraverarsom man

31och denviolett snodd ochfäste vid den satteenmanren,
befalltså hade Mose.på turbanen, Herrenupptill som

ochfullbordasBoningen reses
full-32Så på uppenbarelsetältet,arbete på boningen,blev allt

befallt Mose.allt hadeIsraeliterna gjorde Herrenbordat. i som
33De alla dess tillbe-till tältet medmed boningen Mose:kom

och socklarna,reglarna, stolparnahakarna, bräderna,hör,
34överdraget del-och överdragetrödfärgade baggskinn avav

35vidare med för-förhänget, arkenoch det skylandefinskinn
36bordet till-alla desslocket, medbundstecknet, bärstängerna,

37lampstället guld, lampornaskådebröden,behör och rentav
lampoljan,tillbehör,på det och allaskulle Övrigasättassom

smörjelseoljan,38det välluktande rökelsen,dengyllene altaret,
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39kopparaltaret med desstältet,tillingångenfördraperiet
medtillbehör, karetoch alla övrigabärstängerkoppargaller,

socklarna,4°omhängena stolparna,förgården,tilldess ställ,
ochtältpluggarnalinorna,förgården,tilldraperiet för porten

uppenba-boningen, iför ibehövs tjänstenall utrustning som
helgedomen,ämbetsdräkterna präs-för itjänstenrelsetältet,

prästkläder.hans sönerskläder liksomheliga ävenAronsten
allt med Her-enlighet42Israelitema heltarbete iutförthade

full-43När verketsågMosetill Mose. attbefallning varrens
hade befallt,så Herrenutfört allthadedebordat och att som

dem.hanvälsignade
1Herren tilltalade Mose:40

skall dumånadenDen förstadendagen iförsta resa
3Där medställa arkenduskalluppenbarelsetältet.boningen,

med förhänget.denavskärmaskalloch duförbundstecknet,
lampställetsedan in4Du duka det. Bärochbordetskall insätta

5Du gylleneställa det rö-skallpå det.lampornaoch sätt upp
och hängaförbundstecknetmedframför arkenkelsealtaret

5Ställ brännofferalta-till boningen.för ingångendraperietupp
7ochuppenbarelsetältet,tilltill boningen,ingångenframförret

hällochaltaretuppenbarelsetältet och vattenmellankaretsätt
omkringomhängen3Du förgårdens runtskalldet. sättai upp

9Tag sedanförgården.tillfördraperietoch hänga portenupp
den,finnsallt iochboningenoch smörjsmörjelseoljan som
1°Duhelig.blirdenoch såtillbehör,dessallahelga den att
helgaochtillbehöralla dessochbrännofferaltaretskall smörja

Smörj ochställoch desskarethögheligt.det bliraltaret, så att
helga det.

tillhansochSedan sönerföra fram Aronskall du uppen-
13Klä iAronmeddemingång och vatten.tvättabarelsetältets

åttilloch honom prästvighonomkläderna, smörjde heliga
tunikor.på demochFör sättfram hanssedan sönermig.

de kansåfar,smorde deras15Du du attdemskall smörja som
för alltidskallsmordablivithardeAttmina präster. gevara

släktled.allaprästämbetet,tilldem rätten genom
17Påhonom.befallthadeMose så Herrenalltgjorde i som

blev boning-månadförstaåretsandradetförsta dagenden av
på plats,socklarna13Mose ladeboningen,satterest. uppen

19Hanstolparna.ochreglarnasköt sattebrädema, in uppreste
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bredde boningen ovanpå,tältet och lade tältöverdragetöverut
2°Moseså hade befallt förbundstecknetHerren Mose. togsom

och lade det arken och bärstängerna på den och ladei satte
21Sedanlocket ovanpå arken. förde arkenhan boningen,in i

hängde det skylande förhänget och skärmade så arkenupp av
Ochmed förbundstecknet, så hade befalltHerren Mose.som

han ställde bordet uppenbarelsetältet, på boningensi si-norra
23ochda, utanför förhänget, lade påbröd det inför Her-upp

24Hanså hade befallt lampställetHerren Mose. isatteren, som
uppenbarelsetältet, bordet, på boningens sida.mitt södraemot
25Han lamporna inför så hadeHerren, Herrensatte upp som

26ochbefallt Mose, ställde det gyllene altaret uppenbarelse-in i
270chtältet framför förhänget påbrände välluktande rökelse

23Hansådet, hade befalltHerren Mose. hängde dra-som upp
29Brännofferaltaretför ingången till boningen. ställdeperiet

han vid ingången till boningen, till off-uppenbarelsetältet, och
rade brännoffer matoffer såoch på det, hade be-Herrensom

3°Hanfallt ställdeMose. karet mellan uppenbarelsetältet och
31Däraltaret och fyllde det förmed bruka-tvättningen.vatten

de sedan och hans händer ochMose, Aron sinasöner tvätta
32Närfötter. de skulle gå uppenbarelsetältetin i eller träda

fram till altaret tvättade de så hade befalltsig, Herren Mo-som
33Han inhägnade boningen och altaret med förgården ochse.

hängde draperiet för till förgården. Så fullbordadeportenupp
Mose arbetet.

härlighet fyller boningenHerrens
34Ett moln uppenbarelsetältettäckte och härlighetHerrens

35Mosefyllde boningen. kunde gå uppenbarelsetältet,inte in i
fyllde boning-molnet vilade det och härlighetHerrensöver

36Varje gång höjde från boningenmolnet brötsig israeliter-en.
370moch fortsatte vandring. molnetsin inte höjde signa upp

33Herrensbröt de förrän det höjdeinte inte molnsig.upp -
Vilade dagen,boningen och lyste eld iöver nattenom om en
molnet inför israeliternas under hela deras vandring.ögon
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1-7kap.OFFERLAGAR

Brännojjfer
uppenba-lHerren fråntalade till honompå ochkallade Mose

relsetältet:
offergåva åtSäg villnågonisraeliterna: Närtill ge enav er

el-från nötboskapenden bland kreaturen,skall hanHerren, ta
småboskapen.ler från

skall det30m nötboskapen,frånbrännofferhan ett varager
uppenbarelsetäl-tillföra fram detskallfelfritt handjur. Hanett

4Hantill behag.honomförinför Herren,ingång, atttets vara
kansåhuvud, Herrenpå offerdjuretshandenskall lägga att

5Därefter skallfår försoning.offer hanhans ochfinna behag i
ochinför Arons prästerna,djuret Herren, söner,han slakta

på altaretstänka detblodetskall offra runtatt somomgenom
ÖSedan ochflå djuretskall hantältet.ingången tillstår vid

7Arons elden på altaretskall tändadet.stycka söner, prästerna,
3Sedan och hu-lägga styckenaskall depå elden.och vedlägga

9Menpå altaret.brinnerovanpå vedendet fetavudet och som
Därefter brän-medskall förstoch fötterinälvor tvättas vatten.

eld-brännoffer,på altaretalltsammans ettettprästen somner
nöjd.lukt Herrenoffer, görsomen

får eller100m småboskapen,brännoffer frånhan ettettger
Han slakta detskallhandjur.felfrittskall det ettget, varaen

ochinför Arons söner, präster-sida Herren,vid altarets norra
Sedan styckarpå altaret.blodstänka dessskall runt omna,

huvudet och detochstyckenaskall läggahan ochdet, prästen
13Men ochinälvorpå altaret.brinnerovanpå vedenfeta som

allt-offrarDäreftermed prästenskall förstfötter tvättas vatten.
brännof-på altaret.bränna det Detta är ettattgenomsammans

nöjd.lukt Herrenfer, eldoffer, görett en som
skall det140m fåglar åtbrännoffer Herren,han ett avger

15Prästen skall bäraduva.turturduva eller annanenenvara



Tredje Moseboken1:16 160

fram fågeln påtill altaret, vrida den huvudet och bränna detav
16Hanaltaret. Blodet skall altarets framsida.motutpressas

skall innehållkrävan med dess och kasta den på askhö-ta ut
Prästenpå altarets sida. skall fläka fågelnöstra utangen upp

skilja från kroppen. Sedan bränner han på al-vingarna denatt
på den eld-brinnande veden. Detta brännoffer,ärtaret, ett ett

offer, lukt nöjd.Herrengören som

Matofer
1När någon åtmatoffer skall hans gåva beståHerren,ettger av
siktat mjöl, han häller olja på. Sedan rökelselägger hansom

Därefterovanpå. överlämnar han det till prästerna, Arons sö-
handfullPrästen mjölet och oljan och all rö-tarner. en av av

kelsen och bränner detta deloffer på altaret eldoffer,ett ensom
3Restenlukt nöjd. matoffretHerren tillhör Arongörsom av

och hans det höghelig del eldoffer.Herrenssöner, är en av
4När du matoffer ugnsgräddat bröd, skall detettger av vara

på osyradesiktat mjöl: kakor bakade med olja ellergjort osyra-
50mde tunnkakor med olja. matoffer stektsmorda du ettger

på plåt, på ochskall det siktat mjöl, bakat med oljagjortvara
5Bryt det bitar och häll olja matoffer.i Dettaöver. ärosyrat. ett

70m du matoffer kokat skall det på siktati görasett gryta,ger
3Ettmjöl och matofferolja. tillretts på något dessa sättsom av

skall du komma med till och överlämna tillHerren prästen,
9Avskall frambära det till altaret. matoffret skall prästensom

eldoffer,del deloffer och bränna på altaretta etten som ensom
Restenlukt matoffret AronHerren nöjd. tillhörgörsom av

eldoffer.och hans det höghelig del Herrenssöner, är en av
Alla matoffer osyrade,åt måsteHerrennisom ger vara
får bränna surdeg eldoffer åtni eller honung Herren.inte som

12Som förstlingsoffer får offra sådant, fårdet brän-ni intemen
på altaret till lukt Herren nöjd.görnas en som

13Du skall salt på alla dina matoffer; saltet hör tillströ som
förbundet med din Gud får saknas matoffer.aldrig dina Tilli
alla dina offergåvor skall du offra salt.

140m du matoffer den första grödan åt Herren,ettger av
skall ditt offer bestå eld, krossade kornöverrostatsav ax som

15Hällfärska ovanpå.olja det och lägg rökelseöverutav ax.
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ochPrästen kornendelskallmatoffer. ta avDetta är avett en
eld-detoch bränna ettrökelsenoch alldelofferoljan somsom

offer åt Herren.

Gemenskapsofer
nötbo-fråndjurochgemenskapsoffer10m etttarnågon ettger

införhondjurellerfelfritt han-framföraskall hanskapen, ett
ochhuvudofferdjuretspåHan handenläggaskallHerren.

uppenbarelsetältet. Prästerna,tillingångenvidslakta det
3Sedanpå altaret.blodetstänkaskall runt gerArons söner, om

fet-åteldoffer Herren:gemenskapsoffret etthan delar somav
ländfettet4de medbåda njurarnainälvorna,på och kringtet

med njurar-tillsammanshanleverloben, uttarstorasamt som
medtillsammansaltaretpå5Arons detbrännaskallsönerna.

eldoffer, luktvedenbrinnande ettpå denbrännoffret ensom
nöjd.Herrengörsom

småboska-frånåtgemenskapsoffer Herren50m han ettger
70ffrar hanhondjur. ettellerhan-felfrittskall det ettvarapen,

slägga på of-handeninför Herren,detframförafår, skall han
uppenbarelsetältet.framfördetslaktaochhuvudferdjurets

9Sedanpå altaret.blodetstänkaskall runt gerArons söner om
eldoffer åt Herren:gemenskapsoffret ettfrånfettethan som

inäl-kringpå ochfettetvidavskuren roten,hela fettsvansen,
leverlo-ländfettet1°de med samt storabåda njurarnavorna,

Prästen brän-med njurarna.tillsammanshanben, uttarsom
åteldoffer Herren.föda,tillpå altaret ettdettaner

inför Herren,denframföra120m skall hanhan get,ger en
framfördenslaktaochlägga huvuddesspåhanden uppen-

på al-blodstänka dessskall runtArons sönerbarelsetältet. om
åteldoffer HerrengåvaSedan sinskall han ettsomtaret. av

15de länd-medbåda njurarnainälvorna,och kringpåfettetge
medtillsammanshanleverloben, uttarfettet storasamt som

eldof-föda,tillpå altaretPrästen ettdettabrännernjurarna.
nöjd.Herrenlukt görfer, till somen

17Detta oföränderligskalltillhör Herren.fettAllt envara
el-fettfårbor: ni inte ätasläktled, ni änallastadga vargenom

blod.ler
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Syndøfer
lHerren talade till Mose:

ZSägtill israeliterna: någonNär uppsåt syndarutan mot ett
Herrens bud och något otillåtet, gäller följande:görav
30m den smorde syndar och drar skuldprästen folket,över

skall han offra felfri åtungtjur Herren, till syndoffer för denen
4Hansynd han har begått. skall föra fram införtjuren Herren,

till uppenbarelsetältets ingång, lägga handen på dess huvud
5Sedanoch slakta den inför Herren. skall den smorde prästen

6Prästenblod och bäratjurens detin uppenbarelsetältet.ta iav
skall doppa fingret blodeti och gångersju stänka det inför

7PrästenHerren, framför förhänget helgedomen.i ocksåskall
stryka blod på hornen på altaret med den välluktande rökel-

står inför Herren uppenbarelsetältet.i Resten tjur-sen, som av
blodet skall han hälla vid foten brännofferaltaret,ut av som

3Hanstår vid ingången till tältet. skall skära bort allt det feta
från 9desyndoffertjuren: fettet på och kring inälvorna, båda

mednjurarna ländfettet leverloben, hansamt stora tar utsom
wliksomtillsammans med njurarna, den skärs bort från tjuren

vid gemenskapsoffret. Prästen skall bränna detta på brännof-
Tjurensferaltaret. hud och allt dess kött, med huvud, ben,

lzalltsåoch inälvorna, helatarmar tjuren, skall hanresten av
föra lägret till plats, därut askan fråntömmerur en ren man
offren, och bränna den på bål. skall påDen brännasettupp
den plats där askan.tömmerman

130m Israels hela menighet syndar uppsåt ochutan utan att
det bryter Herrens budveta ochmot ett göraattom av genom

mennågot otillåtet drar skuld deöver sig, sedan blir medvet-
synd, då skall församlingensin offra ungtjurna om en som

syndoffer. skall föraMan fram den till uppenbarelsetältet,
15och menighetens äldste skall inför Herren lägga händersina
på Dentjurens huvud, och skall slakta den inför Herren.man
smorde skall blodprästen tjurens och bära detta in iav uppen-

17Hanbarelsetältet. skall doppa fingret blodet och gångeri sju
Prästenstänka det inför framförHerren, förhänget. skall ock-

så stryka blod på hornen på altaret, står inför Herren isom up-
penbarelsetältet. blodetResten skall han hälla vid fotenutav

brännofferaltaret, står vid ingången till uppenbarelse-av som
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19Han brännaskall skära bort allt fettet från djuret ochtältet.
ZOHanpå likadant med dennadet altaret. skall tjurgöra som

försoningmed den första syndoffertjuren. skall bringaPrästen
21Hanåt får förlåtelse. skall föra utanfördem, och de tjurenut

lägret bränna liksom han gjorde med den förstaoch den,upp
syndoffer för församlingen.tjuren. Detta är ett

220m hövding syndar Guds, budHerrens, sinmot etten av
något otillåtet sedanuppsåt inser singöraatt utan mengenom

23eller får syndat, då skall han komma medskuld hanveta att
24Hanfelfri getabock offergåva. skall lägga handen påen som

brännoffretbockens huvud och slakta den där slaktar in-man
25Prästen fingretför syndoffer. skall medDettaHerren. är ett

syndoffrets blod stryka på brännofferaltarets horn.ochta av
26Alltfoten altaret.blodet skall han hälla vidResten utav av

fettet skall han bränna på altaret, liksom han medgör gemen-
försoning åt honomskapsoffrets fett. Så skall bringaprästen

för hans synd, och han får förlåtelse.
270m någon folket syndar uppsåt Her-mot ettutanav av

något otillåtet sedanbud inser singöraattrens genom men
23eller får syndat, då skall han komma medskuld hanveta att

offergåva för den synd han begått.felfri honköngeten av som
29Han på syndofferdjurets huvud och slak-skall lägga handen

3°Prästen skall med fingretdet på platsen for brännoffret. tata
brännofferaltarets horn.dess blod och stryka på Restenav av

31Alltaltaret. fettet skallblodet skall han hälla vid fotenut av
gemenskapsoffret. skall brännahan liksom vid Prästenta ut,

det på nöjd. Så skallaltaret till lukt Herren prästengören som
bringa försoning åt och han får förlåtelse.honom,

320m syndoffer, skall det fel-han lamm ettett varager som
33Hanfritt handen på syndofferdjuretshondjur. skall lägga

huvud syndoffer där slaktar brännoff-och slakta det mansom
34Prästen fingret syndoffrets blod ochskall med stry-ret. ta av

ka på brännofferaltarets blodet skall han hällahorn. Resten av
35Allt skall han liksom hanvid foten altaret. fettet ta ut,ut av

gemenskapsoffret. skall brännamed fårfettet vid Prästengör
eldoffer.det på tillsammans med skallaltaret Herrens Prästen

begått,bringa honom för den synd han har ochförsoning åt
han får förlåtelse.
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10m syndarnågon högtidligt vittnaatt men ge-uppmanas
själveftersom hanskulle kunnadet, fast haninte göraattnom

zellerskuld,ådrarnågot, och därigenom sigellersett vet om
exempeltillnågottänka på det, vidnågon, rör orent,utan att

småkryp,ellervilt djur, husdjurden döda kroppen orentettav. 3eller han,skuld,och sedan sinoch blir inser utan attomoren
orenhetmänniskas orenhet,på vidtänka det, rör somenen

skuld,ochblir medveten det inser sinoch sedansmittar, om
4eller ed,tanklöstvad hanfatta svärnågon, gör,utan att enom

tanklöshetmänniskoreller vad.nu i sinden må gälla ont gott,
handet ochblir medveten inseroch sedankan attän svära, om

5då hanskall han, insernågot dettaskyldig till när attär av -
harsynd hanbekänna dentill något detta,han skyldigär av

Öoch tillför synd Herren:fram gottgörelsebegått bära sin ett
syndoffer.får ellerfrån småboskapen,hondjur get,ett somen

för hans synd.försoning åt honomskall bringaPrästen
70m gottgörelsehanråd med får, skallharhan inte ett som

eller två andratvå turturduvorsyndat bära framför hanatt
3Hantill brännoffer.syndoffer ochtillduvor till Herren, enen

offra denförst skalltill ärskall lämna dem prästen, somsom
denvrida nackensyndoffer. skallavsedd Prästen utanavsom

9Därefter synd-delskall han stänkahuvudet.slitaatt en avav
Återstoden skallblodetaltarets framsida.offrets blod mot av

1°Densyndoffer.altaret.vid foten Detta är ettut avpressas
brännoffer, på föreskrivet Prästenandra duvan blir sätt.ett

begått,synd han haråt honom för denförsoningskall bringa
förlåtelse.och han får

110m eller andra duvor,med turturduvorhar rådhan inte
begått framhan har bäraoffer för den syndskall han ensom

tillsättaskallsyndoffer. Han intesiktat mjöltiondels efa som
12Han skall lämnasyndoffer.detolja eller rökelse, är ett

ochdelofferhandfull det tilltillmjölet prästen, tar avsom en
eldoffer.med Dettatillsammans Herrensbränner det på altaret

13Så försoning åt honomskall bringasyndoffer. prästenär ett
får för-begått, och hanhan hardessa synderför den somav

liksom vidtillhöraoffret skalllåtelse. prästen, mat-Resten av
offret.



6:7MosebokenTredje165

Skuldojffer
Herren tilltalade Mose:

uppsåt fela150m itrolöstnågon handlar att utangenom
framskall han bäraåt Herren,helgatfråga något ettärsomom

från småboskapen, ellerfelfri baggetillskuldoffer Herren: en
skuldoffer.tempelvikt,eftersilversiklardess Värde i som

15Vad skall hangäller det heligadet ersättahar felathan när
skall lämna tillhanfemtedel; detta prästen.därtilloch enge

skuldofferbag-åt honomförsoningskall bringaDenne genom
förlåtelse.fåroch hangen,

170m det brytermedvetennågon ettmotattutan omvara
otillåtet och sedannågot inserbud göraHerrens attgenomav

13Han fram tillskall förapådenmåste han sig.skuld,sin ta
dess värde,småboskapen, ellerfrånfelfri baggeprästen en

förförsoning åt honomskall bringaskuldoffer. Prästensom
och hanbegått det,synd han harouppsåtligaden utan att veta

19Detta skuldoffer; han har ådragit sigförlåtelse.får är ett
skuld Herren.gentemot

lHerren tilltalade Mose:
20m handlar trolöst Herrenochsyndarnågon mot genom

överlåtits ellernågot harfrågalandsmanbedra iatt om somen
nå-tilltvingatillgripa eller sigåt honom,anförtrotts attgenom

3genom någothittatförtiga hanlandsman,från att attgot en
syndfalskt någonellerborttappat sväraatt som enomgenom

4så ochhar syndat inser sinskall denbegå,människa kan som
blivittilltvingattillgripit eller sig,han haråterställa detskuld

5och falskt.likadant han har svurithittat, näranförtrodd eller
femtedel.därtillochfulla värdetbetala tillbakaskallHan en

5Hanskall hanskuld, rätte ägaren.ersättahan sinNär inser
skallinför tillskuldoffer Herren:fram prästenskall föra sitt

värde,eller desssmåboskapen,felfri bagge frånhan somge en
7Prästen inför Her-åt honomförsoningskall bringaskuldoffer.

dragitharförlåtelse för vad han gjortfåroch han än somren,
honom.skuld över
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Oferordningar
BHerren talade till Mose:

9Ge påbud: ordning-följande Dettaoch hans ärAron söner
på helaBrännoffret skall ligga altarhärdenbrännoffret.fören

eld skall hållasoch altarets brin-fram tillnatten morgonen,
1°Prästen linnerock och bära linnebyxorskall pånande. sigta

askan efter brännoffretskall samlaför skyla sig. Hanatt upp
den vid sidan altaret.förtärt och läggaelden har avsom

Därefter ochpå andrakläderna,skall han sigsig sättata av
Elden påutanför lägret. altaretaskan till platsbära ut renen

aldrig slockna.brinna, den får Varjeskall fortsätta att morgon
ordna brännoffret på denved på elden,skall läggaprästen ny

13El-gemenskapsoffret ovanpå.fettstyckena frånoch bränna
får aldrighållas brinnande på altaret, denskall ständigtden

slockna.
Detta skallför matoffret,ordningen Arons sönerär som

15Prästen hand-skalltill altaret införbära fram Herren. ta en
likasåhör till matoffret,mjölet och oljanfull det siktade somav

ovanpå, och bränna detta delofferrökelse liggerall den som
16Det återstårlukt nöjd.altaret till Herren ätergör somen som

Påpå helig plats.skalloch hans DetAron söner. ätas osyrat
17och det fårskall de det,uppenbarelsetältetförgården till äta

demandel harsurdeg. denbakas med Detta jaginte är gett av
skuldoff-syndoffret ochliksomeldoffer. högheligtDetmina är

13Alla för allfår det.manliga ättlingar till Det ärAron ätaret.
få Herrensvad harframtid, alla släktled, ni rätt att avgenom

dessmed det får deleldoffer. Allt kommer beröringi avsom
helighet.

19Herren talade till Mose:
ZODetta framhans skall bäradet offer ochAron sönerär som

smord: tiondels efa siktatåt någon dem blirHerren när enav
hälftenhälften på ochmjöl, det dagliga matoffret, morgonen

-7-1Offret plåt. skalltillreds olja påpå kvällen. med Deten vara
skall bryta deti bitarhopknådat du bär fram det. Duväl innan

nöjd.matoffer, luktoch offra det till Herrengörsomensom
Den till efter honomblir smordArons prästsöner somav

för all fram-föreskrift frånskall tillreda det. HerrenDet är en
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23Varje matoffer bäroffret skall prästentid: hela brännas. som
fårheloffer; det intefram för räkning skall ätas.ettvaraegen

24Herren talade till Mose:
25Säg för synd-ordningentill och hans DettaAron ärsöner:

ocksåskallbrännofferdjuret slaktasoffret. På den plats där
25Denhögheligt.syndofferdjuret slaktas inför DetHerren. är

det; det skalloffrar syndoffret har ätasätarättpräst att avsom
27Alltuppenbarelsetältet.på på förgården tillhelig plats, som

får del dess helig-syndoffrets köttkommer medberöringi av
skall dupå klädesplagg,het. något blodet tvät-Kommer ettav

280m lerkärl,har kokatsköttet ibort det på helig plats. ettta
kopparkärl, skallkokatsskall krossas. det har idetta Om ett

Endast prästfa-idetta och sköljas medskuras mänvatten.
3°Men syndofferhögheligt. dedetmiljerna får det,äta är av

förso-för bringauppenbarelsetältetvilka bär blodin i attman
skall brännasfårhelgedomen Dening i inte ätas. upp.

På1Detta högheligt.skuldoffret. Detordningen för ärär
ocksåskallbrännofferdjuretden där slaktarplats manman

påstänkasblod skallslakta skuldofferdjuret. Dess runt om
3och fettet på ochoffras: fettsvansen,altaret, allt fettet skall

4de ländfettetmedbådakring inälvorna, njurarna samt stora
5Prästenmedleverloben, tillsammans njurarna.tas utsom

åteldoffer Herren. Dettaskall på altaret ärbränna det ettsom
5Endast prästfamiljerna får det. Detskuldoffer. ätaimänett av

högheligt.skall på helig detplats, ärätas
7För ord-gäller ochskuldoffretsyndoffret och sammaen

försoning med det.bringartillfaller dendetning: präst som
3Den brännoffer skall ha offerdjuretsoffrar någonspräst som

9Alla stekskokas ellermatoffer gräddas ihud. i grytaugn,som
1°Men alla andrafram dem.på plåt den bärtillhör präst som

tillhörsmorda med olja ellerdematoffer, sig är torra,vare
åtskillnad.Arons söner, utan

Detta åtgemenskapsoffret offrasförordningenär som
12Offrar tillsam-tackoffer, skall hannågon detHerren. som

med olja ochosyrade kakor bakadetackoffret offramedmans
kakor hopknådademed oljatunnkakor smordaosyrade samt

13Därutöver offra brödskall hanmjöl och olja.siktat syratav
14Avoffrar tackoffer.gemenskapsoffer hanvid det somsom

gåva åtslag Herren.skall hanoffergåvorna vart somen avge
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blod.tillhör gemenskapsoffretsDen stänkerprästen som
15Köttet från tackoffer,gemenskapsoffret, framburet ettsom
skall dag offras; det får lämnasdet ingetätas samma som av
kvar till morgonen.

16Är hans slaktoffer löftesoffer eller frivilligt offer,ettett
somskall det dag bärs fram, det blirdetätas mensamma som

Restenkan dagen därpå. slaktoffret måste brän-över ätas av
på tredje dagen.nas upp

13Men någon gemenskapsoffret på tredje dagen,äterom av
finner behag offer. räknas tillhans Det hansHerren inte i inte
fördel, det något vederstyggligt. Denär ätittvärtom avsom

19Intedet på skuld. kommit beröringbär heller det kött isom
med något får skall brännasätasorent utan upp.

2°Menfår ochAlla köttet.är äta ärsom rena av var en som
och köttet från gemenskapsoffer skallHerrensäter ut-oren av

210mfolk. någon vid någotsitt sigstötas rör orent, envareur
människas orenhet, eller småkryp, ochdjurett orent ett orent

kött från gemenskapsoffer, skall hansedan Herrens utstö-äter
folk.sitttas ur

Herren talade till Mose:
23Säg får fettet fråntill israeliterna: nötboskap,Ni inte äta

24fettetfår från självdöda eller djur fåroch rivnagetter an--
25Tyändamål, får ochvändas till olika det m inte.ätamen var

fettet från eldofferdjur offras till Herrenätersom somen som
25Nifolk. blod, fåg-skall får Varkensitt inteutstötas ätaur av

27Varlar eller boskap, bor. och blodni än äteren som avvar
något skall folk.slag utstötas sittur

Herren talade till Mose:
Säg gemenskapsoffer åtoffrartill israeliterna: Den ettsom

honom.skall själv detta offer bära fram gåva åtHerren av en
3°Med eldoffer: fettethänder skall han frambära Herrensegna
och bringan skall han bära fram. skall han lyftaBringan upp

31Prästenoffer inför fettettill skall bränna på alta-Herren.ett
32Offerdjuretsbringan tillhör och hansAron söner.ret, men

33Denhögra lår skall gåva åtni prästen. Aronssomge en av
fram gemenskapsoffrets fettetbär blod och skall hasöner som

34Tylåretdet högra del. israeliternas gemenskaps-sinsom av
offer bringan har lyfts och lårethar harjag tagit som upp som
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hansochdem åt Aron söner;till offer och givit prästenskänkts
israeliterna.fåframtid harför alldet vad de rätt attär av

eldoffer,35Detta andel Herrensoch hansArons sönersär av
för bli Herrensfördes fram präster.dealltifrån den dag att

skulle35När israeliternabefallde Herrensmordesde att ge
allaoföränderlig stadgaskalldem detta. Det genomvara en

släktled.
syndoffer,matoffer,37Detta brännoffer,förordningarnaär

33somgemenskapsoffer,ochprästvigningsofferskuldoffer,
befall-då hanpå berget Sinai,befallningHerren Mose omgav

Sinaiöknen.offer åt Herren iframbära sinade israeliterna att

PRÄSTERFÖR kap. 23-10STADGA

tillvigsoch hans prästerAron söner
lHerren tilltalade Mose:

smörjelseoljan,Ta dräkterna,hansochmed dig söner,Aron
medkorgenochbåda baggarnade osyratsyndoffertjuren,

uppenba-3och ingången tillvidmenighetenhelabröd samla
relsetältet.

menighe-och4Mose hade befallt honom,gjorde Herrensom
5Mose sadeuppenbarelsetältet.tillingångensamlades vidten

6Och lät Aronbefallt." Moseharvad Herrentill dem: "Detta är
meddemtvättadefram, och han vat-kommaoch hans söner

bältet,7Han spände honomtunikan,påklädde Aronten. om
hanefoden,på honomoch hängdekåpanpå honomsatte som

8Och på honomhanmed skärpet.åtfäste och drog satteihop
9Vidareden.och itumrnim satteoch lade urimbröstväskan

det heligaguldblomman,och fästeturbanenhan på honom
befallthade Mose.såframsida, Herrenpå dessdiademet, som

det1°Han ochsmorde boningenochsmörjelseoljan somtog
Han ol-gångerstänkte sjuallt blevfanns där, så invigt.att av

likasåochtillbehördessoch alladetoch smordepå altaretjan
12Och hälldehaninvigda.de blevsåmed dess ställ,karet att

vigde honom.smorde ochhuvud, hanpåsmörjelseolja Arons
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13Mose lät fram.Arons Han klädde på demstigasönernu
tunikor, spände dem bälten och på dem huvudbona-satteom
der, så hade befalltHerren Mose.som

Han föra fram syndoffertjuren,lät och Aron och hans sö-
15Moselade händer på dess huvud. slaktadesina tjuren,ner

blod på fingret och strök på och såaltarets horn,tog vart ett av
altaret renades. blodet hällde hanResten vid fotenatt utav av

Såaltaret. invigde han altaret och bringade försoning åt det.
15Och fettet ochMose allt kring inälvorna, leverlobentog stora
de båda fettmed deras och brände detta på altaret.njurarna
17Men dess hud, köttet och brändetjuren, inälvorna,resten av
han utanför sålägret, hade befalltHerren Mose.upp som

Sedan förde han fram brännofferbaggen, ochoch Aron
19Mosehans lade händer på dess huvud. slaktadesinasöner

ZOHanbaggen och stänkte dess blod på altaret. stycka-runt om
de baggen och brände huvudet, köttstyckena feta;och detupp
Zlinälvor och fötter tvättade med Såhan brände Mosevatten.
hela baggen på brännoffer,altaret. luktDetta ettvar somen

nöjd, eldoffer åt såHerren Herren, hade be-gör Herrenett som
fallt Mose.

Därefter förde han fram den andra baggen, prästvignings-
baggen, och och hans lade händer på dessAron sinasöner

23Mosehuvud. påslaktade baggen, lite blod strökochtog
24HanArons högra örsnibb, högra och högra stortå. lättumme

på örsnib-Arons fram och strök blod deras högrastigasöner
bar, högra blo-och högra stortår och stänkte restentummar av

25Han alltdet på altaret. fettet, fettsvansen, fettetrunt togom
medkring inälvorna, båda derasleverloben, de njurarnastora

26Ochfett och bröd,högra låret. korgen med osyrat somur
bakad medstod inför kaka, kakaHerren, han osyradtog en en

olja och ovanpå fettstyckena ochtunnkaka och lade dettaen
27Alltdet högra låret. detta överlämnade han till ochAron

hans och lät dem lyfta det till offer inför Herren.söner ettupp
28Sedan fick tillbaka och brände alta-Mose det dem det påav

tillsammans med brännoffret. Detta prästvignings-ret ettvar
offer, eldofferlukt nöjd, åtHerren Herren.gör etten som
29Vidare införhan bringan och lyfte den till offertog ettupp

det prästvigningsbaggen,Herren; hans andel såvar av som
3°OchHerren hade befallt smörjelseoljanMose. Mose tog av
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och hans kläderpåstänkte Aronochblodet på altaretoch av
ochinvigde han AronSåkläder.och derasoch på hans söner

kläder.och derasliksom hanshans kläder, söner
vid31Mose "Koka köttet in-hanstill ochsade Aron söner:

tillsammansdetskalluppenbarelsetältet; där nigången ätatill
har blivitsåprästvigningskorgen, jagbrödetmed iär somsom

32Men det blirdet.skalloch hans ätabefalld: Aron söner som
33Underbränna sjuskallbrödet niköttet elleröver upp.avav

uppenbarelsetältet,till inteingångenlämnadagar skall ni inte
skalldagarslut; sju präst-prästvigningsdagarförrän är erera

34Som befalltdag, så har Herrenskettdet har ivigning vara.
åtförsoning skallförockså härefter,det skall ske attatt ges er.

35Dag ingången tillkvar viddygn skall nioch i sju stannanatt
kommerordning,uppenbarelsetältet och iaktta Herrens annars

36Aron och hansbefalld." gjor-blivit sönerSå hardö. jagni att
Mose.befallthadede allt Herren genomsom

offerforstaArons

1På och hanstillkallade Mose sig Aron sönerdagenåttonde
2Han tilltjurkalvtill "Tasade Aron:äldste.Israelsoch en

förbåda felfria, ochbrännoffer,tillbaggesyndoffer och en
3Säg bock tilltill israeliterna: Tainförfram dem Herren. en

årsgamla och felfria,lamm, bådaochkalvsyndoffer och etten
4Ta gemenskaps-och bagge tillockså tjurbrännoffer.till enen

matoffer,dessutominför ochHerren,offer, offra smortettatt
för er."kommer Herren visa sigdagmed olja, i att

5Och och förde framhade tilldet Mosede sagttog omsom
ochträdde framHela församlingenuppenbarelsetältet.det till

6Mose harvadsade: "Detta Herreninför Herren. ärställde sig
7Ochskall inför er." Mo-härlighet sigVisabefallt, och Herrens
syndofferoch offra ditttill altaretframtill "Trädsade Aron:se

folket. Off-dig själv ochåtförsoningbrännoffer och bringaoch
sååt dem, Her-försoningoffersedan folkets och bringa somra

har befallt."ren
8Då syndoffer-slaktadeochtill altaret sinframträdde Aron

9Arons doppa-och hanblodet åt honom,höll framkalv. söner
horn,på altaretsdetfingret det och strök restende i avmen

1°Och fett,syndoffretsaltaret.vid fotenblodet hällde han ut av
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såpåleverloben brände han altaret,ochnjurarna stora som
Köttet och huden brände hanhade befalltHerren Mose. upp

Sedan brännofferdjuret.slaktade han Aronsutanför lägret.
på al-blodet, och han stänkte deträckte honomsöner runt om

13Och brännofferdjureträckte honom det styckadedetaret.
Vidarepå altaret.huvud, och han brände det tvät-med dess

brännoff-ovanpåoch fötter och brände demtade han inälvor
på altaret.ret

Därefter folketsoffer.förde fram folketshan Han tog
lik-syndoffer,slaktade den och densyndofferbock, somgav

16Och brännoffer-förde framdet förra offerdjuret. hansom
17Han framoffrade dem på föreskrivet bardjuren och sätt.

för-det på altaret,matoffret, handfull det och brändetog en av
13Som gemenskapsofferbrännoffer. folketsutom morgonens

räckte honomslaktade han och baggen.tjuren Arons söner
stänktedet på altaret.blodet, och han runt om

19Fettstyckena fettetfettsvansen,från och baggen,tjuren
2°allt det-inälvorna, och leverloben,täcker njurarna storasom

påfettstyckenade ovanpå bringorna, och han brändeladeta
21Men tilllyftebringorna och det högra låretaltaret. Aron upp

Aron sträck-inför så hade befallt.offer MoseHerren,ett som
Sedanhänder folket och välsignade det.sina stegöverte ut

brännoffretefter ha offrat syndoffret, ochhan att gemen-ner
skapsoffret.

23Mose deoch gick uppenbarelsetältet, ochAron närin i
härlig-folket. Då visadekom välsignade de Herrensigen sigut

24Eld förtärdeför hela folket. gick från och denhet Herren,ut
Hela folket såg detta,brännoffret och fettstyckena på altaret.

kastade till marken.och alla jublade och sig

oferlagarnaNadav och Avihu. Tillägg till

lArons fyrfat, ladeNadav och Avihu i glödsittsöner tog10 var
ovanpå bar fram otillåten eldoch strödde rökelse och inför

2Då eld fråneld han befallt. gick detHerren, Her-än utannan
3Moseså införoch förtärde dem, de dog Herren. sadeattren

detta sade:till "Det HerrenAron: var om
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bland dem mig nära,helighet ärJag visar min som
härlighet."uppenbarar minfolket jaginför allt

Aron teg.
Ussiel,tillElsafan,4Mose ochMishael sönerpåkallade

helgedomenbröderoch bärhitfarbror. "Kom utArons urera
de-5Då democh bar iframkom desade han.och lägret",ut ur

befallt.hadeså Moseutanför lägret,tunikor somras
"Låtoch6Mose Elasar Itamar:och hanstill sönersade Aron

då dörkläder,sönderoch intelöst rivhåret hängainte era
landsmän,vrede. Mendrabbasmenighetenoch helani, eraav
förbrändesdemfår gråtaisraeliterna, överalla andrade som

uppenbarelsetältet7Gå tillingångenfrånbortinteHerren.av
gjordeolja." Demedsmorda Herrensså dör, nini är somatt

befallde.Mose
9Vin får du ochdrycker3Herren starkaochtalade till Aron:

uppenbarelsetältet,gåskall iindricka nidina inte närsöner
allastadgaoföränderligskalldå dör Dettani. genomenvara

och ickeheligt1°för mellanskiljaskall kunnaslåktled, niatt
och alla deisraeliternaundervisaochheligt, orent, omrent

Mose.demhar givitlagar Herren genomsom
Ela-kvarlevandeMose båda söneroch hanstillsade Aron

efter Herrenskvarmatofferdet åroch "HämtaItamar: somsar
13ochhögheligt,Detaltaret. ärdet näraocheldoffer, ät osyrat
andeloch dinadin sönersplats. Detpå helig ärskall detni äta

Bringanbefalld.blivitSå har jageldoffer.Herrens somav
påskalloffer niskänkts till ätaharoch lårethar lyfts somupp

det haroch döttrar,och dinasjälv sönerduplats,en ren
Israelsandeloch dinaåt dig söner gemen-getts avsom er

tilllyfts15Låret och bringanskänksskapsoffer. uppsomsom
lyf-ocheldofferfettetmedtillsammansframbäraoffer skall ni

och dinadinframtidför allskallDetinför Herren. varata upp
befallt."harså Herrenandel,söners som

den15Mose syndofferbocken,efterletade upp-varmen
kvarlevandebåda sö-vrede AronshanDåbränd. motavgreps

syndoffret på17"Varför har ätitni inteochElasar Itamar:ner
föråt nidethögheligt. Herren attplatshelig Det är ergav
åt folketförsoningskuld och bringamenighetensskulle bortta

skulle13Dess Nihelgedomen.blod bars in iinteinför Herren.
befalld."blivitharsåplats, jagpå heligofferköttetha ätit som
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19Ar0n sade till syndofferhar dag burit framMose: "De sinai
brännofferoch inför ändå har detta drabbatHerren, och Itnig.

självOm hade syndoffret dag, skulle det då ha varitjag ätit i
ZONärefter vilja" hörde detta lät hanHerrens Mose nöja.sig

RENHETSLAGAR kap. 51-11

och djurLagen om rena orena
lHerren talade till ochMose Aron:

Säg blandtill israeliterna: fårde djurDetta niär ätasom
3al1alanddjuren: idisslar,har helt kluvna klövar ochsom som

4Mendem får fast ellerdessa får de idisslarni ni inteäta. äta,
denhar klövar: kamelen, den idisslar har klövar,intemen

5klippgrävlingen,skall för den idisslar harvara oren er; men
Öharen, idisslarklövar, den skall för deninte vara oren er;

7svinet,har klövar, för detden skallintemen vara oren er;
skallhar visserligen idisslarhelt kluvna klövar detinte,men

3Av dödaför kött får ochderas derasni inte äta,orentvara er.
får skall förkroppar vidröra.ni inte De vara orena er.

9Detta alltvad får allt leverni iär äta vatten: somav som
fårfenor och fjäll och flodernas mhar och lever havensi vatten

1°Men allt floder har fenor fjällhav och ochi inteäta. som -
smådjur eller andra Vattendjur det skall gällasig somvare -

Avskyvärdanågot skallavskyvärt för de för avvara er;er.
be-deras kött får och deras döda kroppar skallni niinte äta,

12Alla fjälltrakta med avsky. Vattendjur saknar fenor ochsom
skall gälla något föravskyvärtsom er.

Följande får intefåglar skall betrakta med avsky; deni
de något lammgamen, grågamen,avskyvärt:ätas, är Örnen,

14g1adan, 15k0rpar löberg-falkar allaalla arter, arter,avav
17katt-jordugglan, och hökar allahornugglan arter,uven, av

wminervaugglan,ugglan, fiskuven, pelikanen,tornugglan,
19hägern, alla härfågeln och flad-piparesmutsgamen, arter,av

dermusen.
2°Alla bevingade, fyrbenta smådjur skall gälla någotsom

21Menavskyvärt för bevingade, fyrbenta smådjurallaer. av
ZZAVfår dem de andra benen har hoppben.ni äta utöversom
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vandringsgräshoppor, solamgräshop-följande:dem får ni äta
allahagavgräshopporhargolgräshoppor och arter.avpor,

23Alla fyra ben skall gällaharbevingade smådjurandra som
förnågot avskyvärt er.som

24Följande vid deras dö-denblirdjur rörni somorena av -
25och ensådanden buritkvällen,blir tillda kroppar somoren

26allatill kvällen:ochkläderkropp skall sinatvätta vara oren
helt kluvna och inteklövar intedjur har sommensom ---

vid dem blirförgälla Denidisslar skall rörsomorena er.som
27Alla gällagår på skallfyrfotadjur tassar orenasomsomoren.

kväl-kroppar blir tilldödaför vid derasDen rör orensomer.
23och klä-sådan kropp skallburit sinalen, den tvättasom en

förskall gällatill kvällen. Deder och er.som orenaorenvara
29Av hålla dessapå marken skall nismådjur sigde rörsom

3ogeckoödlan,allaÖdlorför vesslan, råttan, arter,avorena:
31Av allaoch kameleonten.salamandernletaaödlan,koaödlan,

ochför Vardessa gälla rörsmådjur skall en somorena er.som
32Allt sådanttill kvällen.blirvid de döttdem ettnär somoren

träföremåldetfalla på blir sigdött djur råkar är ettorent, vare
säcktyg ellernågot skinn ellerellereller klädesplaggett avav

ochskall sköljasbruksföremål. inågot Det vattenannat vara
33Faller sådantdetSedan igen.till kvällen. är ettrentorent

Kärlet skallinnehåll niblir dessdjur lerkärli orent.ettner
34All kommitkunde ikrossa. ätasmat men somannarssom

kun-och all dryckblirberöring med vattnet annarssomoren,
35Allt sådant döttsådant kärlde drickas blir i ettett somoren.

härd,ellerdet bakugnOmdjur faller på blir ärorent. enen
förgällaskallDenskall den denrivas, är oren er.somoren.

36Men förblir Endast den rörkälla eller cistern somren.enen
37Faller skallsäddjuret iblirvid döda djuretdet somneroren.

33men fuktig ochsäden har blivitsås, förblir säden ettomren,
försäden gälladen, skalldött djur faller i som oren er.ner

390m blir denfår skulle dö,de landdjur ninågot ätasomav
4°Dentill kvällen. ätitvid dess döda kropprör somorensom

tillochkläderskalldöda kroppen sinaden tvätta orenvaraav
ocksåskallkropp sinaburit sådan tvättakvällen. Den som en

till kvällen.kläder och orenvara
41Alla avskyvärt,någotpå markensmådjur kryper ärsom

42Alla marken,kryper på sigsmådjurde får inte ätas. varesom
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fårgår på fyra eller flera ben, dem nide krälar på buken eller
43Gör någotde något avskyvärt. själva tillinteinte äta, är er

frånsådant djur Akta för orenhetenavskyvärt ett ergenom
Jag Gud:dem så själva blir Herren, niorenani inte äratt er

skallförbli heliga, helig.skall heliga och Ni intejag ärvara
45Iagnågra de djur kryper på marken.somorena er genom av

förde för skulleEgypten jagHerrenär ut att vara ersom er ur
skall heliga, helig.Gud. Ni jag ärvara

Detta landdjuren, fåglarna och alla djurlagenär somom
47Så skallpå marken. nilever och allt kryperi vattnet om som

fårskilja mellan och mellan djurkunna ätasorent rent, som
fåroch djur inte ätas.som

efter barnsbördRening
lHerren talade till Mose:12

Säg får och födertill israeliterna: kvinna barnNär enen
pojke, hon dagar, lika länge hon hari sju närär men-somoren

3Den skärasåttonde dagen skall pojkens förhudstruation.
4Sedanbort. skall hon dagar under blödnings-i 33 sinvänta

någotfår vid heligt eller kommaoch reningstid. Hon inte röra
50m föderhelgedomen reningstiden slut. honförränin i är en

flicka, hon två veckor, hon har menstruation.i närär oren som
ochskall dagar under blödnings-Sedan hon sini 66vänta

5När reningstid för eller dotterreningstid. hennes ären son
bränn-slut, skall hon komma med årsgammalt lammett som

tillsyndofferoffer och duva eller turturduva prästensomen
7Pråsten tilldemoffravid uppenbarelsetältets ingång. skall

efteroch bringa försoning åt henne, så hon blirHerren att ren
barn,blodflöde. för kvinna har föttgällersitt Detta enen som

30m lamm,rådpojke eller flicka. hon har offrainte ettatten
tillskall hon två turturduvor eller två andra duvor,ta en

syndoffer, skall bringabrännoffer och till och för-prästenen
åt såhenne, hon blirsoning att ren.

spetälskaLagen om
1Herren talade till ochMose Aron:13

20m någon får eller fläckblemma, utslag påvit hu-etten en
den och det spetälska, skall han föras tillkan prästenvara
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3Prästen skallhanseller någon prästerna.Aron söner, un-av
ochbehåringen har vitnatstället. Omdersöka det angripna

spetäls-detomgivande huden,den ärstället ligger djupare än
40mförklara honomhandetta, skallka. När prästen oren.ser

behåringenochhudenligger djuparefläcken änintevitär men
da-isolerad sjuden sjuke ihållaskallharinte vitnat, prästen

5Den honom. Finnerundersökaskallsjunde dagen prästengar.
brettharochoförändrat inteställetdet angripna ärprästen att

dagar.ytterligare sjuisoleradhålla honom iskall hansig,ut
5Den undersöka honom ännuskallsjunde dagen prästen en

skallbrettoch sig,gått tillbaka integång. då utHar angreppet
skallutslag. Hanbaradetförklara honom ettprästen varren;

sedan hankläder, ärsinatvätta ren.
för7Men han sigefter det visatutslaget brer sig attutom

gång visaskall hanförklarad ännuför bliprästen att enren,
han3Prästen ochundersöka honom,skallförsig prästen. om

honomförklaraskall hanbrett sig,finner utslaget har utatt
spetälska.det äroren,

90m tillhan föras prästen.skallfått spetälska,någon har
då finns vit1°Prästen detOmhonom.undersökaskall en

bil-detochbehåringen har vitnatblemma på huden, omom
11år ochspetälska,beståendedetblemman,dats kött inytt en

ho-isoleraskall inteHanförklara honomskallprästen oren.
han är oren.nom,

täcker120m kansåoch,spetälskan bryter vitt prästenut se,
13skall honom.undersökatill fot,den från huvud prästensjuke

förkla-skall hankroppen,täcker helaspetälskanhanFinner att
14Men såhanheltblivit vit,han ärden sjuke När ren.ren.ra

15När detfårbildats, han prästenharkött är sesnart nytt oren.
hankött,Dethonom ärförklara nyttköttet, skall han oren.nya

förändras16Men köttetdetspetälska.detär är nyaomoren,
17som undersökaskalltillhan gåskall prästen,och blir vitt,

förklarahanskallstället har vitnat,sjukahonom. då detOm
honom Han är ren.ren.

19och detden läks,130m ochhudinflammationnågon får en
på detfläck in-ljusrödellerblemmauppstårsedan vit enen

Oochför prästenskall han sig prästen,flammerade stället, visa
hu-djupare ändå liggerfläckenOmskall undersöka honom.

förklaraskall hanbehåringen harden och vitnat, oren.mannen



178Moseboken13:21 Tredje

21MenSpetälska har på inflammerade stället.brutit detut om
att behåringenvid undersökningen inte vitnat,prästen attser

fläcken huden och harligger den sininte djupare mistän att
220mdagar. den brerfärg, skall han hålla honom isolerad i sju

förklara honom det spetälska.skallsig, prästen ärut oren;
23Men fläcken oförändrad och brer detinte sig, ärär ettutom

efter inflammationen, skall förklara honomochärr prästen ren.
240m pånågon har fått brännsår huden och denett nya

25skalleller fläck,vävnaden ljusröd vitvisar sig präs-som en
då finner behåringen harundersöka honom. Om han attten

spetälskaoch fläcken ligger djupare huden, detvitnat än äratt
skall förklara honombrutit brännsåret.i Prästenut oren;som

ZÖMen vid undersökningendet spetälska.är prästen attom ser
dju-det finns något hår på fläcken, den liggerinte vitt inteatt

hållahuden den har färg, skall hanoch mist sinän attpare
27Denisolerad dagar. sjunde dagen skalli sju prästenmannen

fläcken har brett skallundersöka honom. Om sig, prästenut
23Menspetälska. stället fläck-förklara honom det iäroren; om

oförändrad har brett och den haroch sig, mistinteär uten om
märke efter brännsåret. skallfärg, det bara Prästensin är ett

efter brännsåret.förklara honom det är ärrettren;
290m sjukdom hårbott-eller kvinna angrips ien man av en

3°skall sjukaeller under skägget, undersöka detprästennen
finns ljust,stället. det då ligger djupare huden och detOm än

skorv,hår där, skall förklara honom Detprästen ärtunt oren.
310mspetälska hår eller skägg. vid undersökningeni prästen

hudendet liggerdet skorviga stället djupareinte änattav ser
finns hår där, skall han hålla sjukedet deninteatt svartmen

32Prästen påsjukeisolerad dagar. skall undersöka deni sju
skorven har brett det inteden sjunde dagen. Om ochinte sigut

hu-finns hår den dennågot ljust och ligger djuparei inte än
33skallden, den sjuke raka vidröra skorven.sig utan attmen

skall sedan hålla isolerad ytterligarePrästen honom i da-sju
34Den sjunde dagen skall undersöka skorven. Omprästengar.

han finner den har ochbrett ligger djupareinte sig inteatt ut
huden, skall han förklara honom skallHanän sinatvättaren.

35Menkläder, sedan han skorven efterbrer sigär utren. om
35skalldet han förklarats undersöka honom.prästenatt ren,

då brettOm skorven på huden, behöversig inteprästen sö-ut
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37Men finnerka efter hår.ljust Han prästenär attoren. om
skorven oförändrad hår den,och har ivuxit ärär att svart
skorven skall förklara honomläkt. Han ochär prästen ren.ren,

33Får fläckar, fläckar, på huden,eller kvinna vitaen man
39skall dem. då fläckarna blekvita,undersöka Om ärprästen är
det ofarligt utslag har uppkommit på huden. Han ärett som
ren.

400m flintskallig,håret på hjässan, hanärtapparen man
410m håret ovanför hanhan han mister ärärmen ren. pannan,

42Menskallig, framträder ljusrödhan detärmen ren. om en
fläck skallig, det upptill eller framtill, hardär han sigär ärvare

43Prästen skall undersöka honom, ochspetälska brutit ut. om
ljusröd upptill eller framtill och dethan finner blemmaen ser

44årspetälska, spetälsk. ochHan är präs-ut oren,som mannen
huvudskall förklara honom Hans angripet.ärten oren.

45För har fått spetälska gäller följande. skall gåden Hansom
och med hängande hår, döljamed sönderrivna kläder sitt

46Såskägg och länge han har sjukdomen"Oren, oren" ärropa:
skall bo för och ha bo-han och självHan sig sinär orenoren.

stad utanför lägret.

spetälska kläder

470m spetälskemögel klädesplagg ull eller lin,angriper ett av
43eller eller virkat lin eller ull, ellernågot är vävt ettsom av

49ochskinn något tillverkat skinn, fläckarnaeller ärär avsom
rödaktiga det på klädesplagget,grönaktiga eller sig ärvare-

ellerskinnet, vävda och virkade på detdet gjortärsom av
förskinn då det mögelangrepp och skall visasär ett upp-

50Prästen undersöka det plagget ochskall angripnaprästen.
51Denhålla inlåst dagar. sjunde dagen skall handet i sju un-

dersöka brett på klädesplaggetdet igen. Har sigutangreppet
eller på vadpå det eller eller skinnet,virkatär vävt mansom

har det, det elakartat mögelangrepp. Detgjortän är ett somav
52Han det, detskall bränna sigangripits årär ettorent. vare

ull ellerklädesplagg något eller virkat lin,eller är vävt avsom
må hareller skinn, vad detgjort angripits,är än vara somav

det elakartat mögel. skall brännasDetår ett upp.
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möglet53Men finnerundersökningvid sin attprästenom
det vävteller på ärpå klädesplaggethar brett siginte ut som

54skall lå-skinn, prästenpå deteller gjorteller virkat ärsom av
sjuytterligareinlåstoch hålla det idet angripitstvättata som

55Sedan angrip-undersöka detskalldetdagar. prästentvättats
mögletochförändratsfortfarande hardet intestället. Omna

Detdet.skall brännadet Duhar brett sig, ärinte orent.ut upp
55Men viduppträder. prästensida detpå vilken änär röta, om

eftertillbaka tvät-gåttfinnerundersökningsin att angreppet
ellerklädesplaggetfrånmögelställetbortskall han rivaten,

57Visar mögleteller virkat. sigeller detskinnet är vävtsom
detellervirkatellereller detklädesplaggetåter på är vävtsom

skall brännahar det Duskinn, spritt sig.gjortär uppavsom
530m ellerklädesplaggpåfläckarnadet angripet. ettärsom

går bortskinn närnågoteller virkat ellernågot vävtär avsom
detSedangång till. är rent.skall detdet tvättastvättas, en

eller lin,ull59Detta kläderpåmögelangrepplagenär avom
skinn.på detvirkat och gjorteller ärpå det är vävt avsomsom

ellerde förklaraslag skallEfter denna orena.rena

spetälskaefterRening
lHerren tilltalade Mose:14

förklarasDetta spetälsk skallgällerlagden närär ensom
350m läg-utanförtillföra honom möterskall prästen,Manren.

då ärspetälskanOmundersöka den sjuke.skallPrästenret.
Ceder-fåglar,4skall levande,tvålåta hämtabotad, prästen rena

skall förklarasdenåtkarmosinröd ull och isop ren.trä, som
medlerkärl5Prästen fågelndenlåta slakta överskall ettena

Ceder-och5Och levande fågelnskall denhanfriskt tavatten.
alltsamoch doppaullen ochkarmosinröda isopendenträt,

fågeln slak-frånfågeln, blodetden levande iockså sommans,
7Sju skall han stänka pågångerfriskatades detöver vattnet.

Därefter skall h.anspetälskan.frånskall förklarasden rensom
låta den levandesedan skall. hanochförklara honom ren,

3Den skallrenadedet fria. tvätta sinafågeln flyga isin väg, ut
fårhan ochbada. Så blirhåret ochalltkläder, raka renav

utanför tältskallhan sittlägret. Mensedan komma in i stanna
9Den raka håret,skall han sigsjunde dagendagar.i sju av
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skall rakahår han Hanalltoch ögonbrynen; sittskägget av.
så blir hankläder och bada;skall sinatvätta ren.

1°Den felfria lamm han-tvåskall hanåttonde dagen ta av
honkön.felfritt lamm Dessutomårsgammaltkön och ett av

med olja, tillmjöl, blandatefa siktatskall tiondelshan treta
Prästen förrättar skalllog olja. reningenmatoffer och somen

offergåvorna till uppenba-ochskallföra fram den som renas
Och skall detingång, införrelsetältets Herren. prästen ta ena

oljan.skuldoffer tillsammans medoffra detlammet och som
13Lammetoffer införtill Herren.lyfta dettaHan skall ettupp

och brännofferdjurensyndoffer-på det ställe därskall slaktas
skuldoffretsyndoffret tillhörliksomslaktas, på helig plats. Ty

Och blod frånskallhögheligt.det prästenär taprästen,
skall på hans högrapå denskuldoffret strykaoch som renas:

15Sedan skallstortå.och högra prästenhögraörsnibb, tumme
doppa höger pekfing-hand,hällaoljan och i sin vänstrata av

stänka lite ol-hand ochharhan i sinoljan vänstrai avsomer
17Av oljangånger införfingret Herren. ärmed sjujan som

skallstryka på denskallhans handkvar prästeni som renas:
stortån, ovanpåoch högrahögrapå örsnibben,högra tummen

18Det sedan kvar oljanskuldoffret. iblodet från är avsom
skallpå denhan stryka på hjässanhand skallprästens som re-

åt honom införförsoning Herren.Så skall bringaprästennas.
Sedan åtbringa försoningoffra syndoffret ochskall prästen

Därefter skall han slaktafrån orenhet.skallden sinrenassom
Ooch på altaret.offra och matoffret Präs-detbrännofferdjuret

så han blirförsoning åt honom,skall bringa attten ren.
21Men rådhar till detta,fattigdet inteär man, somenom

tilllyftastill skuldoffer, skalllammskall han ettta som upp
efa sik-tiondelsskall hanförsoning för honom. Dessutom ta en

Ztvåmatoffer och log olja,med olja, tillmjöl, blandattat en
harberoende på vad hanturturduvor eller två andra duvor,

andra tillsyndoffer och dentillråd med. skallDen varaena
23Den föraskall hanbrännoffer. åttonde dagen reningsinav

ingång, införuppenbarelsetältets Herren.tilldetta till prästen,
24Och med ol-tillsammansskall skuldofferlammetprästen ta

25Skuldoffer-offer inför Herren.lyfta det tillochjan ettupp
från det ochskall blodslaktas,skall ochlammet prästen ta

högra örsnibb, högrapå hanspå den skallstryka som renas:
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ZÖSedan hälla olja i sinskallstortå. prästenoch högratumme
oljan27och stånka litepekfingermed högerhandvänstra av
23Avinförgånger Herren.hand sjuharhan i sin vänstrasom

denstryka påhand skallhar sin prästenoljan han i scmsom
och högraörsnibben, högra stor-högrapåskall tummenrenas:

Det kvarsedanskuldoffret. ärfrånblodetovanpåtån, som
denpå hjässanhan strykaskallhandoljan i prästensav

åt honom in-försoningbringaskallSåskall prästenrenas.som
turturdu-3°Sedan fram denhan bäraskallför Herren. ena av

rådharpå vad hanberoendeandra duvorna,deeller avvorna
tillsam-brännoffer, och31till andra tilloch densyndoffermed,

åtförsoningbringaSå skallmatoffret.dem prästenmedmans
32Detta denhurlageninför ärHerren.den somomrenassom

spetälskadrabbatsoch hartillgångarbegränsadehar avsom
skall bli ren.

husSpetälska
33Herren ochtill Aron:talade Mose

skall34När jagKanaan,kommer in ini egen-somge ersom
dettahus i ertspetälskemögel angripalåter ettdom, och jag

detskall35skall till Han säga atthusets prästen.land, ägare
36Då låtaskallblivit prästenhus angripet.hansut omsomser

husetfinnsiså alltföre besiktningen, intehuset atttömma som
37Finnerpåoch huset.skall han inDärefterblir orent. se

röcaktigaellergrönaktigapåfläckarna ärhan då väggarnaatt
väggytanÃgskalldjupareligga änfördjupningar, attutsersom

sjuförhusetochvid dörren stängahuset,han stannaut ur
OCh39Den tillbaka,kommaskallsjunde dagen prästendagar.
sig,sprittharpå husväggarnamögletdå finnerhan attom

democh kasa4°skall deloss angripnalåtahan riva stenarna
huset41Man helaskrapaskallstaden.utanförplatspå orenen

påavskrapade platsoch slänga deninvändigt putsen en oren
Sedan ochandraskall sätta inutanför staden. stenartaman

med lera.och husetgamlas ställepå de putsa ny
430m sedantillbakakommerpå huset agitmöglet utman

skalldet,huset ochskrapatoch sedan putsatstenarna man
fläskarnadå finnerhanpå det. Omoch attkommaprästen se

på huset. Detmögelelakartatdet orent.har spritt sig, är ett



15:9183 MosebokenTredje

45Huset skall och trävirke och föras tillrivas stenar, puts en
plats utanför staden.oren

Den går huset medan det blir tillin i är stängtsom oren
47Denkvällen. ligger skall kläder ochhuseti tvätta sinasom

den huset likaså.iätersom
43Men finner fläckarnahan kommer harinteprästen när att

skall hanspritt sedan huset blivit förklara detsig putsat, rent.
49Fördå huset skallAngreppet hejdat. han tvåär att tarena

5ODenfåglar, cederträ, karmosinröd ull och fågelnisop. ena
51Sedanskall han frisktslakta lerkärl med skallöver ett vatten.

han cederträt, den karmosinröda ullen och den lev-isopen,ta
ande fågeln frånoch doppa alltsammans blodet den slaktadei
fågeln och friska stänka gångerdet och på huset.i sjuvattnet
52När han huset med fågelns blod, det friska denrenat vattnet,
levande fågeln, cederträt, och den karmosinröda ullen,isopen
53skall han låta den levande fågeln flyga staden, detiut utur
fria. Så skall försoning åt huset, såhan bringa det bliratt rent.

54Denna lag gäller vid spetälska och vidvarje angrepp av
55mögel 56blemm0r,skorv, på kläder och hus, utslag och vita

57förfläckar, skall kunna någotavgöra när äratt orentman
och det lagen spetälska.Dettanär är ärrent. om

flytningarLagen om arena
lHerren talade till ochMose Aron:15

Säg har flytningtill israeliterna: Om lemmen,en man en ur
3Så förhållerdet flytning. här det sådanmedsigär en oren

orenhet flytning:genom
Så pågårlänge flytningen lemmenär sigmannen oren, vare

eller tilltäppt.släpper fram flytningen båda fallen bestårIär
4Allt han ligger på och allthans orenhet. han på blirsitter

5Den vid bädd skall kläderhans ochtvätta sinarörorent. som
5Denbada och till kvällen. på någotsitterär somoren som

med flytningen på skall kläder ochsinasuttit tvättamannen
7Denbada och kvällen. vidtill medär röroren som mannen

flytningen skall kläder och bada och tillsinatvätta är oren
30mkvällen. påmed flytningen någon ärspottarmannen som

och badaskall denne kläder och tilltvätta sina ärren, oren
9Alltkvällen. flytningen påmed hansitter ri-närsom mannen
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befunnit sigwoch vid någotden rörder blir orent, somsom
något så-påbäroch dentill kvällen,under honom är somoren

kvällen.tillbada ochochkläder ärdant skall sinatvätta oren
först110m vid någonflytningen attmed rör utanmannen

bada ochochkläderskall denne sinahänderna, tvättaskölja av
vid120m med flytningen rör etttill kvällen.är mannenoren

sköljasskallTräkärl däremotslås sönder.detlerkärl, skall av.
det gålåta13När skall hanefter flytningen,renasmannen
kläderskall hanSedan sinatvättamedan handagarsju renas.

Den åttonde dagenDå hanfrisktoch bada äri vatten. ren.
kommaochduvortvå andraellerturturduvortvåskall han ta

tilldemingång, ochuppenbarelsetältetstillinför Herren, ge
och den15Prästen syndofferoffra denskallprästen. somena

för-inför bringaHerrenSå skallbrännoffer. prästenandra som
flytning.för hansåt honomsoning

bada ochskall han är160m sädesavgång,haftharmanen
hans17Alla skinnoch alltklädesplaggkvällen.till somavoren

130mkväLen.tillochskallpå ärhar kommit tvättas orentsäd
sädesuttömning,och fårkvinnamedsamlaghar enen man

kvällen.tillochde badaskall är orena
blod19När och det kommermenstruationharkvinnaen

rördagar. Denorenheten i sjufrån hennes kropp, somvarar
2°Allt honmedanpåliggerhonkvällen.tillvid henne är oren

på bliroch allt hon orent.sitterblirhar menstruationsin orent,
och ba-kläder21Den bädd skall sinavid hennes tvättarörsom

Den harnågct honvidkvällen.till rörda och är somoren
till kväl-bada ochkläder och ärskall sinapå tvättasuttit oren

har suttithon230m eller därpå bäddennågotliggerlen. det
240mkvällen.tilldennevid detta,någon äroch rör enoren

hennes :nenstrua-blir hanmed henne,samlaghar oren avman
ocksåpå blirhan liggerAllt orent.dagar.tion i sju

flera250m dagarblödningharkvinna utanvararsomenen
eller menstruationenmenstruation,hennesdet äratt vararom

blödningen pågår, liksomså längehononormalt länge, är oren
26Allt påhon ligger under sinvid menstruation.hon det sinär

ochpå underhon ligger menstruatonen,detblirblödning som
27Denvid menstruationen.liksompå blirallt hon sitter orent,

skall kläderblir ochdetta tvättanågotvidrör snaorenavsom
till kvällen.ochoch bada är oren
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det28När låtaskall honblödningen,kvinnan efterrenas
Den skall honåttonde dagen tahondagar. Sedansju är ren.

tilldem präs-och lämnaduvortvå turturduvor eller två andra
3°Prästen offraskalluppenbarelsetältet.ingången tillvidten

Så skallbrännoffer.andrasyndoffer och denden somena som
blöd-för denåt henneförsoninginför bringaHerrenprästen

hennening gjort oren.som
de31Ni så inteorenhet,frånisraeliterna friaskall hålla att

står mittboningde mindör den, att somorenargenom genom
ibland dem.

32Detta sädesuttöm-ellerhar flytninglagen mänär somom
330m harkvinnormedför orenhet, menstrua-ning somsom

flyt-harkvinna,ellermå,dettion, ensommanom vem vara
kvinnor.medsamlagoch harning män orenasomom

försoningsdagenDen stora
dött, dehadetvålHerren sedantill Arons sönertalade Mose

inför Herren.trädde framdebåda livetmiste närsom
ZHerren han inte närtill din bror Aronsade: Säg att som

tillframochhelgedomenförhänget ihelst får gå bakomin
dö jag visarhan närdå kommertäcker arken,locket attsom

lock.ovanför arkensmolnetmig i
helgedomen:3Detta går ihan införa medskall sig närAron

4Hanbrännoffer.tillbaggesyndoffer ochtillungtjur enen
förlinnebyxoroch bäratunika linneskall heligklä sig i aven

linnetur-ochlivet viralinneskärpbindaskyla sig, ettatt enom
skall ba-och hankläderna,de heligahuvudet.ban Detta ärom

skall5Av menighetisraeliternaspåda deminnan han sig.tar
till bränn-baggesyndoffer ochfå getabockar tilltvåhan en

offer.
åtförsoning6Aron bringaförsyndoffertjuroffraskall sin att

ochbockarna7Sedan bådadeskall hanåt familj.ochsig sin ta
uppenbarelsetältettillingångeninför vidställa dem Herren

för Asa-lott3och ochförlott Herrenlott dem:kasta enenom
ochframföra9Den skall Aronsel. tillfallerbock Herrensom

levandeskall1°Den Asaseltillfalleroffra syndoffer. somsom
tillöknenförassedan iochinför till försoning utställas Herren

Asasel.
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Aron för-syndoffertjur för bringaskall alltså offra sin att
lzskallslaktatât familj. han tjurenåt och Närsig sinsoning

tvåochfrån altaret inför Herrenfyrfat fullt med glödhan ta ett
dettarökelse och bärafinstött, välluktande infulla händer med

13Där införpå eldenrökelsenskall han läggabakom förhänget.
medlocket på arkendöljerså moln rökelseHerren, att ett av

Han skallhan dö.kommerförbundstecknet, taatt avannars
ochframtill på arkens lock,fingrettjurblodet och stänka med

med fing-gånger stänka blodlock skall hanframför arkens sju
15Sedan och bära insyndofferbockslakta folketsskall hanret.

påmed detbakom förhänget och sättblodet göra somsamma
ochovanpå arkens lockdetskall stänkamed tjurblodet: han

framför locket.
15Så från is-helgedomenförsoning ochbringar han renar

Likadantsynder.från alla derasorenhet och brott,raeliternas
iblandståruppenbarelsetältet mittmedskall han göra som

17Ingen uppenba-får befinnaderas orenhet. sig inne idem alli
bringa förso-helgedomen förfrån det han gårrelsetältet in i att

kommertill dess han igen.ning ut
familj och åt he-åt ochbringat försoning sinhan har sigNär

13skall införstårtill altarethanIsraels församling,la ut som
tjurblodetskallåt det: hanförsoningoch bringaHerren ta av

på och altaretsoch stryka detoch bockblodet ettvart avav
19och Såmed fingret.på altaretstänka blodgångerhorn sju

det.helgaorenhet ochfrån israeliternasskall han detrena
2°När helgedomen,förfullbordat förseningenharAron up-

levandefram denskall han förapenbarelsetältet och altaret,
lägga levandeHan denpåbåda händernaskallbocken.

skulderallabekänna israeliternasdenhuvud ochbockens över
bockenspålägga democh därmedderas synder,och brott, alla

stårföras öknenskall bockenhuvud. Sedan uti man somav en
22Bocken öde-medderas synderberedd. skall bära alla sig iut

öknen.marken och släppas lös där iute
23Aron ochuppenbarelsetältetskall därefter gå tillbaka in i

på han gick inlinnekläderna han sig inärsig satteta av som
24Han på he-skall badaskall dem.helgedomen; där han lämna

skall hankläder. Därpåvanligaoch pålig plats sinasigsätta
brännoffer ochoch folketsoffra brännofferoch sittut eget

25Fettet syndoff-frånåt folket.försoning åt själv ochbringa sig
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25Mannen förde bockenpå altaret. utskall han brännaret som
går till-bada hankläder och innantill skallAsasel sinatvätta

27Synd0ffertjuren vilkassyndofferbocken,ochbaka lägret.in i
skall förasförsoning,bringahelgedomen förblod bars in i att

skall brännasoch inälvorhudar, köttoch derasutanför lägret,
och23Den kläderskalldetta sinabränner tvättauppsomupp.

lägret.går tillbakahan in ibada innan
tiondeDetta för denoföränderlig stadgaskall er:envara

infödda ochbåde in-skallmånaden ni,sjundedagen deni
3°Den dagennågot arbete.utföraochspäkavandrare, inteer

införskallblirså niåt niförsoningbringas att renasrena;er,
31Den vilodag förskallsynder.från allaHerren er,envaraera

oföränderligalyder dennaSåskall späkadåsabbat ni er.en
stadga.

smord32Försoningen blivitskall utföras präst, en somenav
linnekläder-skall klä ifar. sigefter Hanoch vigd till sinpräst

33och heli-åt det allraförsoningbringakläderna,de heligana,
allt folketåt ochuppenbarelsetältet och altaret, prästernagaste,

församlingen.i
gång34Detta föroföränderlig stadgaskall omer: envara en

synder.för allafå försoning sinaisraeliternaåret skall
hade befallt Mose.gjorde HerrenAron som

17-26HELIGHETSLAGAR kap.

blodBestämmelser om
lHerren talade till Mose:

zSäg israeliterna: Dettaoch till allaoch hanstill sönerAron
befallt.harvad Herrenär

eller30m lammisraeliterna slaktar tjur,någon ett enenav
4utan fram tilldjuretföraförstutanför lägretelleri attget

offergåva åtför detingånguppenbarelsetältets att ensomge
honomskall det tillräknasboning,inför hansHerren som

skallblod, den utstötasharblodskuld. Han utgjutit urmannen
de5Därför offerdjur,föraisraeliterna sinaskallfolk.sitt som

tillinförfältet, fram Herrenpåslaktathittills öppna uppen-
slakta demskall deSedantillingång,barelsetältets prästen.
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5Prästengemenskapsoffer blodetåt skall stänkaHerren.som
altare vid ingången till uppenbarelsetältet.på FettetHerrens

7Deskall han bränna till lukt nöjd. fårHerrengör inteen som
offra slaktoffer åt de bockdemoner delängre sina ärsom
med. skall oföränderlig stadga för demDettaotrogna vara en

och efterkommande.deras
3Säg någontill dem: Om israeliterna eller invandrarnaav av

9utanoffrar brännoffer eller slaktofferbor hos ett attersom
först föra fram det till uppenbarelsetältets ingång för detatt ge

100måt den skall folk. nå-Herren sittutstötasmannen ur-
någotisraeliterna eller invandrarna med blodätergon av

vända den det ochskall honomjag mig gjort utstötamot som
Tyhans folk. varelses liv dess blod, harvarje och jagärur
för skall påblodet stänka det altaret och bringaniattgett er

försoning åt själva. Blodet försoning, eftersom det li-årer ger
Därför fårhar till israeliterna demjag ingenvet. sagt att av

något med blod heller invandrare får det.Inteäta göraen
130m någon israeliterna invandrarna fällereller under jaktav

djur eller fågel får skall han bloddessätas,ett tappa utsomen
14Tytäcka det med jord. gälleroch varelses livvarjeöver om

Därför deblodet dess liv. har till israeliternajagäratt sagt att
får någon varelses dessblod, varelses livinte varjeäta är

blod; och det skalläter utstötas.var en som av
15Var och självdött eller ihjälrivet djur,äter etten som vare

infödd eller ochhan invandrare, skall klädersig sinaär tvätta
16Mentillbada och kvällen; sedan han hanär äroren ren. om

kläder och badar, drar han skuldsinainte sig.tvättar över

könsumgängeLagar om
lHerren talade till Mose:18

ZSäg 3Nitill israeliterna: Gud. skallJag Herren,är gö-inteer
där gång bodde,i Egypten, hellergör ni intesom manra en

dit skall förai Kanaan, jag Ta inte efter derasgörsom man er.
4FÖljseder. stadgar, håll bud ochmina efter dem.mina rätta er

5HållGud. bud och stadgar,Jag Herren, denär minaer som
det skall leva dem. Jag Herren.gör ärgenom

ÖIngen får någon hans köttsig ochnärma är egetavsom
7Ingenblod för lägra henne. fårJag skändaHerren.är sinatt
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lägradu får intedinhon ärlägrafar sinatt mor,mor;genom
du dinskändardå8Du hustru;farsdinfår lägraintehenne.

ellerfarhar9Du dinfår lägrafar. inte syster, morsammasom
1°Duhemmet.ellerfödd inomhon utomdu, sig ärvaresom

duskändardådotterdotter;ellersondotterdinfår lägrainte
farstill dinDu dotterlägrafårblod. inteochditt kött eneget

12Du får in-dinhonsläkt, syster.fars ärtillhör dinhonhustru;
13Dublod.ochfars köttdinhondin fars ärlägra syster;te av

ochköttdinhon ärdinfår lägrainte syster; morsavmors
dufår intehennehustru;14Du farbrorsdinfår lägrablod. inte

15Du svärdot-dinlägrafår intefaster.dinhonkomma ärnära,
16Du får in-lägra.får du intehennehustru,dinhon ärter; sons

17Du får intebror.du dinskändardåsvägerska;dinlägrate
hennesheller lägradotter, inteoch henneskvinnalägra en

blod, detochköttdedotterdotter; ärellersondotter sammaav
bihustrutill13Du hustrusdin systerfår inteskam. tavore en

livstid.hustrusdinunderoch lägra henne
hennelägra närför19Du kvinnadig attfår inte närma en

ZODu medsamlagfår hainteochmenstruation ärhon har oren.
Du fårhenne.blirdulandsman;tillhustrun genomorenen

fårMolok. Du intetillbarndinanågotöverlämna van-inte av
22Du medliggafår inteHerren.Guds jag ärhelga din namn;

avsky-någotdetkvinna; ärmedligger enmansomen man
något slagmed djur23Du ha könsumgängefår intevärt. av
framförställa sigfår ettintekvinnadet. Enoch bli genomoren

vämjeligt.någotdet; detmed ärsigdjur för att para
meddetta,något24Ni skall görainte avgenomorenaer

förundandriverjagsigfolkdeallt detta har orenat er.som
såsynder,för dessstraffade det25Landet attoch jagblev orent,

bud och26Men hållaskall minaniinvånare.utspyddedet sina
gällerdetvidrigheter;dessanågonochstadgar görainte av

Sådana lan-gjordevidrigheterinvandrare.infödda ochbåde
28Låt lan-intelandetdå blevoch orent.invånare föredets er,

folkdetutspyddedetsådet,för nidet orenatattutspy somer
vidrig-dessa29Var någongörochföre avsomener.som var

3°Ni förbudskall lyda mitt motfolk.sittskallheter utstötas ur
skallföre interådde nisederavskyvärdadeefter er;att ta som

Gud.Herren,dem. ag ärgöra ergenomorenaer
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Helighetsreglerför israeliterna
lHerren talade till Mose:19

Säg till Israels hela menighet: skall heliga,Ni jag,vara
3VarHerren, Gud, helig. och skall vördaär sin morer en av er

och far och hålla sabbater. Gud.sin Jag Herren,mina är er
4Vänd till gudabilderinte avgudarna. åtGjut inga Jag ärer er.

Gud.Herren, er
5När vill offra gemenskapsoffer åt detni Herren, skallett

ÖDetske så det behagar honom. skall dag niätasatt samma
offrar eller dagen därpå. blir till tredje dagenDet översom

70mskall brännas någon det på tredje dagen,äter ärupp. av
det något vederstyggligt, finner offret.och behagHerren inte i
3Den då vanhel-det drar skuld han harsig,äter översom av

det helgat åt skall folk.Herren. Han sittgat utstötassom var ur
9När grödan bärgas land, skall du ändaskördai inte utert

till åkerrenen, heller skall du samla deinte in sista axen av
1ODuskörden. skall någon efterskörd vingård,dininte igöra

heller plocka nerfallnainte druvor. Du skall lämna kvarupp
det åt den fattige och åt invandraren. Jag Herren, Gud.är er

Ni skall bedrastjäla och eller lura varandra.inte inte
Svår falskt dåvid vanhelgar du din Gudsinte mitt namn,

13Du tilltvingaJag Herren. skall dig något dinär intenamn. av
eller beröva skallhonom något. hålla arbe-nästa Du inte inne

14Dulön skall förbanna döv ochinte inteövertarens natten. en
lägga något för faller;i blind så han du skall fruk-vägen atten

din Gud. Jag Herren.ärta
15Ni skall handla dömer.inte skall varkenni Duorätt när

den fattige eller för den rike. skall duparti Rättvisttagynna
16Dudöma din landsman. skall med förtal dinainte bland

bröder, och du skall stå efterdin livet.inte Jag Herren.nästa är
17Du skall bära din landsmaninte tillrättavisamot utanagg

13Duhonom, så fördu hans skull drar skuldinte dig.överatt
skall hämnd och hysa vrede någoninte inte folk,i dittta mot

du skall älska din dig själv. Jag Herren.utan nästa ärsom
19Mina stadgar skall hålla. skall låtani Du tvåinte djur av

olika slag din boskapi skall så tvåsig. Du inte slags säd ipara
din åker. skallDu bära kläderinte vävda två slagsärsom av
garn.
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slavinnahon200m ochkvinna ärmedligger enenen man
friköptsharinteännubestämd förär menannan manensom

dödas,skallskadestånd. inteDebetalaskall hanfrigetts,eller
Zlmen framskall föra ettfrigiven,hon inte mannenvar

ingång,uppenbarelsetältetstillskuldoffer inför Herren en
försoningPrästen bringainförskall Herrenskuldofferbagge.

begått,synd han harför denskuldofferbaggenmedåt honom
begått.harsynd hanför denförlåtelsefåskalloch han

frukt-alla23När och planterarlandet sorterskommer iinni
skallårUnderorörd.fruktförstaderas trelämnaträd, skall ni

24och fjärdedetunderförbjuden och inte ätas,fruktderas vara
tacksägelser.underåthelgas Herrenfruktall derasåret skall

dåoch fårfruktderas25Först skallåret nifemte ätaunder det
Gud.Herren,Jagavkastning. ärså mycket större er

medsysslaskall25Ni med blod Ni inteköttskall inte äta
27Ni vidhåret tin-skall klippainteteckentydning.spådom och

23och märkennågraristaskägget intekapaningarna, inte av
skallheller nidöd. Inte tatueraför någon ärpå kropp somer

Jag Herren.ärer.
låta henne29Du din dottervanhelga attfår inte pro-genom

3°Minaotukt och skam.landethelaDå fyllsstituera sig. av
vörda. Jagskall ärhelgedom nioch minhålla,sabbater skall ni
uppsökoch inte31Vänd andar,de dödastillinteHerren. er

Herren,dem. Jag ärblirspådomsandar, ni ergenomorena
denoch hedrahuvud32Du gråttförskall digGud. ettuppresa

Herren.Gud. Jagfrukta din ärskallgamle. Du
för-skallland, ni inte330m slår iinvandrare sig ertneren

behandlaskall34Invandraren nibor hostrycka honom. ersom
dig själv, nihonomälskaskallinfödd. Du varsomsom en

Gud.Herren,Jag ärsjälva invandrare Egypten.i er
längdmått, vikt35Ni dömernihandla närskall orättinte om

efamått och35Riktig riktigtvikter,våg, riktigaoch rymdmått.
har förtGud,ha. Herren,hinmått skall Jag ärriktigt ni somer

och stadgar37Ni budallahålla minaskallEgypten.uter ur
följa dem. Herren.och Jag är
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Förbjudna kulter

1Herren talade till Mose:20
Säg till israeliterna: Varje israelit och invandrarevarje Is-i

någotrael barn till Molok skall straffas medsinasom ger av
3Iagdöden; folket landet skalli honom. skall vända migstena

den och honom hans folk.utstöta Hanmot mannen ur gav
bam till Molok, orenadesina tempel och vanhelga-mittett av

4Mende heligamitt folket landet skulle blunda förinamn. om
något barnsina till Molok och döda ho-inteatt en man ger av

5skall vända bådejag mig honom och hans släkt. jagmotnom,
skall honom hans folk liksom alla efter-hansutstöta iur som

60chföljd med Molok. någon vänder till deär sigotrogna om
dödas andar och spådomsandartill och med dem,är otrogen
skall vända denjag och honommig utstötamot mannen ur
hans folk.

Strajffbestämmelser, särskilt för otukt
7Ni skall heliga och förbli heliga, Gud.Herren,jag ärvara er
8Ni hållaskall bud och följa dem. hel-mina Iag Herrenär som
gar er.

9Var och förbannar far och straffasskallsinen som mor
med döden. förbannathar far och förHan skuldensin mor,
hans död hansär egen.

100m begår äktenskapsbrott meden man en mansannan
hustru, skall både äktenskapsbrytaren och äktenskapsbryters-

110mkan straffas med döden. ligger med farssinen man
hustru, skändar han far. skall båda straffassin De med döden,

120mskulden för medderas död deras liggerår egen. en man
svärdotter, skall bådasin de straffas med döden; de har gjort

130mnågot vämjeligt, skulden för död derasderas är enegen.
ligger med med kvinna, har de bå-man en annan man som en

da något avskyvärt. skall straffas med döden, skuldengjort De
140mför deras död deras både kvinnaär taregen. en man en

och hennes till hustru, det skändlighet. skallManärmor en
bränna både honom och dem; något skändligt får finnasinte
bland er.

150m har könsumgänge med djur, skall hanetten man
150mstraffas med döden. skall också döda.Djuret kvin-ni en
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bå-dödaduskalldet,medsigochdjursig ettnärmar pararna
skuldendöden,medstraffasskallDeoch djuret.de kvinnan

derasdödför deras är egen.
tilldotter,ellerfars sin170m sinsin morssyster,tarmanen

skamlig-detvarandra, ärmedde haroch umgänge enhustru
lägratharåsyn. Hanallasfolk isittskallhet, och de utstötas ur

130m harsig.skuld överhar dragithan manensin syster,
blottarochmenstruationhennesunderkvinnamedsamlag en

skall bådaden, ut-blottarsjälvhonkälla, liksomblodshennes
dineller19Du dinlägra systerfår intefolk.sitt morsstötas ur

blod,ochköttsittså egetvanärarden görfars syster, som
farbrors2°Den med sinliggerskuld sig.drar överoch de som
skall döochsynd sigdrar överfarbror. Deskändar sinhustru

dettill hustru, ärhustru210m brorsnågon sin enbarnlösa. tar
barn-bliroch debror,skändar sinHanhandling.vedervärdig

lösa.
dem.följaochstadgarochbud22Ni alla minahållaskall

ochtillföravillland jagdetlandet,ni erAnnars somutspys ur
folk jagdethossederna23Ni efterskall inte sombo talåta er

ochskändligheter, jagdessaallagjordeför Deundandriver er.
derasskall7-4Därför Nitillsade tajagför dem.avskyfick er:

egendom, ettåtdetskalljagbesittning,land eri somerge
Gud,Herren,Jag äroch honung.mjölkflödar erland avsom

25Och mellanskiljaskallnifolk.andrafrånavskilthar ersom
fåglar. Görochmellanochdjur eroch renaorenaorenarena

el-fåglarfyrfotadjur,deavskyvärtnågottillsjälvainte genom
26Ni skallförskiltharjag ut va-kräldjurler er.orenasomsom

avskiltharochhelig, jagHerren, ärjag, eråthelgade mig,ra
tillhöra mig.skallför nifolkfrån andra att

ellerdödfrånandehar27En kvinnaeller enensomenman
skalldöden. Man ste-medstraffasskallspådomsande i sigen

derasdödför deras ärskuldendem, egen.na

fdrHelighetsregler prästerna
lHerren tillsade Mose:21

ådra sigfår inteEn prästsöner:AronstillSäg prästerna,
20m det inte ärsläkting,avlidenvidorenhet röraatt engenom
3ellerbror systerdotter,far,hansanhörig: ennära son,mor,en
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oskuld, aldrig gift bottvarit hos honom; förutansom var som
4Hanhennes skull får han fårsig. ådrainte orenhetsigorena

gift kvinna släkti sin så han blir ohelig.attgenom en
5Prästerna får raka någoninte del huvud,sitt hellerinteav

klippa 6Deskägget eller rista märken på kropp.sin skallav va-
helgade åt Gudsin och får vanhelgainte sin Gudsra namn,

de bär fram Herrens eldoffer, Gudssin och måste därförmat,
heliga.vara

7En fårpräst inte prostituerad eller vanärad kvinnata en en
till hustru, hellerinte kvinna förskjutits sin tyen som av man,

3Ochhelgad åtprästen är Gud.sin du skall hålla honom helig,
han bär fram din Guds skallHan helig för dig,mat. tyvara

90mjag, Herren, helgar helig. dotternär till prästsom er, en
vanhelgar sig prostitution, vanhelgar hon far.sin Hongenom
skall brännas.

1°Den främst blandpräst är sina ämbetsbröder och harsom
fått smörjelseolja på huvud,sitt prästvigd och får iföraärsom

desig heliga kläderna, får ha håretinte hängande och inte riva
Hansönder kläder.sina får gåinte där detin finns någon

död. Inte far ellersin fårsin han bliens genom mor oren.
12Han får lämna helgedomeninte och inte vanhelga Gudssin
helgedom, han vigdär Gudssin smörjelseolja. Jag ärgenom
Herren.

13Han skall till hustru 14Enkvinnata orörd. änka,ären som
förskjuten kvinna, vanärad eller prostituerad fårkvinnaen en

han inte till hustru, bara orörd kvinnata folk,sitt egeten ur
15så han inte vanhelgar efterkommandeatt sina folket.i Jag är
Herren helgar honom.som

Herren talade till Mose:
17Säg till Aron: Ingen bland dina ättlingar kommandei

släktled har lyte får träda fram och offra Gudsett sin mat.som
18Ingen har lyte får träda fram,ett ingen blind ellerärsom som
halt eller vanställd ansiktet eller 19el-i har någon vanskapt lem

ellerler har brutit foten eller handen puckelryggigär eller
dvärg eller har fläckvit elleri har skabbögat elleren revorm

210meller har skadade testiklar. någon efter-prästen Aronsav
kommande har lyte, får han inte träda framett för offraatt
Herrens eldoffer; har han lyte, får han framinte träda förett att

22Hanoffra Gudssin får Gudsäta sin bådemat. detmat,av
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23men fåreftersom han har lyte,högheliga och det heliga, ett
fram till altaret,han förhänget, heller trädagå tillinte in inte

vanhelgas.för helgedom skall Jag Herrenärinte minatt som
helgar dem.

24Så israel-och till allatill och hanstalade AronMose söner
iterna.

ojjfrenochPrästerna

1Herren talade till Mose:22
ZSäg skall aktsammadetill och hansAron söner att omvara

så dehelgar åtgåvor israeliterna mig, intede heliga attsom
3Säg till dem: OmHerren.vanhelgar heliga Jagmitt ärnamn.

släktled medan hannågon kommandeättlingar äri orenav era
åtgåvor israeliterna helgar Her-kommer de heliganära som

åsyn.bort Jag Herren.skall han min ärstötasren, ur
40m ellerefterkommande har spetälskanågon Arons enav

blirgåvorna förrän hande heligaflytning, får han inte äta av
vid någon blivitockså hargäller denDet rörtsom somren.
har haft sädesuttöm-kropp och dendöd somoren genom en

5och smådjur blirhar vidlikaså den rörtning ett mansomsom
människa blirvideller oavsettsom man oren av,oren av en

6Den någotvidblivitmänniska harhur denna röroren. som
de heliga gåvornaoch fårsådant till kvällen inte ätaär avoren

7Men gått hansolen harförrän badat.han har när är ren,ner
gåvorna, det hansheligafår deoch sedan han är mat.äta av

8Ett djur får han han blirihjälrivet intesjälvdött eller äta: oren
9De ålagthålla vad harskallHerren. jagdet. Jag ärgenom

ochdet deskuldså de drar sig äterdem, överinteatt genom
vanhelgar det heliga. Herrende Jagmåste dö därför äratt som

helgar dem.
Ingen tillfälligt borheliga.får det Enobehörig äta somav

mendet heliga,fårdaglönare intehos eller ätaprästen aven
det, liksom slavfår denneslav,köpt ätaprästen av enenom

120m dot-får hansdessafödd hans hus,- ätai mat.är avsom
får hon längreobehörig,gifter med intetill sigprästtern enen

13Men dottern tilloffergåvorna. prästde heligaåta enomav
ochhar några barnförskjuten ocheller intehar blivit änka

farsfår honfars hus, sintillbaka till ätakommer sin mat,av
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får den.liksom hon obehörigIngen ätanär ännu avvar ung.
140m någon det heliga, skall hanoavsiktligt prästenäter geav

15Präster-femtedel.för det med tilläggheligaersättning av en
åtoffrarfår gåvor israeliternavanhelga de heligaintena som

15och låta demdra skuld och straff demHerren över attgenom
helgar dem.deras heliga gåvor, Herrenjagäta är somav

Ofrens beskaffenhet
Herren talade till Mose:

13Säg israeliterna: Omtill hans och till allaAron och söner
offer,någon Israel vill frambäraisraelit eller invandrare i ett

villfrivilligt offer, dedet löftesoffer ellersig är ett ett somvare
måste det, för behaga ho-offra åt brännoffer,Herren attsom

fåren ellerfelfritt handjur från nötboskapen, get-ettnom, vara
ZONi får offra något djur med fel, sådant blir inteinte ettterna.

till behag.
210m gemenskapsoffer åtnågon offravill Herren nöt-ett av

boskap småboskap för uppfylla löfte ellereller ettettatt som
fårfrivilligt offer, felfritt för bli till behag; detskall det attvara

22Detnågot på blint eller brutet ellerfel det.inte ärvara som
vårtor skabb eller skalleller har eller ni intestympat revorm

åtoffra åt Sådana eldoffer skall lägga på altaretHerren. ni inte
23En får med vanskapta eller förkrymptaellerHerren. tjur ett
får frivilligt offer, finnerlemmar du offra Herren intesom men

24Ett klämda,löftesoffer. djur medbehag det deti om ges som
åttestiklar får offrakrossade, avslitna eller utskurna ni inte

25ochfår sådanti land heller köpaHerren. Ni inteinte göra ert
fram Gudssådana djur utlänningar och bära dem som erav

behaghar fel, och finnerskadade, de HerrenDe inteärmat. ett
gåva.i.er

26Herren talade till Mose:
27När eller killing har fötts, skall denkalv, lammett enen

dia dagar, från den åttonde dagen densin i sju ärmor men
23Nieldoffergåva. fårtill behag slakta koHerren inte ensom

29Näreller får på dess offradag villni ettett samma som unge.
såtackoffer åt skall det ske det behagar honom.Herren, att

3°Det fårskall dag, lämna kvar något tillni inteätas samma
Jag Herren.nästa ärmorgon.
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32Ni31Ni följa dem. Herren.bud och Jagskall hålla ärmina
blandheligskall hållasfår heliga jagvanhelga mittinte namn;

33och förtharhelgarHerrenisraeliterna. Jag är ersomsom er
Gud. Herren.för Jag ärEgypten attut vara erur

högtiderIsraels årliga
1Herren talade till Mose:23

Säg skall utlysahögtider niisraeliterna:till Herrens som
följande:högtider,sammankomster, mina ärheligasom

3Sex sjunde dagenpå den ärutföras,får arbetedagar men
för då fårochsammankomst,heligsabbatsviladet sabbat, en

Herrens sabbat, ni änutföra något arbete. Det ärni inte varen
bor.

4Detta nisammankomster,högtider, heligaHerrensär som
fjortondepåmånaden,förstapå bestämda tider.skall utlysa
det Her-och mörker,skymningmånaden, mellan ärdagen i

det6Och månad firasdagenpå femtonde ipåsk. sammarens
skalldagar ni ätahögtid till I sjubrödets Herrensosyrade ära.

7Den hålla heligskallförsta dagen nibröd.osyrat samman-en
skalldagar ninågra sysslor.utföra sjudå fårkomst; ni inte

hål-skall detsjunde dagenoch på deneldoffer åtoffra Herren,
några sysslor.utföradå fårsammankomst;las ni inteheligen

9Herren tilltalade Mose:
jmSäg landet jagkommer in iisraeliterna: När nitill som

kärvenden förstaskall bäragrödan,och bärgar niskall ge er
som införden Herrenskall lyftaskörd till prästen, uppav er

skallefter Sabbaten präs-honom. Dagenför skall behaganiatt
Samma skalllyftskärvendagkärven.lyftaten uppsomupp

brännoffer åt Her-årsgammalt lammfelfritt,offrani ett som
tiondels efatvå13Det beståmatoffret skalltillhörande avren.

lukteldoffer, gör-med olja,blandatsiktat mjöl, somensom
beståskall vin,dryckesoffrettillhörandenöjd. DetHerren av

får14Men färskt korn niochkornbröd,kvarts hin. rostaten
tillgåvanframförrän buritnidenna dag,förrän inteinte äta er

allastadga föroföränderligskallGud. Detta genomervara en
bor.släktled, ni änvar

efter15Sedan från dagenveckorfullalåta detskall sjuni
lyftskärvefram dendå barden dagSabbaten, från ni uppsom



198MosebokenTredje23:16

15Ni eftuertill med dagenräkna femtio dagar ochtill offer. skall
denmatofferskall bära framsjunde sabbaten. Dåden ni ett av

17Hemifrån brödskall medskörden till ni arttHerren. tanya
eifabestå två tiondelsskalllyftas till offer, två stycken. De av

:åtförstlingsgåvamed surdeg; desiktat mjöl och bakas är en
Förutom årsgam-föra fram felfria,brödet skall ni sjuHerren.

bränn-skall offrasoch två baggar. Delamm, ungtjur somen
dryckesoffer,matoffer ochoffer med tillhörande ettåt Herren,

19Sedan offraskallnöjd. nieldoffer, lukt Herrengör ensomen
gemenskaps-syndoffer och två årsgamla lammbock somsom

2°Och offer införlyfta dem till Her-offer. skallprästen ettupp
tvåochskördenmed de första brödentillsammans avren

21Tilltillhörhelgas åt ochlamm. skall Herren prästen.De sarn-
denHelig skallhelig sammankomst.dag skall utlysani enma

skallutföra några sysslor.då får Dettaför ni inte varavara er,
släktled, bor.för alla nioföränderlig stadga änvarer genomen

22När skörda ändaland, skall dubärgas integrödan i utert
deåkerrenen, heller skall du samla sistatill ininte avaxen

invand-och åtåt den fattigeskall lämna kvar detskörden. Du
Gud.Jag Herren,ärraren. er

23Herren tilltalade Mose:
24Säg på första dagen imånaden,sjundetill israeliterna: I

dåminnesdagmånaden, sabbatsvila, ni stöterskall det envara
25Dåhorn utförafårhelig sammankomst. ni inteoch hålleri en

offra eldoffer åtskall Herren.några sysslor, ni
25Herren talade till Mose:
27På för-infallermånad, den sjunde,dagentionde i samma

späkasammankomst,hålla heligsoningsdagen. Då skall ni en
23Någ0t utförafårarbeteeldoffer åt ni inteoch offra Herren.er

för-skall bringaförsoningsdagpå den dagen, det är somen
7-9Var späkerGud. ochåter inför inteHerren,soning en somer

30Och ochpå skall folk.den dagensig sittutstötas var enur
folk.utför på skall hansarbete den dagen jag utrensa ursom

31Ni oföränder-något skallfår utföra arbete. Dettainte envara
32Det skallsläktled, bor.lig stadga för alla ni ängenom varer

er, Frånskall späkaför sabbat dåvilodag ni er.vara en en
kväll skallmånaden till nikvällen den nionde dagen i nästa

hålla denna sabbat.
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33Herren talade till Mose:
månad,34Säg femtonde dagen iPåtill israeliterna: samma

lövhyddefest, iinfallersjunde, Herrensden varar ensom
då fårsammankomst,35Den heligdetdagenförstavecka. är en

35Under offraskalldagar nisysslor. sjunågrautförani inte
hållaskallåttonde dagen nipå denocheldoffer åt Herren, en

detDåeldoffer åtoffra Herren. ärochhelig sammankomst en
sysslor.utföra någraoch får intehögtidssamling, ni

heligaskall utlysa37Dessa högtider, niHerrensår somsom
brännof-eldoffer åtoffra Herren,skalldå nisammankomster,
detdryckesoffer, dagoch varjeslaktoffermatoffer,fer och som

38Därtill ochsabbater övrigaHerrenskommerbestämt.är era
offerfrivilliga nilöftesoffer och allaallagåvor och som gerera

åt Herren.
vadbärgat39På månaden, nisjunde närfemtonde dagen i

högtid, ialltså fira Herrensskalllandet ni engett, som varar
åttonde da-densabbatsvila ochdetdagenförsta årvecka. Den

4°Och skalldagenpå den första nisabbatsvila.ocksådetärgen
ochpalmblad, lummigaträd,finastefrukter grenarta. eraav

underGud,glädjefest inför Herren,hållaochpilkvistar eren
högtid41Ni högtid Herrensfira dennaskalldagar.sju som en

förstadgaoföränderligskallår. Dettavecka varje ervara enen
42Dåfira den.skallmånaden nisjundesläktled. Iallagenom

israeliterAlla inföddavecka.underlövhyddorskall bo ini en
43för skallefterkommande attlövhyddor, vetaskall bo i att era

förde demlövhyddor jagbo utisraeliterna i närlätjag ur
Gud.Herren,jagEgypten. är er

högtider.44Så Herrenstill israeliternatalade Mose om

skådebrödenochLampstället
lHerren talade till Mose:24

tilloliveroljazBefall skaffa dig stöttaisraeliterna att avren
3Utanfördag.varjekanså lamporna sättaslampstället, att upp

uppenbarelsetältet skallförbundstecknet iframförförhänget
införbrinner igenomständigttill lamporna nattenAron attse

föroföränderlig stadgaskallDettaHerren. er genomenvara
på lampstället4Han hålla lampornaskall alltidsläktled.alla av

inför Herren.brinnandeguldrent
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5Du kakor; kaka skallskall siktat mjöl och baka tolv varjeta
ÖDem tvåbestå efa siktat mjöl. skall du läggatvå tiondels iav

guld införstaplar med på bordet Herren.varjei rentavsex
7Vid förskall du lägga rökelse, ställetstapel ivarje somren

3Varje sabbatsdag skallbröd deloffret, eldoffer åt Herren.är ett
inför skallalltid lägga fram bröden Herren. Det envaraman

9De tillfaller och hansförpliktelse för israeliterna. Aronevig
dem på helig plats, de något höghe-skall ärsöner ätasom

eld-ligt. skall för all framtid hans andelDe Herrensvara av
offer.

Hädelse bestraffas
loBland fanns hade israelitiskisraeliterna en man som en mor

far lägret kom han strid medI i isra-egypter. enmen vars var
och till den israelitiska kvinnan smädadeelitisk man, sonen
förbannade det. förde honom tillNamnet och Man Mose. Hans

12Dedotter tillhette Shelomit, Divri Dans stam. sattemor av
på frånförvar besked Herren.i i väntan ettmannen

13Herren talade till Mose:
Mannen skall föras utanför lägret. Allaförbannat somsom

har hört orden skall lägga händerna på hans huvud, och hela
menigheten skall honom.stena

15Och för-du skall till israeliterna: ochVarsäga en som
16Varbannar Gud drar skuld och smädarsig.sin över en som

straffas skallskall med döden, hela menighetenHerrens namn
invand-honom. smädar han måDen Namnet,stena som vara

infödd, dödas.eller skallrare
17Slår någon ihjäl människa, skall straffas med dö-hanen

Den förden. slår ihjäl djur skall det: liv liv.ersättaettsom
19Skadar någon med honom hanskallsin nästa, göraman som

Zobrutenhar lem för bruten lem, för tand förgjort: öga öga,
tillfogastand. skada han har vållat skallSamma som en annan

21Denhonom själv. slår ihjäl djur skall det,ersättaett mensom
Enden slår ihjäl människa skall dödas. ochsjälvsom en sam-

lag gäller för alla, för invandraren för den infödde,erma som
Gud.jag Herren,är er
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förban-23Mose ochisraeliterna,tillsade detta mannen som
gjordeIsraeliternastenade.ochutanför lägretförde de somnat

befallthade Mose.Herren

Sabbatsâret

lHerren Sinaiberget:påtilltalade Mose25
landet jagZSäg kommer in itill israeliterna: När ni gersom

dinskall du besåårsabbat.firaskall landet Herrens sexer,
och bärgavinstockardinabeskäraskall duåråker, och i sex

sabbatsvila,ha4Men skall landetåretsjundedetskörden. en
be-åker ochbeså din inteDå skall dusabbat. inteHerrensen

efter5Vad spillsädenvinstockar. växerskära dina upp avsom
på dinade druvorskörda, och växerskall duskörden inte som

årskallplocka. Detskall du ettvinstockar inteobeskurna vara
6Vad kan frambringasjälvtlandetför landet.sabbatsvilaav

och slavin-slavåt dig, dinskallsabbatdennaunder matvara
alladig,bor hostillfälligtoch dendaglönaredin somsomna,

skallditt land7Din djurenvilda ioch deboskapdig.hosär
landet kanvadockså äta ge.av

Friåret
år, så ti-gånger8Du sabbatsår, sjusju attlåta det sjuskall

månaden,sjundeår.fyrtionioblirsabbatsårenför deden sju
På för-ljuda.låta hornenduskallmånaden,tionde dagenden i

woch skallland, nihelahorn iskall i ertsoningsdagen ni-stöta
invånare iåt allafrihetochåretfemtiondehelga det utropa
få tillbakaskallochförfriårskalllandet. Det ett envarer:vara

Detta fem-släkt.tilltillbaka sinfå kommaochegendomsin
något, ochsåskallDå inteför nifriårår skalltionde ett er.vara

och dru-skörda,skall ni intespillsädenvad växer upp avsom
12Typlocka.skall ni intevinstockarnaobeskurnafrån devor

detskall fåheligt. Nihållaskall matfriår, det nidet är avett er
kanmarken ge.

egendom.få tillbaka sin13Under ochskallfriåret envar
skall duhonom,köpereller140m landsmandinåtsäljerdu av
efter det15Du din landsmanbetalaskallnågot orätt.inte göra

efterskall prisetfriåret, och han sättagått sedanårantal som
15u år desto högre prisflerskörden.bärgakanår dudet antal
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skall du betala och färre år desto lägre det visstpris, är ett
17Niantal grödor han säljer åt dig. skall inte göra orätt mot

varandra; skall frukta Gud.du din Gud, jag Herren,är er
18Ni hålla ochskall bud, och stadgar skall följamina mina ni

19Landetefter, då lever landet. skallni i sinrätta tryggaer ge
2°Ochfrukt; skall och där.leva nini äta mätta tryggaer om

såundrar vad skall året, då fårunder det sjundeni ni inteäta
Zlskalleller skörda, låter välsignelse kommani jag minveta att

året, år.under det så det blir gröda försjätteöver att treer
Ännu sår åretunder det åttonde kan denni ninär äta av

Ändagamla skörden. till dess det nionde årets gröda haratt
bärgats kan den gamla skörden.ni äta av

Inlösningsrätt
23ord får säljas för all framtid, landet ochinte är mitt ni är

24Förfrämlingar och hos all jord blir måstemig.gäster som er
250mmedge återköp. din broder kommer på obestånd ochni

måste sälja egendom, skall hans skyldemansin närmasteav
250mlösa det sålda. någon skyldeman, själv fårin saknar men

27skallråd lösa det sålda, räkna efter många århan hurinatt
gått efter försäljningen återstå-och betala köparen för desom

Menende. Så skall han få tillbaka egendom. hansin inteom
har råd, skall det sålda förbli köparens friåret. Då skalltilli ägo

frånträdas och fådet han skall tillbaka egendom.sin
290m någon säljer bostadshus skallstad mediett en murar,

år.han ha köpa tillbaka det Inlösningsrätteninomrätt äratt ett
300malltså tidsbegränsad. det blir inlöst år skallinte inom ett

huset, det ligger muromgärdad stad, förblii köparensom en
och hans efterkommandes egendom för all framtid och inte
frånträdas under friåret.

31Men hus byar skall betraktasi intesom omges av murar
frånträdsåkermark: de kan köpas tillbaka eller under fri-som

321året. fråga leviternas städer, dvs. husen deras städer,iom
33varehar leviterna inlösningsrätt gäller för all framtid,somen

tillbakalevit köper hus eller det hus han såltsig sitt i sinen
stad frånträds under friåret, leviterna har, tilli övri-motsats

egendom husenisraeliter, städer.ingen i sinaänga annan
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34Ett får säljas,betesmark intestäderfält utanför deras ärsom
all framtid.föregendomdet derasär

350m längre kanobestånd ochpå intekommerdin broder
med in-honom görskall du digförsörja sig, ta ensom manan

dig.bo hoslåta honomochtillfälligt bosattellervandrare en
du35Du tillbaka,krävaellerhonomfår inte räntata merav

37Lånabroder bo hos dig. intelåta dinochfrukta din Gudskall
honomoch lämna inteåt honom ränta,dina motut avpengar

33Iagtillbaka. Herren,kräva ärlivsmedel fördina att ermer
ochför Kanaanfört EgyptenGud, har attut va-ge erursom er

Gud.ra er
måste sälja390m obestånd och sigpåbroder kommerdin
4°Han skallslav.behandla honomfår dutill dig, inte ar-som

fram tillbosatttillfälligtdaglönare ellerbeta hos dig ensom en
med41Då hans barnsjälv ochdig, hanlämnafriåret. får han

fädersochsläkt sinaåtervända tillfår sinhonom, och han
42Ty förthar Egyp-slavar jagde utegendom. minaär ursom

43Du skallsäljs. intevanliga slavarsäljasde skall inteten, som
44Vill du hadin Gud.skall fruktahårt, dubehandla honom en

dig.folken omkringsådanaköpakan duslav eller slavinna, av
bosat-45Ni tillfälligtinvandraretillockså barn ärfår köpa som

för-landet.föds Defamiljer isådana derashos och ita somer
och åt barnlämnakan idem niblir egendom, someraarver

framtid.för allslavarhållakanderas egendom; dem ni som
behandlaskallisraeliterna, ingenbröder,blandMen enera

hårt.annan
uppnår470m hos digtillfälligt bosattellerinvandrareen

säljamåsteobestånd ochpåkommerdin brodervälstånd men
någonellerbosattetillfälligteller dentill invandrarensig som

43skall friköpashan kunnainvandrare,frånhärstammar se-en
49ellerhonom,skall friköpabröderhansdan han sålt Ensig. av

släktingnågoneller näraeller hans kusinhans farbror annan
5°Då denskall han ochtill det.får rådsjälv haneller han om

såldeår då han sigfrån dettidenräknahonomköpte utsom
och beräk-antalet årefterfriåret. skalloch till Priset anpassas

510m skallår kvar,mångaarbete. ärdaglönaresefter ennas
motsvarande delbetalafrihan köpa sig att summan,avgenom

betala52och skall hanfriåret,tillår kvarbara några är enom
53Han dag-skallår.efter antaletberäknad vara som ensumma
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lönare, anställd år för år, och du skall till han be-inteattse
54Ochhandlas hårt. han blir friköptinte på detta blirsätt,om

han fri under friåret, 55Tyhan själv och hans barn med honom.
israeliterna mina slavarär och tillhör demig, slavarär mina

har förtjag Egypten. Jag Herren, Gud.ut ärsom ur er

Löften och varningar
1Ni skall inte någragöra avgudar, inte stoder el-trä26 er resa av
ler och heller fårintesten, ni någon bildstensätta i ertupp
land för tillbe Minavid den, jagatt Herren, Gud.är sab-er
bater skall hållani och helgedommin skall vörda.ni Jag är
Herren.

30m följerni stadgarmina och håller budmina och rättar er
4skallefter dem, jag tid. Dåi jordenrätt sin grö-ge er regn ger

5Trösktidenda och träden på fälten bär frukt.sin framvarar
till Vinskörden och Vinskörden fram till såningstiden. kanNi

tryggapå brödäta ochmätta leva landet.ert ier
5Iag skall låta fred råda landet, såi kanni till vilaatt utan
något skrämmer skallJag slut påatt allagöra rovdjur lan-ier.

7Nidet, och inga svärd skall härja land.i skall fien-jagaert era
der på flykten, 8femoch de skall falla för svärd; skallera av er

hundrahundra,jaga jaga och fiendernatio skalltusen,av er
falla för svärd.era

9Iag skall mig och fruktsammata och talrika;göraan er er
skall 1°Nijag upprätthålla förbundmitt med kommer atter.

kunna denåta gamla skörden, blirja, ni kastatvungna attav
bort den för få plats för denatt nya.

Jag skall slå boningmin bland och aldrig kännaupp er av-
Jagsky för skall vandra ibland ochmitt Gud,er. er vara er

13Iagoch skallni folk.mitt Herren, Gud, fördeärvara er som
förEgypten skulleut ni inte slavar längre.att Deter ur vara

jag bröt sönder ok och lät med högburetertvar som er
huvud.

14Men inte lyssnarni till och handlarmig inte efter allaom
150mdessa bud, förkastarni stadgarmina och känner sådan

avsky för befallningarmina handlar efterni inte budatt mina
15dåbryter förbundet medutan skallmig, jag i min göratur

detta jag skall slå med fasa, med sjukdommot och feberer: er
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Förgäveslivsmod vissna.ochslocknafår blick attertattsom er
17Iag skallden.fiender kommer ätasäd; attskall såni eraer

fiender.besegraskommeroch nivända attmig mot eraaver,
fastfly,kommeroch nimakten attmotståndare får överEra er,

förföljeringen er.
straffaskall13Och till jaglyssnar mig,detta inteni trotsom

19och övermod.kväsasynderför storasjufalt ertvärre eraer
underoch markenbli järnhimmelskall låtaIag somersomer

2°så jorden ingen grö-förgäves:blirslitalltkoppar, ertatt ger
frukt.fälten bärträden på ingenda och

skalltill210m vill lyssna mig,och inteändå migavvisarni
22Jag skallsynder förtjänar.såsjufaltslåjag värre, som eraer

ifrånbarnenskall utrotaDevilddjurensläppa lös tamot er,er.
folktorn-liggersåantal vägarnaoch minskaboskap atterter

ma.
mig,230m avvisarlåterdetta utaninteni trots varna er

försjufaltskall slå24skall värrejagavvisai minjag tur erer:
komma25Iag svärdhämndens överskall låtasynder. ett er,era

städernasamlas iniförbundsbrott. Närhämnd för ertsom
och utläm-kommerbland ni attsändaskall injag pest varaer,

och25ag brödförråd,skall förstöra ertfienden.åtnade era
kvinnor;enda tiobakas ikunnabröd kommer att ugn aven

bliskall inte mätta.ochåt ni ätadet skall vägas menupp er,
mig,avvisar270m tilllyssnar migdetta utaninteni trots

straffaochvredesmod23kommer avvisa iminjag i tur att erer
29Ni skall bli ätasynder. attför tvungnasjufalt värre eraera

3°ag offerplatser,ödeläggaskallkött.döttrarsochsöners era
lik påruttnandeoch kasta ruttnarökelsealtarenriva eraeraera

31Iagföravskykännakommerochavgudapålar, jag att er.
ochhelgedomar vän-förödastäder i ruiner,skall lägga eraera
32Ia,offer. jagblidkande luktenfrån denda bortmig eraav

slårfiender, sigochöde,landetläggaskall själv nersomera
och33Iag folkenblandskall skingrabäva.där, kommer att er

ochödeskall läggasLandetsvärd.med dragetförfölja eraer
sab-34Då förgottgörelse sinalandet fåskallblistäder ruiner.

Dåland.fiendersochöde ni är idet liggersåbater, länge era
sabbater.uteblivnaoch igen sinasabbatsvilahaskall landet ta

det få denochsabbatskall ha35Hela ödeliggerlandetden tid
35Debodde där.dåsabbater, niunderfickdetvila inte avera
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överlever och bor fiendeland, dem skall såi jag göraer som
harhjårtade de till flykten för prasslande löv flyrochatt tar ett

de flydde för svärd och faller, fast de förföljda.inte ärsom om
37De skall för svärd, den den andre, fast destupa översom ene

förföljda. kommerinte Ni kunna hålla ståndär inte att mot era
33Nifiender. skall under bland folken, och fienders landera

39Deskall uppsluka överlever skall bort itynaer. av er som
fiendeland för synders skull,sina också för derasattegna men
fäder har syndat skall de bort de.tyna som

4°Då skall de bekänna synder och fäderssina sinaegna syn-
der, handladede trolöst demig, ja, avvisadeatt mig,mot att
så jag i min avvisade dem och lät dem komma tillatt tur sina
fienders land. Då skall deras förstockelse upphöra skalloch de

42ochödmjuka ochsig brott, då skallsitt jag minnas mittsona
förbund med Jakob, förbundja, med Isak ochmitt för-mitt
bund med Abraham skall och landetjag minnas, skall jag min-

43Men landet måste fådem och föröverges gottgörelsenas. av
sabbater liggasina öde och slippa dem. skallDeattgenom

brott, eftersom de har förkastatsitt stadgarmina ochsona av-
44Trotsbefallningar.skytt mina detta skall jag, medan de iär

fienders land, förkastasina dem eller kännainte avsky för
dem, så slut påjag dem och bryter förbund medgör mittatt

45Tilldem, derasjag Herren, Gud. deras fördelär skall jag
förbundet medminnas deras förfäder, fördejag utsom ur

folkensEgypten åsyn föri skulle derasjag Gud. Jag äratt vara
Herren.

46Dessa de bud, stadgar lagar föroch förbundet mellanär
och israeliternaHerren Herren på Sinaiberget ochsom gav

förmedlades Mose.som av

Friköp gåvor till Herrenav
1Herren talade till Mose:27

ZSäg till israeliterna: någonOm skall uppfylla högtidligtett
3ärlöfte till Herren, medför Värdering människor, vär-som av

fördet mellan och årtjugo 50 siklar silver eftersextioen man
4Gäller 5Gällertempelvikt. det kvinna, värdet siklar.30ären

det någon mellan fem och år, förär tjugo värdetärsom en man
5Gällersiklar och för20 kvinna siklar.10 det någon ären som
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ochsiklarpojke 5värdet förfem år,månad ochmellan är enen
7Gäller årsextionågondet ärsiklar silver.för flicka 3 somen

för kvinnaochsiklarför 15eller värdetdäröver, är enmanen
30m betala fullakanhanså fattig intenågonsiklar.10 är att

bestämmerinförskall ställa honom prästen,värdet, somman
betal-värdet efterskall bestämmaskall betala. Prästenvad han

löftet.avlagtningsförmågan hos den som
9Gäller offer åt Herren,kansådana djurdet somgessom

1°Man fårheligt. intetilldjur Herrenskall varje varagerman
ellerbättre sämreeller byta det, sämre motdet motersätta ut

djuretdet förstaskall bådedet,byterbättre. Men utmanom
Gäller det däremotheligt.utbytelämnasoch det i varasom

ställaskalloffras åtkan Herren,djur inteett orent mansom
12och värdedessskall bestämmadjuret inför prästenprästen,

skallVärderingdet Prästenseller dåligtallt efter bra är.hur
med13Men värdet ökasdjuret, skallfriköpavillgälla. om man

femtedel.en
skall be-140m åthus Herren, prästennågon vill helga sitt

dåligt det Präs-bra eller är.allt efter hurvärdedessstämma
15Men helgathar sittdenstå fast.skallvärderingtens somom

femtedel.medvärdet ökasskalltillbaka det,hus vill köpa en
Då hans.blir det

åt160m ärvda åkrar Herren,helga sinanågon vill en av
såskanutsädemycketefter hurvärdet bestämmasskall som

170msilver.siklarskall 50kornpå homerden: motsvaraen
behållaskall den sittfriåret,underåker redanhan helgar sin

13Men efter friåret,åkerhelgarhan sinvärde.fastställda om
återstår tillårdet antaleftervärdetberäknaskall prästen som
190m denförhållande till detta.minskasvärdet ifriår:nästa

ökasskall värdettillbaka den,vill köpahelgat åkernharsom
200m hantill honom. inteåtergår denDåfemtedel.med en

sedanfår dentillsäljsdentillbaka åkernköper utan annan,en
skall den21När friåret,underfrånträdsåkernåterköpas.inte

åt denHerren;åker vigtsliksomåthelgad Herren, somenvara
egendom.blir prästens

köpt,han har220m åkeråtvill helga Herrennågon somen
23skall räknaegendom, prästenärvdatillhör hansinteen som

friår, ochtillåterstår nästaden tidvärdet efter mannenut som
helgade åt Herren.dedag; ärskall betala sammapengarna
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24Under sålde denfriåret skall åkern återgå till den den,som
25All värdering skall ske efterhör till hans ärvda jord. tem-

sikel.pelvikt, dvs. 20 gera per
25Det förstfött bland boskapen och tillhör Her-är somsom

detförstfött får helga.redan ingen Vare sigattgenom vararen
Gäller deteller får tillhör det Herren. orentär ett etten oxe

värde med tilläggskall det friköpas efter fastställtdjur enav
fastställtfriköps, det säljas efterfemtedel. Om det skallinte

23Gäller någotdet något förverkat tillvärde. Herren,ärsom
åt egendom, detHerren sigvigt sin är envareen man avsom

ärvd åkermänniska eller boskapsdjur eller ingetett aven -
förverkatsfår säljas eller friköpas. Allt har till Her-detta som

29Man får friköpahögheligt och tillhör Herren. inteär enren
måstehar förverkats till hon dödas.människa Herren;som

30Tiondet frukt,gröda och trädensjorden, både jordensav
310m någonåt vill köpatillhör det helgat Herren.Herren, är

lägga till femtedeltillbaka något tionde, skall hansitt avenav
32Gäller val-får, alltdet tionde nötboskap ellervärdet. somav

helgat åtherdar, skall tionde djur Herren.las vart varaav
33Man eller dåligt,får undersöka det bra ochinte är manom

både detdet. byter det, skallfår byta Meninte ut utom man
det fårheligt.första djuret och lämnas utbyte Detisom vara

tillbaka.köpasinte
34Dessa på Sinaioer-israeliternade bud Herrenär som gav

Mose.get genom



MosebokenFjärde
Numeri

Israelitema mönstras
denSinaiöknenuppenbarelsetältet ilHerren tilltalade Mose i
ha-israeliternadetefteråretmånaden, attandraförsta dagen i

sade:Hande Egypten.lämnat
ochför släktsläktmenigheten,ZRäkna israelitiskadenhela

manligt kön,allaför sig,medfamilj, varjeförfamilj avnanm
vapenföraalla3Du skall mönstraoch Aronför person.person

för här-häravdelninguppåt,ochålderårsfrånisraeliter tjugo
hjälpaskall är4En från varje stamavdelning. somer, enman

5Detta på de mänfamilj. äröverhuvud för sin somnamnen
ÖfrånShedeursElisur,från Rubensbistå stamskall son,er:

7från Nachshon,JudasSurishaddajsShelumiel,Simons son,
9från Se-8från Netanel, SuarsIsaskarsAmminadavs son,son,

från delsJosefs söners stammarHelonsEliav,bulons son,
Gamliel, Pe-delsfrån EfraimsAmmihuds stam,Elishama, son,

från Avidan, Gi-Benjamins stamfrån Manasses,dasurs son,
13frånAmmishaddajsfrån Achieser,Dansdonis son,son,

Deguelsfrån Eljasaf,GadsOkransPagiel, son,Ashers son,
16Detta de imänär15och EnansAchira,Naftalisfrån me-son.

hövdingar sina-överskallutvalda; deblivitnigheten varasom
Israelsföröverhuvuden ätter.ochfädernestammar

13ochhjälptilldessa namngivna män17Mose och Aron tog
månaden.andradagenden första imenighetenhelasamlade

familj,familj försläkt ochförsläktrullorna,infördes iFolket
ålderårsfrån tjugoförför sig,med varje person,personnamn

mönstradeSåbefallt19så Mose.hadeuppåt, Herrenoch som
Sinaiöknen.han dem i I

förtecknades,ättlingarförstföddes,2°Av IsraelsRubens,
för sig,medfaIrLilj, varjefamilj försläkt ochför per-släkt nanm

frånvapenförasamtligakön,manligtallaför avperson,son
Rubens21De mönstrade stamuppåt.ålder och varårstjugo av

46 500 man.
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22Av familjför släktSimons ättlingar förtecknades, släkt och
för familj, med för för allavarje sig, avnamn person person,

vapenföra från års åldermanligt kön, samtliga ochtjugo upp-
23Deåt. mönstrade Simons 59 300stam man.av var
24Av för familjGads ättlingar förtecknades, släkt släkt och

frånför familj, med för samtliga vapenföravarje sig,namn
25Deårs ålder mönstradeoch uppåt. Gadstjugo stam varav

45 650 man.
26Av för familjJudas ättlingar förtecknades, släkt släkt och

frånfamilj,för med för samtliga vapenföravarje sig,namn
27Deårs ålder och uppåt. mönstrade Iudastjugo stam varav

74 600 man.
23Av fa-förtecknades, för ochIsaskars ättlingar släkt släkt

för frånmilj familj, med för samtliga vapenförasig,varje namn
29Deårs ålder och uppåt. mönstrade Isaskarstjugo stam varav

54 400 man.
30Av fa-Sebulons förtecknades, släkt för ochättlingar släkt

milj för familj, vapenföra frånmed för samtligavarje sig,namn
31Deårs ålder och uppåt. mönstrade Sebulonstjugo stamav

57 400var man.
32Av Josefs förtecknades,ättlingar: Efraims ättlingarAv

släkt för släkt och för familj, förfamilj med sig,varje namn
33Devapenföra från års åldersamtliga och uppåt.tjugo mönst-

34AvEfraimsrade ättlingar40 500 Manassesstamav var man.
förtecknades, familj försläkt för släkt och familj, med varje

för samtliga vapenföra från års ålder ochsig, tjugo upp-namn
35Deåt. mönstrade Manasses 32 200stamav var man.
36Av fa-ättlingar förtecknades, förBenjamins släkt släkt och

frånmilj för familj, med för samtliga vapenföravarje sig,namn
37Deårs ålder och uppåt.tjugo mönstrade Benjamins stamav

35 400var man.
38AV ättlingar förtecknades, för och familjDans släkt släkt

för familj, med för samtliga vapenföra frånvarje sig,namn
39Deårs ålder ochtjugo uppåt. mönstrade Dans stamav var

62 700 man.
4°Av Ashers ättlingar förtecknades, för släkt och familjsläkt

för familj, med för vapenförasamtligavarje sig, frånnamn
41Deårs ålder och uppåt. Asherstjugo mönstrade stamav var

41 500 man.
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42Av Naftalis ättlingar förtecknades, släkt för släkt och fa-
milj för familj, för samtliga vapenföramed frånvarje sig,namn

43Detjugo års ålder och uppåt. mönstrade Naftalis stamav var
53 400 man.

44Detta de blev mönstrade; de mönstrades Mosevar som av
och Aron och Israels hövdingar, tolv frånmän,varsom en var-

45Såfädernestam. mönstrades israeliterna familj för familj,
46Dealla vapenföra från års ålder uppåt.Israel ochi tjugo

47Menmönstrade sammanlagt leviternas fä-603 550var man.
dernestam blev mönstrad med de andra.inte

Lägrets organisation
43Herren talade till Mose:

49Levis skall du och räkna tillsammansinte mönstrastam
5°Dumed de israeliterna. skall stället leviternaövriga i ige

uppdrag för förbundstecknets boning med helaatt ansvara
dess och alla tillbehör. skall bära boningenutrustning De och
alla dess redskap, de skall ha vård den, de skalloch ha sittom

51Vidläger omkring den. uppbrott det leviternaärrunt som
skall boningen, och vid lägerplats skall denästa sättata ner

den Om någon obehörig kommer den skall hanigen. näraupp
52Närdödas. israeliterna slår läger skall hålla tillvarje sigman

53Menlägersitt och fana, häravdelning försin häravdelning.
leviterna skall ha läger förbundstecknets boning, såsitt runt att

vreden drabbar den israelitiskainte menigheten. Leviterna
skall sköta uppgifterna vid förbundstecknets boning.

54Israeliterna så.gjorde gjorde allting såDe ha-Herrensom
de befallt Mose.

lHerren talade till ochMose Aron:
Israeliterna slåskall läger och under fana, vidsin si-var en
familjers fälttecken. slåskall läger omkringDe runtna uppen-

barelsetältet stycke därifrån.ettmen
3På framsidan, åt Judasskall här ha läger, ordnadöster, sitt i

avdelningar. Nachshon, Armninadavs hövding Iu-är överson,
4de 5Intilldas 74 hans avdelning.600 i ho-män, mönstratssom

skall dels Isaskars ha läger med Netanel,sitt Suarsstamnom
Ödehövding Isaskars 54 400över män, mönstratsson, som som

7delshans avdelning, Sebulonsi med Eliav, Helonsstam son,
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8de i57 400 mönstratsSebulonshövding män,över somsom
9De sammanlagtJudas lägermönstrade i äravdelning.hans

skall deuppbrottVid intaavdelningar.ordnade i400186 man,
första platsen.den

ordnad imRubens södra sidan,på denlägerskall hahär sitt
RubenshövdingShedeurs överElisur, äravdelningar. son,

Intill ho-de avdelning.hansi50046 mönstratsmän, som
Shelumiel, Suri-medha lägersittskall dels Simons stamnom
13de 30059Simonshövding män,shaddajs över somson, som

dels Eljasaf,med De-Gadsavdelning,hansi stammönstrats
15de 45 650Gadshövding män,guels över somsomson,

16De lägermönstrade Rubens ärihans avdelning.imönstrats
uppbrottavdelningar. Vidordnade isammanlagt 151 450 man,

andra platsen.skall de deninta
17Vid lägeruppenbarelsetältet och leviternasskalluppbrott

Alla skall brytalägren.demellan övrigaplatsen i mitten,inta
bestämdapåochlägrade, sindeden ordning variti envarupp

fana.underplats och sin
påEfraims lägerskall haavdelningar, sittordnadhär, i

Ammihuds hövding överElishama, ärsidan.den västra son,
19de avdelning.hansi500 mönstratsEfraims 40män, som

2°Intill Gamliel, Pedasursmedhonom dels Manasses stam son,
21de i20032 mönstratshövding Manasses män,över somsom

22dels Gidonismed Avidan,avdelning, Benjaminshans stam
23de 40035Benjaminshövding män,över somson, som

24De Efraims läger ärmönstrade ihans avdelning.imönstrats
uppbrottavdelningar. Vidordnade isammanlagt 108 100 man,

tredje platsen.skall de deninta
ordnad25Dans isidan,på denha lägerhär skall sitt norra

hövding överAmmishaddajsAchieser, äravdelningar. son,
Intill26de hans avdelning.i62 700 mönstratsDans män, som

OkransPagiel,läger medhaskall dels Ashers sitthonom stam
23de 500Ashers 41 mönstratshövding män,över somson, som

29dels med Achira, EnansNaftalisavdelning,hansi stam son,
3°de iNaftalis 53 400 mönstratshövding män,över somsom

31De sammanlagtlägermönstrade Dans äravdelning. ihans
den platsen,deuppbrott skall sistaVid inta157 600 un-man.

fana.der sin
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32Detta för fa-de blev mönstrade, familjisraelitervar som
milj. läger sammanlagtDe mönstrade samtliga 603 550i var

33Leviternaordnade häravdelningar. blev intei mönstra-man,
de tillsammans israeliterna, så hademed de Herrenövriga
befallt Mose.

34Israeliterna ha-gjorde så. gjorde allting såDe Herrensom
de såbefallt så slog de läger under fanor, och brötMose: sina
de familj.och med släkt ochsin sinupp, var en

Leviterna mönstras
1Detta då taladeoch släkt vid den tidArons Moses Herrenvar

Aronsmed på Sinaiberget: hette Nadav, denMose söner
3Såförstfödde, och Avihu, Elasar och hetteItamar. Arons sö-

de hade till prästämbetet.smorda vigtsprästerna,ner, som
4Men föll inför barNadav och Avihu döda deHerren närner
fram eld införotillåten honom Sinaiöknen, och de hadei inga

Därför kom bara Elasar och Itamarsöner. prästeratt un-vara
der far Aron.sin

5Herren talade till Mose:
5För hit och låt dem ställa införsig AronLevis prästenstam

7Deför skall utföra uppgifter för hans ochbli hans tjänare.att
då dehela menighetens räkning utanför uppenbarelsetåltet,

8Devid boningen. skall sköta uppenbarelsetältets al-gör tjänst
la tillbehör utföra uppgifter för israelitemas räkning, då deoch

9Duboningen. skall ställa leviterna ochvid Aronsgör tjänst i
de har åt från andrahans avskilts honom detjänst; isra-söners

1°Aroneliterna. och hans skall du ålägga hasöner att ansvar
för prästämbete. Varje obehörig inkräktar på det skallsitt som
dödas.

Herren talade till Mose:
Jag själv skilt leviterna från de andra israeliternahar iut

stället dem, det först kommerför allt förstfött bland som ur
13Alltmoderlivet; tillhöra förstfött tillhörleviterna skall mig.

förstfödda hel-gången då alla Egyptenmig. Den dräpte ijag
bland israeliterna, bland bådegade åt allt förstföttjag mig

tillhörmänniskor och boskap; det mig. Jag Herren.är
Herren Sinaiöknen:talade till Mose i
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15Mönstra försläktför familj ochättlingar, familjLevis
uppåtålder ochfrånen månadsmanligt könsläkt. Alla av

skall du mönstra.
till15Och befallningdem enligtmönstrade HerrensMose

hadesåhonom, Herren sagt.som
17Detta Kehat och Me-Gershon,på Levis söner:är namnen

13Detta släkter:och deraspå Gershons sönerrari. är namnen
19Kehats och deras släkter Arnram,och Shimi.Livni söner var

20Meraris släkteroch derasHebron och Ussiel.Jishar, söner
familjlevitiska släkterna,deMachli och Mushi. Detta varvar

för familj.
21Från deoch shimiterna,härstammade livniternaGershon

22De könmanligtmönstrade, allagershonitiska släkterna. av
mönstradeuppåt, dessamånads ålder ochfrån sam-varen

23De skulle ha lägersläkterna sittgershonitiskamanlagt 7 500.
24Överhuvud försidan.på denbakom boningen, västra ger-

25GershoniternasEljasaf, Laelsfamiljershoniternas son.var
tältetomfattade boningen,uppenbarelsetältetuppgifter vid

uppenbarelsetäl-ingången tilldraperiet föroch tältöverdraget,
Zöomhängena för-ingången tillförtill förgården, draperiettet,

och allt arbetelinornaaltaret,boningen ochgården samtrunt
hörde till.som

27Från heb-jishariterna,härstammadeKehat amramiterna,
23Dessa,släkterna.de kehatitiskaoch ussieliterna,roniterna

uppåt,ålder ochfrån månadskönalla manligt sam-varenav
före-heligaför deuppgifthade tillmanlagt De8 300. att svara

bredvid29Kehatiternas lägerskulle hasläkter sittmålen.
30Överhuvud kehatitiskaför desödra sidan.borüngen, på den

31KehatiternasUssielsElisafan,familjersläkternas son.var
deochaltarnabordet, lampstället,arken,uppgifter omfattade

förhängetvid gudstjänstenanvändesheliga föremål samtsom
32Leviternas överhuvudhögstahörde till.och allt arbete som

hadeskulle leda demElasar. HanAronsprästen somsonvar
föremålen.för de heligatill uppgift att svara

33Från och mushiterna, demachliternahärstammadeMerari
34De manligt könmönstrade, allasläkterna.meraritiska av

sammanlagt 6 200.uppåt,från månads ålder och varen
35Överhuvud Suriel,släkternas familjermeraritiskaför de var

bredvid boningen, pålägerskulle haAvichajils De sittson.
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35Deden sidan. uppgifter ålades omfat-merariternasomnorra
tade boningens stolpar och socklarbräder, tvärbalkar, öv-samt

37liksomtillbehör och allt hörde till, stolparnariga arbete som
förgården tillhörande pluggar ochmed socklar, linor.runt

33Mitt för boningen, på framsidan, skulle ochMose Aron
och hans ha läger, framför uppenbarelsetältet, åtsitt ös-söner

skulle för israeliternas räkning för uppgifternaDe iter. svara
helgedomen. obehörig kom den skulle dödas.Varje närasom

39De mönstrade hade släkt förleviterna, mönstratssom
släkt och enligt befallning, allaAron HerrensMoseav av

ålder uppåt,manligt kön från månads och sammanlagten var
22 000.

4°Herren sade till Mose:
förstfödda frånMönstra alla israeliter manligt könav en

Dumånads ålder och uppåt och räkna skall skilja utnamnen.
för förstföddaleviterna åt stället allamig jag Herren iär- -

bland israeliterna, och leviternas boskap stället för allt först-i
bland israeliternas boskap.fött

42Och mönstrade alla förstfödda israeliter, såMose som
43Närhade befallt honom. deras räknades vidHerren namn

mönstringen förstfödda från månadsde manligt könvar av en
ålder och uppåt sammanlagt 273.22

44Herren talade till Mose:
451 för förstföddastället alla bland israeliterna skall du skilja
leviterna, stället för boskap leviternas bo-och israeliternasiut

46Ef-skap. skall egendom.Leviterna min Jag Herren.ärvara
förstfödda israeliterna fler leviterna, skallde 273är äntersom

47medde lösas fem siklar efterövertaliga ut tem-per person,
Pengarnapelvikt sikel. skall åt ochdu20 Arongera per ge-

lösen för de övertaliga.hans söner som
49Mose lösesumman från övertaliga, dede intetog som

50Frånhade blivit utlösta leviter. de förstfödda israeliternamot
51Lösesummanhan siklar efter tempelvikt.3651tog pengarna:

åt och befallning tillMose hans enligtAron Herrenssönergav
så hadeMose, Herren sagt.som
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arbetsordningLeviternas

lHerren till och Aron:talade Mose
ochRäkna för släktleviterna, släktblandantalet kehatiter

3samtliga ochårs ålderfrånarbetsföra trettioför familj,familj
vidskallår, dem tjänsttill femtio görauppåt, ända up-som

4Detta uppenba-uppgift vidkehatiternaspenbarelsetältet. är
föremålen.för de högheligarelsetältet: att svara

5När ochgåoch hans inskalllägret bryts Aron söner ta ner
medarkförbundstecknetsoch höljaförhängetdet skylande
och5Sedan dendelfinskinntäckeskall de lägga överdet. ett av

skall de skjutaDärefterviolett.ovanpå, heltkläde ibreda ettut
bärstängerna.in
7Över klädeviolettskall de bredaskådebrödsbordet ettut

ovanpå, kannor-liksomoch bägarnaskålarnaoch ställa faten,
3DeÄven där.skall liggaskådebrödendryckesoffren.tillna

och sedanallt dettaklädekarmosinröttskall breda överettut
skallDärefterdelfinskinn.med överdraghelahölja det ett av

bärstängerna.de skjuta in
9De dess lam-lampstället,och höljaviolett klädeskall ettta

detbehövsalla oljekrusbrickor närochtänger samt sompor,
och tillbehörlampstället och dessskall försedeanvänds,

allt-Därefter skall de läggadelfinskinn.överdragmed ett av
på bår.sammans en

Över kläde,violettbredaaltaret skall degyllenedet ut ett
delfinskinn.överdraghölja det medskall deoch sedan ett av

bärstängerna.skall de skjutaDärefter in
12De vid gudstjänsten iföremål användsallaskall ta som

höljakläde och sedanviolettdemhelgedomen, iin ettsvepa
skall de läggaDärefterdelfinskinn.överdragdem med ett av

på bår.alltsammans en
13De bredaochfrån offeraltaretaskan ettskall bort utta

14och föremålalladet där läggakläde överpurpurrött an-som
skålar, altaretsskovlar ochfyrfat, gafflar,offren,vänds vid

delfinskinntäckebredaoch sedansamtliga tillbehör, ut ett av
bärstängerna.Därefter skall de skjuta inalltsammans.över

15Först höljtharvid uppbrottetoch hanssedan Aron söner
skall kehat-deras tillbehörföremålen ochde heligaallaöver

de heligavidrörade fårför bära. inteinfinna Mensigiterna att
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harvad kehatiterna idå kommer de dö.tingen, Detta äratt
uppenbarelsetältet.uppgift bära vidatt

16Elasar, denför lampoljan,skallAronsprästen ansvarason,
matoffret och smörjelseoljan.välluktande rökelsen, dagligadet

därmed allt finnsskall ha för hela boningenHan ansvaret som
heliga föremål och tillbehör.av
17Herren talade till ochMose Aron:
13Se frånbortsläktgrenen skärstill den kehatitiska inteatt

19Gör dithans skallså här: ochleviternas Aron sönerstam
vad han skalldemoch och anvisningar göraomge var en av

kommeroch dör de ioch bära. Då förblir de vid liv inte när
2°De ochfår gåhögheliga föremålen. inte innärheten de seav

ögonblick, då kommer dede föremålen förheliga attettens
dö.

21Herren talade till Mose:
Räkna familj och släkt förfamilj förockså gershoniterna,

23Mönstra års ålder ocharbetsföra, frånsläkt. samtliga trettio
skall utföra arbete viduppåt, ända femtio år, demtill up-som

24Detta hargershonitiska släkternapenbarelsetältet. vad de iär
25de tältvåder,skall bära boningensuppgift och bära:göraatt

överdraget delfin-överdrag ochuppenbarelsetältet, tältets av
uppenbarelse-ingången tillskinn ovanpå draperiet fördetta,

Zéomhängena draperiet tillförgården ochtältet, till portöpp-
alla linorförgården och altaret,boningenningen i runt som

utföraskallkrävs för arbetet. Dehör till alla redskapsamt som
27Allasamband med detta.allt behöverarbete igöras ger-som

skallbärandet arbete,shoniternas uppgifter, såväl annatsom
demskallledning och hans niutföras under Aron söner; geav

23Detta deåligger dem bära.allt det äranvisningar attom som
gershonitiskaåligger deuppenbarelsetältetuppgifter vid som

uppsiktskall de utföra undersläkterna, och vad de har göraatt
Itamar, Aronsprästen son.av
29Och och fa-släkt för släktskall dumerariterna mönstra,

3°Mönstra ål-arbetsföra från årssamtligamilj för familj. trettio
skall utföra arbetefemtio år, demder och uppåt, ända till som

31Detta bä-vad åligger demuppenbarelsetältet.vid är attsom
uppenbarelsetältet: boningens brä-uppgifter vidalla derasra,

32vidare stolparnaoch socklar,der dess tvärbalkar, stolparoch
allt-pluggar och linor,tillhörande socklar,förgården medrunt
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till. skall demså alla tillbehör och allt arbete hör Ni ut-som ge
det åligger demtryckliga föremålvarjeanvisningar attsomom

33Detta släk-de meraritiskabära. de uppgifter åliggerär som
skalluppenbarelsetältet, och dealla deras uppgifter vidterna,

utföras under uppsikt AronsItamar, prästen son.av
34Mose, kehat-och hövdingar mönstrademenighetensAron

35samtliga arbetsförafamilj familj,släkt för släkt och föriterna,
år,års ålder och uppåt, ända till femtio demfrån trettio som

36De mönstrades,skulle arbeta vid uppenbarelsetältet. som
37Detta de blevför släkt,släkt 2 750 mönstra-var somvar man.

vidde skulle arbetade de kehatitiska släkterna, allai up-som
mönstrade enligt vadpenbarelsetältet och ochMose Aronsom

hadeHerren Mose.sagt genom
38De familjför släkt ochmönstrades, släktgershoniter som

samtliga uppåt,ålderarbetsföra från års ochför familj, trettio
uppenbarelsetältet,år, de arbeta vidända till femtio skullesom

4Odessa familj familj,för släkt och förmönstrades, släktsom
Detta mönstrade de gersho-de blev630 i2var man. var som

arbeta vid uppenbarelse-nitiska släkterna, alla de skullesom
mönstrade enligt vadoch och Herrentältet Mose Aronsom

hade sagt.
42De ochmönstrades, släkt för släktmeraritisk släkt somav

43samtliga ochfrån års ålderför familj, arbetsförafamilj trettio
uppenba-femtio år, de skulle arbeta viduppåt, ända till som

44dessa för släkt, 200mönstrades, släkt 3relsetältet, varsom
45Detta släk-blev mönstrade de meraritiskade ivar somman.

enligt vad ha-och mönstrade Herrende Mose Aronterna, som
de Mose.sagt genom

46De och Israels hövdingar mönstra-leviter Mose, Aronsom
47samtliga från trettiode, släkt för släkt och familj för familj,

arbetsdugligaallaårs ålder uppåt, ända till femtio år,och som
utföra uppgifter vid uppenbarelsetältet,skulle bära eller andra

49Enligt43dessa mönstrades sammanlagt 8 580 man.varsom
och tillhadevad Herren Mose insattes attsagt genom var en

och de blev mönstrade såeller bära det han skulle,göra som
befallthade Mose.Herren
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Lägret renas
1Herren talade till Mose:

zBefall ochfrån lägretföra bort ärisraeliterna att var en som
dödhar blivithar flytning ellerspetälsk, genom enorenen

3Alla föra bort;skalleller kvinna, nisådana,kropp. ut urman
där borlägret, jagföra dem. fårskall De intelägret ni orena

ibland israeliterna.mitt
4lsraeliterna Sålägret.förde demgjorde så; de ut somur

israeliterna.så gjordehade tillHerren Mose,sagt

skuldersättningLag om
5Herren talade till Mose:

6Säg handlarnågon, eller kvinna,till israeliterna: Om man
begå synd det slagtrolöst Herren attmot somen avgenom

7skallskuld, han be-begå och sedan sinmänniskor kan inser
med fullabegått och lämna ersättninghan harden syndkänna

har förbrutitden han sigdärtill femtedel tillvärdet och somen
8Men kannågon skyldemanhardenne inte tamot. somom

alltsåtillfallaskall den Herren, prästen, ut-ersättningen,emot
åtförsoningbringarmed vilkensoningsbaggen, prästenöver

9Al1a of-israeliternagåvorheligaden skyldige. somgersom
mAllahonom.skall tillhörafram tilloch bärfergärd prästen

åtvad någontillhör prästengåvorderas heliga prästen; ger
honom.skall tillhöra

Åtgärder otrohetvid misstanke om
Herren talade till Mose:

bedrarSäg har hustruisraeliterna: Omtill somenen man
13genom med hen-har samlagnågonochhonom attär otrogen

avslöjadbliroch hon inteupptäckasutan att mannenavne
någrafinns vittnendeteftersom intehon harfastän sig,orenat

och gripspåoch hon bartagits gärning,inte avmannenom
ellerhar sig,svartsjuka hustrusin orenatmot mannenomsom

hon harfastän inteSvartsjuka hustru orenatsingrips motav
ha15då skalltill Hanskall föra hustru prästen.sig, sinmannen

skull,för hennesofferkornmjöltiondels efamed sig somen
rökelse,påeller lägganågon oljaskall hälla påhan intemen
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svartsjukeoffer, påminnelseofferdetta är gör att ettett ett som
kan uppdagas.brott

Prästen föra fram införskall kvinnan och ställa henne
17Han skall heligt lerkärl och sedanHerren. i tata vatten ett

13Närfrånlite jord boningens golv och lägga det i vattnet.
har ställt kvinnan inför skall han lösa hennesHerrenprästen

påminnelseoffret, svartsjukeoffret, hän-hår och lägga hennesi
förbannelsebringande bittra håller han självder. Det ivattnet

handen.
Prästen uttalar besvärjelse kvinnan: "Om ingenöverennu

med dig och du har bedragit den du till-har legat inteom man
då förbannelsebringande bitt-hör och dig, må dettainte orenat

ZOMenskada dig. du har bedragit denintevattenra om man
du tillhör och dig någon dinänorenat att mangenom annan

uttalarochhaft dig" besvärjelsemed i sin präs-umgänge -
förbannelseed kvinnan "då må digHerren göraöverten en -

exempelavskräckande folk skall använda för-till ditt iett som
Må och dinbannelser och eder. låta ditt sköteHerren vissna

22Må detta förbannelsebringandebuk svullna. inträngavatten
fådin kropp och din buk svullna och ditt sköte vissna."i att att

Och kvinnan skall må detta ske""Ia,säga:
23Prästen låta skrif-skall skriva förbannelsen och sedanner

bittra 24Närutplånas det han kvinnani attten vattnet. ger
detdricka det förbannelsebringande bittra skallvattnet,av

25Prästenhenne med bitter verkan.in i svartsju-tränga tar nu
keoffret kvinnans hand, lyfter det inför och bärHerrenur upp

26Avfram altaret. offret handfulldet till skall han ta somen
deloffer och på Därefter låter han kvinnanbränna altaret.

27När det-dricka hon har druckit händervattnet. vattnetavav
kom-hon har ochsig varit sinmotta: orenat otrogenom man,

förbannelsebringande hennedet in iträngavattnet attmer
med bitter verkan. buk svullnar och hennes sköteHennes viss-

hennesoch kvinnan blir avskräckande exempelett somnar,
23Menfolk använder förbannelser. kvinnan harintei om ore-

oskyldig, skall hon komma till skadasig inteärnat utan utan
kunna säd.ta emot mannens

29Detta kvinnalagen Svartsjuka, gällerär när enom som
3Oellertillhör bedrar honom och sig när ensom en man orenar

dåsvartsjuka hustru. skall ställagrips Han sinsinmotman av



6:14MosebokenFjärde221

alltmed henneskall görainför ochHerren, prästenhustru som
medan kvin-skuld,31Mannen frånfrilag. ärföreskrivs dennai

dragit sig.själv överskuld hondenskall bäranan

nasirlöftenLag om
lHerren talade till Mose:

avläggereller kvinna,ZSäg någon,israeliterna: Omtill man
åt Herren,avskilja nasirsiglöftehögtidligt attett somom

och fårdrycker intestarka3skall ochfrånavhålla vinhan sig
nå-drickafårdrycker. inteHanpå sådanagjordsmaka ättika

färskadruvor, sighelleroch ätadryck druvor inte varegon av
nå-4Så får hannasirtid inte ätahanslängeeller torkade. varar

skal.ochkärnorVinstocken, intefrånkommergonting enssom
hans hu-vidrörarakkniv5Så fårgällernasirlöftet ingenlänge

tidtills hansfrittlåta håretochhelig växaskallvud. Han vara
ÖSå han Herrensfullbordad. länge ärHerrens nasir är na-som

7Inte hansdetlik. ärnågotkommafår han närasir inte ens om
förblifår handött,harellerbrorellerfar syster orensommor,

Gudspå han sintecknethuvud bär ärskull, hans attderas
3Så åthelgad Herren.hanhan nasir ärlänge ärnasir.

plötsligt och9Men intill honombefinner signågon somom
nasirtecknet, blirvilket han bärhuvudet, påsådör,oväntat att

han sig;daghuvudetrakahanskallorenat, renarsomsamma
1°Den dagenåttonderaka det.skall handagensjundeden

andra duvortvåellermed två turturduvorskall han komma
Prästenuppenbarelsetältet.tillingångenframförtill prästen

andrasyndoffer och denduvanoffra denskall somsomena
syndför denåt honomförsoningbringabrännoffer och som

dödamed denkomma beröringibegåtthar atthan genom
12förhuvudåter helgaskall han sitt attdagSammakroppen.

skuld-hade lovat. Somhanlika längeHerrens nasir somvara
föregående tidenårsgammalt lamm. Denoffer skall han ettge

blevnasirteckeneftersom hans orenat.räknas inte
dag hans13Denna för Dengälla nasir.skallordning na-en

uppenbarelsetäl-tillföra honomfullbordad skallsirtid är man
föra fram14Som skall hanåt Herren ettoffergåvaingång.tets

årsgam-brännoffer,tillhankönfelfritt lamm ettårsgammalt av
felfri baggesyndoffertillhonkönfelfritt lamm samtmalt enav
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15Dessutomtill gemenskapsoffer. skall han offra korg meden
bröd siktat mjöl, kakor bakade med olja och osyradeosyrat av

tunnkakor smorda med olja, förutom det tillhörande matoffret
Prästenoch dryckesoffret. skall bära fram detta inför Herren

17Baggenoffraoch syndoffret och brännoffret. skall han offra
gemenskapsoffer åt tillsammans med korgen medHerrensom

de osyrade bröden. skall också offra det tillhörandePrästen
matoffret och dryckesoffret.

skall13Vid ingången till uppenbarelsetältet rakanasiren sitt
huvud, på vilket han bär nasirtecknet, och lägga hår,sitt sitt

på eldennasirtecken, brinner under gemenskapsoffret.som
Prästen skall baggens kokta bog, osyrad kaka korgenta en ur
och osyrad tunnkaka och lägga allt detta händeri nasirensen

ZOSedanefter det denne har rakat nasirtecken.sig sittatt av
skall lyfta offer infördet till DärmedHerren.prästen ärettupp
det helgat åt likhet med bringan lyftsi harprästen, som upp
och låret har skänkts offer.till Därefter får åternasirensom
dricka vin.

21Detta lagen för avlägger löfte, lagennasirär etten som om
hans offergåva till Herren förpliktelserna nasir.utöver som
Därtill får han vad han har råd med. löfte hanDet därvidge
avlägger skall han hålla, förutom själva nasirlagen.

välsignelseHerrens
Herren talade till Mose:

23Säg till och hans dessa skall väl-Aron Med ord nisöner:
Israels folk:signa

24Herren välsignar dig och beskyddar dig.
25Herren låter ansikte lysa dig och dig nåd.sitt visarmot
26Herren vänder fred.ansikte till dig och digsitt singer

27De skall uttala mitt israeliterna, och skall väl-jagövernamn
dem.signa

Stamhövdingarnas gåvor
1När hade boningenMose smorde han den och helgaderest
den och alla dess tillbehör liksom också altaret med alla dess

ZDäreftertillbehör. Allt detta smorde och helgade han. infann
Israels hövdingar,sig farniljeöverhuvuden, stamhöv-som var
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3och offergå-mönstrade, frambar sinadingar och ledare för de
tvåpåinför och tolvlastvagnarHerren: en vagnoxar,vor sex

framförde deAllt dettahövdingar och på och en.en oxe var
5"Ta4Herren deras gåvor,tilltill boningen. sade Mose: emot

uppenbarelsetältet.arbetar vidde skall användas demav som
arbetsuppgifter."allt efter derasFördela dem bland leviterna

5Mose levit-dem tilloch ochemottog gavoxarnavagnarna
7Två medtill gershoniternahanoch fyravagnar oxar gaverna.

3Fyra och åttahänsyn deras arbetsuppgifter.till oxarvagnar
uppgifter detill detill med hänsynhan merariterna somgav

9Men tillutförde under ledning AronsItamar, prästen son.av
uppgiftderaskehatiterna han ingenting, att svaravargav

skulle bäras.för de heliga föremålen, och dessa
lONär medinfann hövdingarnaaltaret hade blivit sigsmort

Herrengåvor till altaret.förde framinvigningsoffer och sina
offer till alta-skall frambära"Hövdingarna sinasade till Mose:

hövding dag."varjeinvigning irets taget, enen
Den Nachshon,offer första dagenframbar sitt varsom

13Hans bestodoffergåvaAmminadavs från Judas stam. avson,
ef-silverskål siklar70silverfat vägde siklar,130ett omensom

blandat med olja, tillsiktat mjöl,båda fulla medtempelvikt,ter
15en14en med rökelse,siklar, fylldmatoffer, guldskål 10om

brännoffer,tillårsgammalt lammbagge ochungtjur, etten
17samt16en tvågemenskapsoffertillsyndoffer,getabock till

årsgamla lamm.bockar och fem Dettafem fembaggar,tjurar,
offrade.Amminadavsvad Nachshon, son,var

13Andra höv-IsaskarsNetanel, Suarsdagen infann sig son,
19Han silverfatoffergåva bestodkom medding. sin ettsom av

efter tempel-silverskål siklar70vägde siklar,130 omensom
matoffer,olja, tillmjöl, blandat medbåda fulla med siktatvikt,

lenDen fylld med rökelse, ungtjur,guldskål siklar,10 enom
Zen getabockbrännoffer,tillårsgammalt lammbagge och ett

23samt fem bag-gemenskapsoffer två tjurar,till syndoffer, till
vadårsgamla lamm. Netan-fem Dettafem bockar och vargar,

offrade.el, Suars son,
24Tredje Eliav,för Sebulons ättlingar,hövdingendagen kom

25Hans vägdesilverfatoffergåva bestodHelons ett somavson.
tempelvikt, båda ful-siklar eftersilverskålsiklar, 70130 omen

Öen guld-till matoffer,med olja,blandatla med siktat mjöl,
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27enskål siklar, fylld10 med rökelse, bagge ochungtjur,om en
Senårsgammalt lamm till brännoffer, getabock syndof-ett till

29samtfer, till gemenskapsoffer två fem baggar, femtjurar,
bockar och fem årsgamla lamm. Detta vad Eliav, Helonsvar

offrade.son,
3°Fjärde dagen kom hövdingen för Rubens ättlingar, Elisur,

31HansShedeurs offergåva bestod silverfatettson. av som
vägde 130 siklar, silverskål siklar efter70 tempelvikt,en om
båda fulla 326mmed siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer,

33enguldskål 10 siklar, fylld med rökelse, ungtjur, bag-om en
34enoch årsgammalt lamm till brännoffer, tillett getabockge

35samtsyndoffer, till gemenskapsoffer två femtjurar, baggar,
fem bockar och fem årsgamla lamm. Detta vad Elisur, She-var
deurs offrade.son,

36Femte dagen kom hövdingen för Simons ättlingar, Shelu-
37Hansmiel, Surishaddajs offergåva bestod silverfatettson. av

vägde siklar,130 silverskål siklar efter tempel-70som en om
Vikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer,
33en 39enguldskål siklar, fylld10 med rökelse, ungtjur,om en

4°enbagge och årsgammalt lamm till brännoffer, getabockett
41samttill syndoffer, till gemenskapsoffer två femtjurar, bag-

fem bockar femoch årsgamla lamm. Detta vad Shelu-gar, var
rniel, Surishaddajs offrade.son,

Sjätte dagen kom hövdingen för Gads ättlingar, Eljasaf,
43HansDeguels offergåva bestod silverfat väg-ettson. somav

de siklar,13O silverskål siklar efter båda70 tempelvikt,en om
44enfulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, guld-

45enskål siklar, fylld10 med rökelse, bagge ochungtjur,om en
46enårsgammalt lamm till brännoffer, getabock syndof-tillett

47samtfer, till gemenskapsoffer två fem baggar, femtjurar,
bockar och fem årsgamla lamm. Detta vad Eljasaf, Deguelsvar

offrade.son,
43Sjunde dagen kom hövdingen för Efraims ättlingar, Eli-

49Hansshama, Ammihuds offergåva bestod silver-ettson. av
fat vägde siklar,130 silverskål siklar efter70 tem-som en om
pelvikt, båda fulla med siktat mjöl, blandat med olja, till matof-

5°en 51enfer, guldskål siklar, fylld10 med rökelse, ungtjur,om
52enbagge och årsgammalt lamm till brännoffer,ett geta-en

53samtbock till syndoffer, till gemenskapsoffer två femtjurar,
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vad Eli-årsgamla lamm. Dettaoch fembockarfembaggar, var
offrade.Ammihudsshama, son,

ättlingar,54Åttonde för Manasseshövdingenkomdagen
silverfat55Hans bestodoffergåva ettPedasursGamliel, avson.
tempel-eftersiklarsilverskål 70siklar,vägde 130 omensom

matoffer,tillolja,medblandatmjöl,med siktatfullabådaVikt,
57enrökelse, ungtjur,medfylld55en siklar,guldskål 10 enom

58en getabockbrännoffer,tillårsgammalt lammochbagge ett
fem bag-gemenskapsoffer två59samt tjurar,tillsyndoffer,till

Gamli-vadDettaårsgamla lamm.femochbockarfem vargar,
offrade.el, Pedasurs son,

ättlingar,för Benjaminshövdingen6°Nionde komdagen
silverfatbestodHans offergåva ettGidonisAvidan, avson.
tempel-eftersiklarsilverskål 70siklar,vägde 130 omensom

matoffer,tillolja,medblandatmjöl,med siktatbåda fullavikt,
63en ungtjur,rökelse,fylld medÖzen siklar,guldskål 10 enom

54en getabockbrännoffer,tillårsgammalt lammochbagge ett
fem bag-tvågemenskapsoffer65samt tjurar,tillsyndoffer,till
vad Avi-årsgamla lamm. Dettafemochbockarfem vargar,

offrade.Gidonisdan, son,
Achi-ättlingar,för DansTionde hövdingenkomdagen

silver-67Hans bestodoffergåva ettAmmishaddajs avson.eser,
eftersiklarsilverskål 70 tem-siklar,vägdefat 130 omensom

matof-tillolja,medblandatmjöl,siktatmedbåda fullapelvikt,
59en ungtjur,rökelse,fylld meden siklar,guldskål 10fer, om

menbrännoffer,till geta-årsgammalt lammochbagge etten
femtvågemenskapsoffer71samt tjurar,tillsyndoffer,bock till
vadlamm. Dettaårsgamlafemochbockarfembaggar, var

offrade.AmmishaddajsAchieser, son,
Pagiel,ättlingar,Ashersför72Elfte hövdingenkomdagen

silverfat väg-73Hans bestodoffergåva ettOkrans somavson.
bådatempelvikt,eftersiklarsilverskål 70siklar,de 130 omen

74en guld-matoffer,tillmed olja,blandatmjöl,med siktatfulla
75en ochbaggeungtjur,rökelse,medfylldsiklar,skål 10 enom
75en syndof-tillgetabockbrännoffer,tillårsgammalt lammett

fembaggar,femtvå77samt gemenskapsoffer tjurar,tillfer,
OkransPagiel,vadDettaårsgamla lamm.femochbockar var

offrade.son,
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78Tolfte dagen kom hövdingen för Naftalis ättlingar, Achira,
79Hans offergåva bestodEnans silverfat vägdeettson. av som

siklar,130 silverskål siklar efter70 tempelvikt, båda ful-en om
3Oenla med siktat mjöl, blandat med olja, till matoffer, guld-

31enskål 10 siklar, fylld med rökelse, ochungtjur, baggeom en
32enårsgammalt lamm brännoffer,till getabock syndof-tillett

33samtfer, till gemenskapsoffer två fem fembaggar,tjurar,
bockar och fem årsgamla lamm. Detta vad Achira, Enansvar

offrade.son,
84Detta invigningsoffret från Israels hövdingar alta-närvar
hade blivit tolv silverfat, tolv silverskålar tolvochret smort:

35Varjeguldskålar. silverfat vägde siklar130 och skål 70varje
siklar; silvret dessa föremål uppgick allti allt till sik-2 400som

36Delar efter tempelvikt. tolv guldskålarna fylldasom var
med rökelse vägde vardera siklar efter guldet10 tempelvikt; i

37Djurenskålarna uppgick allt allt till siklar. till120som
brännoffren tolv tolv baggar och årsgamlatjurar, tolvvar
lamm med tillhörande matoffer synd-tolv getabockar tillsamt

33Djurenoffer. till gemenskapsoffren baggar,24 tjurar, 60var
bockar och årsgamla60 lamm.60 Detta invigningsoffretvar se-

dan altaret hade blivit smort.

uppenbarelsetältetHerrens iröst
39När Mose gick uppenbarelsetältet förin i tala med Herrenatt
hörde han tala till från platsen ovanför för-locket pårösten sig
bundstecknets ark, mellan de två keruberna. tilltalade hanDär
honom.

sju lampornaDe sätts upp
lHerren talade till Mose:

Säg till Aron: "När du de lamporna, då tillsätter sjuupp se
de belyser det framför lampstället."att ärsom

3Aron gjorde så. Han lamporna så ljuset föllsatte attupp
framför 4Lamp-lampstället, så hade befalltHerren Mose.som
stället arbete hamrati guld, där foten och blom-ävenettvar

uthamrade. hadeMose lampstället efter dengjortmorna var
bild Herren hade honom.visatsom
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invigningLeviternas

5Herren talade till Mose:
dem.och6Skilj israeliternaandradefrånleviternaut rena

stänk7På dem: reningsvat-förduskalldetta göra attsätt rena
ochhela kroppen tvättaraka siglåt dem överpå dem ochten

8Sedan skall de ungtjurrenade.deSå blir takläder.sina en
ocholja,blandat medmjöl,siktatmatoffertillhörandemed av

9För leviternasyndoffer.tillungtjursjälv skall du ta en annan
kallaoch isra-uppenbarelsetältetframförtill platsen samman

1°För inför Herrenfram leviternasedaneliternas menighet.
Aron skallpå in-händer dem.israeliterna lägga sinaoch låt

ochisraeliterna,lyftoffer fråntillleviternaför helgaHerren ett
12Leviterna såskallåt Herren.Vigda till tjänstde därmedär

offra denskalloch duhuvuden,påhänder tjurarnaslägga sina
åtbrännoffer Herren,andraoch densyndoffer somena som

13Ställ och hansleviterna Aronsiför leviterna.till försoning
åtlyftoffer Herren.tilldemhelgaoch etttjänstsöners
från de andra isra-14På avskilja leviternaskall dudetta sätt

15Sedan inträdakan de iegendom.de blirså mineliterna, att
helgaochdemskalluppenbarelsetältet. Duvidsin tjänst rena
andra16ty från deåtavskilts migde harlyftoffer,dem till ett

moderlivet,först kommerför detställetisraeliterna. I ursom
åtdem mig.skiltharisraeliterna, jagblandförstfött utallt

både männi-Alla tillhör mig,israeliternablandförstfödda
förstföttallt idå dräptegången jagboskap. Denskor och

men leviter-skiltharåt jagdem mig, uthelgade jagEgypten
19Iag harisraeliterna.blandförstföddaallaförställeti av-na

och hansför Arons sönersisraeliternaandrafrån deskilt dem
uppenba-vidisraeliternasutföra tjänstskallderäkning, för att

olyckaSå kanåt dem. ingenförsoningoch bringarelsetältet
helge-närhetenkommerde iisraeliternadrabba att avgenom

domen.
menigheten gjor-2°Mose israelitiskahela denochoch Aron

alltingdemgjorde medisraeliternade så med leviterna; som
21Leviternaleviterna.frågabefallthade Mose iHerren re-om

helgade demsinakläder.tvättade Aronsynd ochfrånnade sig
sååt dem,bringade försoningochinförlyftoffer Herrentill ett

utföra si-Sedan förleviternainställde sig attde blevatt rena.
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uppgifter vid uppenbarelsetältet under uppsikt Aronavna
Så hade befallt fråga le-och hans Mose iHerrensöner. omsom

så gjorde med dem.viterna, man
23Herren talade till Mose:
24Detta tjugofem årgäller för leviterna: den ellerärsom mer

vid uppenbarelsetältet.har arbetsplikt och skall tjänstgöra
25Vid befriad från skallfemtio års åldergblir han arbetsplikt och

ZÖI-Ian hjälpa ämbetsbröderlängre kaninte tjänst. sinagöra
utföramed deras vid uppenbarelsetältet skallsysslor intemen
fråganågot Så skall du med leviternaegentligt arbete. igöra

deras uppgifter.om

för pâskfirandetRegler
1Herren årettalade Sinaiöknen den första månadentill Mose i
efter det israeliterna hade lämnat Egypten. Han sade:att

Säg skall offra påskoffret den be-till israeliterna de vidatt
3Ni skymning mörkerstämda tiden. skall offra det mellan och

tiden.den fjortonde dagen denna månad, vid den bestämdai
skall det enlighet med alla stadgar och bud.Ni igöra
4Mose påskoffret,sade då till israeliterna de skulle offraatt

5och de offrade mellan skymning och mörkerdet Sinaiöknen,i
all-den fjortonde dagen första månaden. Israeliterna gjordei

så hade befalltHerren Mose.ting som
5Några hade blivit död och kunde intemän orena genom en

tilloffra påskoffret den bestämda dagen. kom dagDe samma
7och haroch de frågade honom: blivitMose Aron, "Vi orena

från vår of-död. Måste det hindra bära framattossgenom en
medfergåva till vid den bestämda tiden tillsammansHerren

8Mosede andra israeliterna" svarade: skall höra"Vänta, jag
vad befaller frågaHerren i er."om

9Herren talade till Mose:
,1°Säg till någon efterkom-israeliterna: Om ellerav er era

mande har blivit död kropp eller befinner sigoren genom en
långväga offra påskoffretpå ändå vill åt Herren,resa menen

skall ochhan månaden, mellandet andra skymningigöra
mörker den fjortonde dagen. skall medLammet ätas osyrat

Ingenting ochbröd och beska får bli tillörter. över morgonen
får för måsteben krossas. Alla bud gäller påskoffretinget som
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påbefinner sigoch13Men intenågon ärföljas. resarenom
sitthanskall utstötaspåsk,firaändå försummar att urmen

tilloffergåva Herrenframburit sinharhaneftersom intefolk,
skuld sig.drar översådantiden. Enbestämdavid den man

tillpåskvill firadighosborOch invandrarenågon somom
budoch detstadgadendet enligthanskall göraHerrens ära,

gälla förskallstadgaochpåsken.för Engäller ersammasom
likaväl infödda.för deninvandrarenalla, för som

boningenMolnet över
för-boningen,molnettäckte15Den då boningendag restes
dettillkvällenfrån syntesochtält,bundstecknets morgonen

16Och mol-så förblev det:eldsken.formiboningen ettöver av
eldsken.det ettochboningen, syntestäckte natten somnet om

israeliternabröttältet17Var frånhöjde sigmolnetgång upp,
18Påläger. Herrensisraeliternastannade slogmolnetoch där

de läger,order slogoch på Herrensisraeliternaorder bröt upp,
lägrade.deförblevboningenvilademolnet överoch så länge

rättadetid siglängre19När boningenlåg kvarmolnet över en
ZOIblandbrötpåbud och inteefter Herrensisraeliterna upp.

förblevDådagar.någrabaraboningenkvarblev molnet över
på Herrenssedanoch brötorderenligt Herrensde lägrade upp

tillkvällenZllbland från nästakvarmolnetorder. morgon,var
iblanddebrötpåhöjdemolnet sigoch varupp,när morgonen

bröt dehöjdedå sigdetochhelt dygn, närdet kvar upp,ett
mol-så längeårmånad elleribland eller etttvå dagar en -

israeliter-förblevboningenviladeoch överstannade kvarnet
dehöjde brötmolnet sigMen närbrötoch intelagrade upp.na

orderpåoch Herrensläger,23På deslogorderHerrensupp.
gjordepåbud ochefter Herrensrättade sigde Debröt upp.

Mose.befallthadehan genomsom

Silvertrumpeterna
lHerren till Mose:talade10

hamratutförda isilver,2Låt tvåtillverka trumpeter ar-av
sammankallasmenighetenanvända närskall dubete. Dem

3Då skall helademblåser iskall brytalägrenoch när manupp.
uppenbarelsetäl-tillingångenvidinför digsamlasmenigheten
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4Blåser bara den skall hövdingarna, överhuvu-itet. man ena
5Närdena för Israels larmsignal blåsessamlas hos dig.ätter,
Önärskall lägren på sidan bryta larmsignal blåsesöstra upp,

andra gången lägren på södra larmsignal blåsessidan, när
tredje gången lägren på sidan, och larmsignal blåsesvästra när
fjärde gången på alltsålägren sidan. Larmsignal blåsesnorra

7men sammankal-lägren skall bryta församlingennär närupp,
3Trumpeternaskall blåsa pålas vanligt larmsignal.m intesätt,

skall blåsas skall oför-Arons Dettasöner, prästerna.av vara en
änderlig stadga för släktled.allaer genom

9När fiendedrar till strid landni iut ert eget mot an-en som
skallskall blåsa larmsignal med Dågriper ni trumpeterna.er

Gud, tänka på och kommer räddas frånHerren, ni atter eraer,
1°Och ochfiender. har festdag eller firar högtiderninär en era

nymånadsdagar medan offrarskall blåsani i nitrumpeterna
brännoffer gemenskapsoffer. Då skall Gud påoch tänkaer er.

Gud.Jag Herren,är er

uppbrottet från Sinai

Under det andra året, den tjugonde dagen andra månaden,i
Dåhöjde molnet från förbundstecknets boning. brötsig isra-

från från tilleliterna Sinaiöknen och vandrade lägerplatsupp
13Dettalägerplats tills molnet stannade Paranöknen. förs-i var

hadegången de bröt enligt ordningden Herrenta upp som
ålagt dem Mose.genom

Först avdelning-bröt med hären ordnadJudas läger iupp,
för Judasoch med Nachshon, Amminadavs i spetsenar son,

15med Isaskar-föravdelning, Netanel, Suars i spetsenson,
och föravdelning med HelonsEliav, i spetsenstammens son,

17Sedan ochSebulon-stammens avdelning. boningentogs ner,
då bröt gershoniterna och de bar bo-merariterna upp, som
ningen.

Därefter med ordnadbröt Rubens läger hären iupp, av-
delningar och med Elisur, Shedeurs för Rubensi spetsenson,

19med föravdelning, Shelurniel, Surishaddajs Si-i spetsenson,
2°ochavdelning med Eljasaf, Deguels imon-stammens son,

Sedanför Gad-stammens bröt kehatiternaavdelning.spetsen
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boningenandraföremålen. De restede heligabarde somupp,
korn fram.kehatiternainnan

ordnadmed hären iDärefter Efraims lägerbröt av-upp,
Ef-förAmmihuds imed Elishama, spetsenochdelningar son,
för23med Pedasurs iGarnliel, spetsenavdelning,raims son,

24och Gidonismed Avidan,avdelningManasse-stammens son,
avdelning.för Benjamin-stammensi spetsen

andra,till deeftcrtrupp25Därefter lägerbröt Dans somupp,
Achieser, Ammi-och medavdelningarordnad imed hären

Zémed Pagiel, Ok-avdelning,för Dansshaddajs i spetsenson,
27och medavdelningför Asher-stammensi spetsenrans son,

avdelning.Naftali-stammensföriAchira, Enans spetsenson,
israel-häravdelning, bröt28På förhäravdelningdetta sätt,

vandring.började sinoch deiterna upp,
Reguelsmidjaniten29Mose svärfar Hovav,tillsade sin son:

har lovatland Herrendet attbortdrar vi"Nu mot oss.gesom
tilldigIsrael kommalovatgoda Herrenskall detsåFölj med,

villmed,3°Men följer jagintesvarade: "Nej, jagHovavgodo."
31"Övergesläkt."land och minhem till mitt eget ossegen -

öknen ochslåkan läger ivi"dusade Mose, vetinte", var
oss320m skall allt detmedföljerdumåste vägen.visa go-oss

till godo."digkommada Herren ossger
dagsmar-vandrade33De ochbergfrån treHerrensbröt upp

de dagar-underföre demförbundsark gick trescher. Herrens
34Och fannsmolnHerrensrastplatser.derasväljaför utattna

lägerplats.frånvidaredrog sindedagendem näröver om
35När sade Mose:arken bröt upp

dig, Herre,Res
fiender skingras,må dina

flymotståndaredina
35Och sade han:stannadedennär

Vila, Herre,
skarortallösaIsraelslederdu som

Elden i Tavem
demhördehanlFolket inför NärHerren.klagade bittert greps11

gick här-ochbland demeld brötvrede, och Herrenshan utav
Folket hjälp.bönföll Moselägret.utkantenframjande i omav
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3Platsen fickbad till och elden dog Ta-Han Herren, ut. namnet
eftersom eld hade drabbat dem där.Herrensvera

Folket vill ha kött

4Hopen pålöst folk följde med blev alltmer lysten mat,av som
började klaga bara hade köttoch israelitema "Omigen: viäven

5Minns fisken åt så Ochmycket villeäta ni vi i Egypten, viatt
ÖHärgurkor och meloner, purjolök och rödlök och Vitlök. får vi

och sukta, här finns ingenting. Man inget änannatser
7Mannat korianderfröliknade och glänstemanna." som-

3Folket påharts. gick och samlade det och malde detrunt upp
dethandkvarn eller det mortel. Sedan kokade iistötte man

det; smakade kakor bakadeeller bakade bröd detgryta av som
9När ocksåmed olja. daggen föll lägret föllöver nattenom

manna.
1°Mose frånhörde folkets klagan släkt ochvarje varjeur

tältöppning. häftig vrede, och blevHerren Mose upp-greps av
Uoch "Varför handlar så illa dinrörd sade till Herren: du mot

Varför har råkat onåd, varför har du helatjänare migjag i gett
12Ärfolk deras detdetta bära det jagjag är äratt som mor,

fött skallhar dem bära dem minDu jag isäger attsom
famn, åt dibarn, ända fram till detjag ettsom om vore amma

13Var fåland lovat deras fäder. skalldu med ed har jagsom
klagandekött till hela detta folk, ligger medmig sittöversom

Ensam orkaroch ständiga Ge kött intesitt äta jagattoss
150m skallmed detta folk, det för börda för dumig.är tungen

såbehandla så, då hellre. den nåden,döda Visamig mig mig
slipper det duonda mig."jag göratt

sjuttio äldsteDe

16Då åtsade till "Samla Israels äldsteHerren Mose: sjuttio av
förmån.sådana du hör till folkets äldste och Förmig, vetsom

bredviddem till uppenbarelsetältet och låt dem ställa därsig
jag17Iag skalldig. skall tala med dig där, ochochstiga taner

på skallden ande vilar dig och lägga dem. Deöverav som
hjälpa dig folket så du slipperbära den börda är, attatt som
bära den ensam.
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morgondagen,inför13Och Renafolket skall dutill säga: er
ständigaklagan,har hört ertfå kött. Herrendå skall ni äta er
bra Ia,dethade viI Egyptenkött ätahadebaraOm vi att

19Inte el-dagbarafåskalloch äta.kött, niskallHerren enge er
dagareller tjugoellerfem tiobaradet,skall inteler två ni äta
ochhalsen nistår iZoutan tills detändamånad,hel upperen

förkastat Herren,hardärför niOch dettadet.äcklas att somav
aldrigskulleViinför honom:klagatibland ochfinns mitt cr,

Egypten"ha lämnat
000räknar 600med mig21Mose "Folket ärsvarade: som
må-helidem kött ätaskall attduduoch säger att engeman,

Ellertillräckligtfårde22Kan såfår och kor,slakta attnad. vi
23Herrentillräckligt"fårdesåfisk havet,fånga all i svara-att

fåskall"Är Dustark nog straxinteHerrensde seMose: arm
eller ej."ord besannasminaom

hadevadfolket Herrenför24Mose taladegick ochut om
ställalät demäldste ochfolketssamlade sjuttioHansagt. av

tilltaladeoch25Då molnetiHerrentältet.kringsig steg ner
åt deochvilade Moseöverandenhonom. Han gavtog somav

profetiskdedemkomanden överäldste. Närsjuttio greps av
gången.och endaför förstahänryckning,

ha-MedadandreEldad, den26Två hettedenmän ene ---
de hör-också dem,komAnden överlägret.kvar ide stannat

ochtältet,tillgåtthade inteutvalda utdede till grepsnumen
27En pojkelägret.ihänryckning inneprofetiskde sprangav

profeterade iMedadochEldadtaladeochbort till attMose om
ungdo-frånhade Mose23osua, tjänatNunslägret. somson,
herre""Hejda dem,och sade:honomdå tillvände sigmen,
Omvägnar än-påkränkt mina29Men dusvarade: "BlirMose

låtaändå villeHerrenprofeter Omfolkheladå Herrens vore
3°Sedan tillåtervände Mosealla"demande komma översin

äldste.Israelsmedtillsammanslägret

strafasvaktlarPolketfär men
frånvaktlarmedoch drev sig31Nu från Herrenvindfor uten

ändahela lägrethöjdpåflaxade runthavet. meters uppDe en
och32Folket vaktlarfångabörjadedärifrån.dagsmarschtill en

och ing-dag,och hela nästahelaochdagenpå hela nattenhöll
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fick ihop mindre homer.än tio Man bredde vaktlarnaen ut
omkring lägret.runt

33De hade just tänderna kötteti hunnitsatt ännu intemen
när Herrens vredetugga folket flammade igen. Her-mot upp

dödade 34Platseni slag mängd dem.ett fickstorren en av
Kivrot Hattaava, eftersom denamnet lystna fickvarit sinasom

där.gravar

Herren försvarar Mose Mirjam och Aronmot
35Folket bröt från Kivrot Hattaava och tågade till Haserot.upp

lbörjadeMedan de där Mirjam och êron klandra12 Moseattvar
nämligenför hans kushitiska hustru; han hade tagit sig en

De "Ärhustru från Kush. sade: denMose ende Herrensom
talar till Han talar väl till också." Och Herren hörde det.oss
3Men Mose mycket ödmjuk människa, ödmjukare fannsvar en

påinte jorden.
4Plötsligt sade Herren till Mose, Aron och "GåMirjam: ut

till uppenbarelsetältet, 5Herrenalla Och allatre" gick dit.tre
i molnpelare, ställdesteg vid ingångensig till tältet ochner en

kallade på ÖochAron och Mirjam. bådaDe fram, han sade:steg
"Lyssna till Herrens ord:

detFinns profet iblanden er
visar förjag mig honom i syner,
talar till honomjag drömmar.i

7Inte så med min tjänare Mose:
honom har anförtrottjag hela hus.mitt

3Till honom talar jag öga öga,mot
gåtor.öppet, inte i

Han skådar Herrens gestalt.
kanHur såni djärvavara
klandrarni min tjänareatt Mose"

9Herrens vrede flammade dem, och han lämnade dem.mot
1°Men molnet höjdenär frånsig tältet hade Mirjam blivit vit

spetälska.snö Aron vände henne,sig och hannärsom motav
såg sadehon blivit spetälskatt han till Mose: "Nåd, herre
Straffa för deninte synd dåraktigavi begå.oss attsom var nog
12Låt henne bliinte dödfött foster, halvt förrutt-ett ärsom som

13Dådet kommernärnat moderlivet." ropadeut tillMoseur
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Herren svarade ho-frisk igen"henne"Nej, nej, görHerren:
honhadeansiktethenne ifar hadehennes"Om spottatnom:
hål-dagarskall hon i sjudagar. Nuskammed sjufått sin isitta

igen."släppas infår honSedanfrån lägret.utestängdlas
Ochdagar.sju15Mirjam utestängd från lägret ialltsåhölls

släppts in igen.hadeförrän Mirjamfolket bröt inte upp

tolvDe Spanarna
Paranök-lägerslog iochlSedan från Haserotfolketbröt upp13

nen. .
3"Skicka utforskanågraHerren män atttilltalade Mose:

skallisraeliterna. Niåtskallland jagdetKanaan, gesom
hövdingar."skallallafädemestam;från varjeskicka varaen

enligt Her-Paranöknenfrån4M0se dåskickade ut spanare
5Dettaisraeliterna.blandledande mänallabefallning; varrens

SackursShammua,Rubensfrån stamderas son,namn:var
7från Kalev,JudasÖfrån stamShafat, HorisSimons stam son,

från Sebu-Sfrån JosefsJigal,IsaskarsJefunnes stam son,son,
från Josefs söners stammarSodisGaddiel,lons stam son,

9dels NunsHosea,från ManassesSusis stam,dels Gaddi, son,
Rafuslofrån Palti,BenjaminsEfraims stamfrån son,stam,son,

från Ashers13från Gemallis stamAmmiel,Dans stam son,
Vofsis15från Nachbi,NaftalisMikaels stamSetur, son,son,

17Detta påMakisoch Geuel,Gadsfrån namnenstam varson.
Nunslandet. Hosea,utforskaskickadeMosede attmän som

Josua.fick Mose namnetavson,
sade han:utforska Kanaan13När skickade demMose att

190ch vadefterbergsbygdenoch i"Gå Negev seuppgenom
få ellerÄr deellerstarkt ärdärfolket svagt,land.fördet är ett

ellerde lägerZOÄr idåligt Borellerbrade bor ilandetmånga
träddär21Är kargt Finnsbördigt ellerlandetstäderbefästai

det växernågotmedförkanalltGör nieller att tainte somav
druvornaförstatid då devid denlandet." Det mognar.i var-

SinöknenfrånlandetutforskadeMännen ochsig i väggav
23De ochNegevgickLevo-Hamat.till Rechov nära genomupp

SheshajAchiman,ättlingar:Anaksboddetill Hebron. Därkom
Egypten.före Soan iårgrundades sjuHebronoch Talmaj.
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24Sedan kom de till Druvdalen. Där skar de vinrankaav en
med enda druvklase, tvâ fick bära mellan påsigen som man

stång, och plockade också 25Platsengranatäpplen och fikon.en
fick Druvdalen efter den druvklasenamnet israeliternasom
skar där.av

26När fyrtio dagar gått återvände de efter ha utforskatatt
27Delandet. kom till Mose och Aron och Israels menighet i Ka-

desh i Paranöknen. De rapporterade till dem och till hela me-
nigheten och visade 23Devad landet.iväxte berätta-upp som
de för Mose: har"Vi det landvarit i du skickade till.som oss
Det flödar verkligen mjölk och honung vad växerav se som-

29Mendär folket bor där starkt, städernaär ochär storasom
befästa, och såg tillvi och 301med ättlingar till Anak där. Ne-

bor amalekitema, bergsbygdeni hettiterna, jevuseerna ochgev
och längs kusten och vid Jordan bor kanaaneerna."amoreerna,

31När folket då vände lugnasig försökteMose Kalevmot
dem. "Låt dra och landet",erövra sade han.ut rår på"Vioss

32Mendem." hademännen med honomvarit sade: "Visom
kan drainte i strid 33Dedet folket, deut starkaremot är än vi."
spred falska rykten bland israeliterna det land de hadeom som
utforskat: "Det land harvi vandrat och utforskatsom genom

landär förtärett invånare.sina Och alla sågvisom stor-var
34vi såg till och med jättar där." Anakiternavuxna, ettvar

slags jättar. "Då tyckte vi vi gräshoppor, och detatt Var som
måste de också ha tyckt."

Folket revolterar
1Nu bröt hela menigheten klagorop,i och folket14 ut grät natten

Allaigenom. israeliterna knotade Mose och HelaAron.mot
menigheten ropade till dem: "Om ändå hade fåttvi dö Egyp-i

3VarförEllerten här ökneni leder Herren till det där lan-oss
det kommerVi falla för svärdet, och våraatt kvinnor och barn
blir fiendens byte. Visst det bättre för vända tillba-attvore oss

4Ochka till Egypten" de sade till varandra: "Nu sakenvi itar
händer och återvänder till Egypten."egna

5Då föll Mose och Aron på ansiktensina inför hela denner
församlade israelitiska 6Ochmenigheten. Iosua, Nuns ochson,
Kalev, Iefunnes båda hade medvarit utforskason, attsom om
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israelitiska7och dentillsadeklädersönder sinalandet, rev
utfors-ochvandratharland vi"Det genommenigheten: som

medtillfreds30m ärHerrenland. ossunderbartkat är ett
dettaåtdetochlandetdetiföra in oss,han gekommer att oss

9Gör bara intehonung.ochmjölk upprorflödarland avsom
blirdelandet,folketför irädda enOch inteHerrenmot var

medHerren ärborta,skydd är oss.Derasförmunsbit menoss.
deropademMen menigheten attheladem"rädda förVar inte

skulle stenas.

folket. HerrensförbönMoses svar
allaföruppenbarelsetältetvidhärlighetHerrensvisadeDå sig

israeliterna.
föraktafolkdettaskalllänge"HurHerren till Mose:sade

teck-deallapålita mig, trotsskall de vägralängeoch hurmig,
medJag slå dem pestskallbland demhar gjortjagsomen

ochstörreskall jag göradig ettdem,påslutoch göra men av
detta."folkmäktigare än

hardet Dufår höra"Och13Mose egypternasvarade: om
14Och berättardefrån dem.folkdettaförtkraft ommed din ut

du, Herre,hörthar attlandet Dehär iinvånarnafördet
för demdigvisardu, Herre,folk,bland dettafinns sommitt

ochdemovanförfinnsmolnditthörtansikte, attansikte mot
eld-och idagenmolnpelareframför dem i engårdu omatt en

endafolkdetta ihela150m ettdräperdupelare natten. nuom
storverk,dinahörtharfolken,andrade omkommerslag som
landdetfolk in iföra sittHerren förmådde inte somsäga:att

demihjälsloghandärföred.med Detdemhade lovathan var
öknen.i

ord:dinabekräftaochmaktdin17Nej, Visa storaHerre,
syndförlåterkärlek. HanpårikochvredetillHerren är sen
låterostraffadskyldige utandenintelämnarskuldoch men

tredjeintillättlingarderasdrabbaskuldfädernasförstraffet
kär-dinskuld idess stora19Förlåt folkdettaled.fjärdeoch nu

från Egyptenhelaunder vägendemförlåtitharduliksomlek,
och hit."

21Mendem.förlåterochböndinhörZOHerren svarade: "Jag
helauppfyllerhärlighetHerrenssåoch santlever,så jagsant
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22ingenjorden: de harmän min härlighet och desettav som
tecken harjag gjort i Egypten och ökneni ändå gång påmen
gång har på 23ingenmig och lyssna tillsatt vägrat mig,prov av
dem skall någonsin få det land jag med ed har lovat de-se som

fäder. Ingen dem har föraktat skall fåmig det.ras av som se
24Men min Kalevtjänare har sinnelag ochett annat är mig tro-

Därför skall låta honomjag komma detin land däri hangen.
redan har och hansvarit, ättlingar skall lägga det under sig.
25Nu bor amalekiterna och kanaaneerna dalarna.i I morgon
skall ni bryt och gåväg:ta öknen riktningien ny upp genom

Sävhavet."mot
26Herren talade till Mose och Aron:
27Hur länge skall behövajag stå med denna ondaut menig-

het och dess knotande Ja, jag har hört hur israeliterna har
23Sägknotat mig. till dem: Såmot lever,jag Herren,sägersant

skall få det så 29Härni har hörtjag själva öknensäga. isom er
skall bli liggandeni lik, alla blivitni mönstrade, allasom som

år eller 3°Ingenär tjugo ni har knotat mig.som motmer, som
skall komma in det landi jag med ed har lovatav er attsom er

få bo ingen Kalev, Iefunnes ochutom Iosua, Nunsson, son.
31Men barn, ni sade skulle bli fiendens byte, skall jagera som
låta komma dit, och de skall bli hemmastadda det landi som

32Nihar förkastat.ni själva skall bli liggande lik här ök-isom
33och skall vallasöner boskapsin öknen under fyrtioinen, era

år; de skall bära straffet för otrohet tills allesammans harnier
34Liksomblivit lik öknen.i utforskade landetni fyrtio dagari

skall bärani straff fyrtioi år, år för Dåert dag. kom-varjeett
35Jag,ni vad detinse betyderatt Herren,mig.att trotsamer

har talat. så skallJa, jag med hela dennagöra onda menighet
har gaddat sig här öknenmig: i skall de alle-motsom samman

livet,mista här skall de dö.sammans
35De hademän Mose skickat för utforska landet ochattsom

vid återkomsten hade fått hela menigheten knotasom att mot
honom 37dessasprida falska rykten landet,att mängenom om

hade ondaspritt rykten landet drabbades Her-som om nu av
33Avstraff och dog. de hade landetmän varit i ochrens som

utforskat det överlevde bara Iosua, Nuns och Kalev, Je-son,
funnes son.
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kanaaneerochamalekiterNederlag mot
folkethelaochisraeliterna,till39Mose budskapframförde sitt

40Tidigt ville denästaoch klagan.åthängav sig morgonsorg
villde,sade "menfelat",harhöglandet. "Vitåga numotupp

41Men Mo-om."talatharland Herrentill detvi somoss avge
kommerbefallning DetHerrensöverträder ni"Varförsade:se

kom-med Ni42Ge inteHerren ärväl. inteinte er.att av,er
43Där amalek-möterfiender.slagnabli eratt uppeeraavmer

svärd. Niför derasfallaoch kommernioch kanaaneer, attiter
han intedärför kommer attochfrån Herren,borthar vänt er

med er."vara
höglandet,ändå441 detågadeövermod mot mensitt upp

45Dålägret.lämnadeellerförbundsark Mosevarken Herrens
dedärfrån bergenkanaaneernaochamalekiternakom ner

ända till Horma.drev demochdemkrossadedem,bodde, slog

dryckesofferMatojjfer och

1Herren tilltalade Mose:15
land jagdetkommer in iSäg När niisraeliterna:till som

3och eldoffer åtoffravillskall bo, ni ettdäroch niskall ge er
uppfyllaslaktoffer, för ettbrännoffer eller attettHerren, ett

högtider,medsambandgåva eller ifrivilligellerlöfte erasom
offretnöjd,honomlukt gördärmed Herrenoch avsomenge

ocksåofferdetta4då Herrenskall denfår,ellertjurar som ger
hinmed kvartsblandatmjölsiktatefationdelsbära fram enen

brännoffer el-5och viddryckesoffer sittmatoffer,olja somsom
5Är bag-detlamm.för varjehin vinkvartsslaktofferler enen

medblandatmjölsiktattiondels efatvåframskall du bärage,
7och dryckesoffermatoffer,oljatredjedels hin ensomsomen

honomlukt görduDå Herrentredjedels hin vin. somenger
slaktoffer,ellerbrännoffer8Och offrar tjurdunöjd. när somen

gemenskapsoffer åt Herren,löfte elleruppfyllaför ettettatt ge
efa siktattiondelsfram9skall bäramedsamtidigt tjuren tredu

1Oochmatoffer,oljahalv hinmedblandatmjöl somsomen
detDå blirhinhalv Vin.fram ettbäraskall dudryckesoffer en

nöjd.Herrenlukteldoffer, görsomen
för lammbagge,och varjeDet för varje tjurgällersagda

enskilt djur,12Så med varjeskall ni görakillingar.föroch oav-
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13Allahur många offrar. inföddani israeliter skallsett göra
här de vill offra eldoffer,är luktnärsagt, görettsom en som

14OchHerren nöjd. invandrare eller tillfällig besöka-när en en
eller framtideni vill offra eldoffer, lukt görettre nu en som

15EnHerren nöjd, skall han på ochgöra sätt ni.samma som
stadga skall gälla församlingen för och invand-i församma er

bor hos Detta skall oföränderlig stadgararen som er. vara en
för alla slåktled. ochNi invandrarna skall påhandlaer genom

Sammaoch inför Herren. lag ochett sätt rättsamma samma
skall gälla för föroch invandraren bor hoser som er.

Ojfret det första brödetav
17Herren talade till Mose:

13Säg till israeliterna: kommerNår det landni in i jagsom
19ochskall föra till detni bröd landet off-skalläter nier av ger,

ZODengåva åt Herren. första brödkakan bakarni skallra en va-
offergåva, på offergåva frånnisätt närra er samma som ger en

Dettröskplatsen. första bakar skallni allanisom genom
släktled gåva åt Herren.ge som en

Offer för ouppsåtliga synder
22/23Om eller efterkommandeni uppsåt försummarutanera

följa dessa bud under tiden från Herrens första befall-att -
och allt framgentning de bud alltHerren Mose,som gav-

dådet har befalltHerren honom, gäller detta:som er genom
Om det menigheten har begått ouppsåtlig försyn-är som en

delse, skall hela menigheten offra brännoffer,ungtjuren som
lukt Herren nöjd, tillsammansgör med de föreskrivnaen som

och dryckesoffren, och därtill getabock syndoffer.mat- en som
25Prästen skall bringa försoning åt hela den israelitiska menig-
heten, fåroch de förlåtelse, det fråga försyndelsevar om en

uppsåt, och de har inför burit framHerren gåva,utan sin ett
eldoffer åt Herren, och syndoffer för dennasitt ouppsåtliga

25Helaförsyndelse. den israelitiska menigheten skall få förlåt-
else, invandraren boräven där hela folket hade del isom -
försyndelsen.

.270m enskild syndar uppsåt, skall han bära framutanen en
Prästenårsgammal syndoffer. skall införget Herrensom
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ouppsåtligafelat sinharåt denbringa försoning genomsom
förlåtelse.ochförsoningfåroch hansynd,

syndarochSamma förgällaskalllag someren avvar
invand-förlikavälisraeliternainföddadeföruppsåt, somutan

invandrare,3°Men infödd ellernågon,dem.hos omrarna
skalloch utstötashädar han Herrenmod,beråttmedhandlar

hansoch brutitord31Han föraktat Herrensharfolk.sittur
skuld sig.dragithar överhanmåstebud. utstötas,Han

sabbatsbrytareEn stenas
med32När ertappades attöknenisraeliterna i sam-manenvar

med detta33De på honomkomsabbatsdagen.påla ved som
menigheten.och helaoch Aroninför Moseförde honom

något be-fåtthadede34Mannen eftersom inteförvarisattes
med honom.skullevad görassked somom

35Herren tillsade Mose:
skallmenighetenHeladöden.medstraffasskallMannen

utanför lägret.honomstena
ho-stenadeochutanför lägretA36Menigheten förde honom

befallthade Mose.så Herrentill döds, somnom

Manteltofsarna
37Herren tillsade Mose:

skallefterkommandederas33Säg de ochisraeliternatill att
violetttofsoch varjemantlar ipå sinatofsar hörneni ensätta

på detta sätthar gjort39När tofsar nipå detråd. ni somser
stället fördemfölja i attbud ochalla Herrensskall ni minnas

förlederoch ögonhjärtantrolöshetdenomkring iirra erasom
ochfölja demochbud4°Ni alla minaskall minnas varatill.er

fördeJag Gud, utHerren,Gud. ärhelgade åt urersomerer
Gud.Herren,Gud. Jag ärförEgypten att erervara

och AronMoseUppror mot
son ruben-till Levi,Kehat, samtlKorach, tillIishar,till sonson16

Peletsoch On, ut-Eliavs söner,och Aviram,Datan son,iterna
medtillsammans2och till honomframträddemanade Mose

talesmän,utvaldaochhövdingarmenighetensisraeliter,250
och Aron3De Mosesamlades kringanseende.alla med stort
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och anklagade dem: har"Ni gått för långt Hela menigheten är
helig, allesammans, och finnsHerren iblandmitt dem. Varför
vill förmerni Herrens församling"änvara

4När hördeMose detta föll 5Sedanhan på ansikte.sittner
talade han till Korach och hela hans menighet: "I skallmorgon
Herren besked hans ochär helig.ärge om vem som vem som
Den får komma honom, dennära Herren väljermannen som

6Du,får komma honom.nära Korach, och hela din menighet
skall 7ochså här: skallgöra ni fram fyrfat, ita skall nimorgon
lägga glöd dem ochi rökelse införströ över Herren. Den man

Herren då väljer den helige.är Leviter, det harär nisom som
gått för långt"

8Och Mose 9Räckersade till Korach: "Hör på, leviter det in-
Israels Gud har avskiltte att från Israels menighet och låtiter

komma honom förnära utföra arbetet vid bo-att Herrenser
och bistå 1°Hanning menigheten dess tjänare har låtitsom

dig och alla dina levitiska bröder komma sig, krä-nära men nu
dessutom Nini få har alltsåatt präster.ver vara sammansvu-

rit Herren, du och hela din menighet.mot betyderAron ing-er
enting, det är inte honom knotar."nimot

Mose sände bud efter Datan och Aviram, Eliavs söner,
de 13Räckersvarade: kommer"Vi inte det medintemen att

du har fört från land flödarut mjölk och honungettoss som av
för låta dö öknenatt i Skall du också dig till herregöraoss nu

14Ochöver oss inte har du fört till land flödarettoss som av
mjölk och honung eller åkrar och vingårdargett äga.attoss
Tänker du sticka på de härögonenut männen Nej, kom-vi

inte"mer
15Mose fylldes vrede och sade till Herren: "Ta inte emotav

något offer från dem. Jag har ifråninte tagit dem åsna,endaen
och jag har inte gjort enda dem något ont."en av

16Till Korach sade Mose: "I skall du och hela dinmorgon
menighet infinna inför duHerren, själv och de, tillsammanser

17Varmed Aron. och skall med fyrfatsig sitt ochta strö rö-en
kelse på det. Alla skall bära fram fyrfat införsina Herren, 250
stycken, och du och Aron skall också med fyrfat."ta era

13Alla fyrfat,sina och de ladetog glöd ochi strödde över rö-
kelse. De ställde vid ingångensig till uppenbarelsetåltet, lik-
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19Korach hela menigheten mittsamladeoch Aron.Mosesom
uppenbarelsetältets ingång.vändadem, alla motemot

Oochhela menigheten, Her-visade förhärlighet sigHerrens
21"Dra undan från dennaochtalade till Aron:Mose me-erren

22De föllögonblick."påförinta dennighet, så skall jag ett ner
livmänniskoralla"Gud, dupå och sade:ansiktensina som ger

dulåta menigheten, där-helavrede drabbadinoch ande, skall
syndat"för enda haratt manen

24"Säg23Herren dramenigheten sigåttilltalade Mose: att
25Då gick Mo-boning."ochbort från Korachs, AviramsDatans

Zéoch tala-ochtill Aviramäldste bort Datanföljd Israelsse av
tältförbrytaresundan från dessa"Hållde menigheten:till er

för allautplånadedå blirtillhör dem, nivid någotRör inte som
27De från Korachs,då bort Da-drogskull." sigderas synders

boning.och Aviramstans
tältdörrarnaställtgått och ihade sigoch AviramDatan ut

zsMose sade:och spädbarn.och barntillsammans med hustrur
har migdetfå Herren sänt"Så här skall är attni veta att som

be-något påoch jag inte görutföra allt det jag egetgör, attsom
290m delarvanlig död ochdör män-våg: människordessa en

3°Menmig.då har Herren inteniskors vanliga öde, sänt om
låter jorden sittskaparmakt, han öppnaHerren sinvisar om

lev-så devad demed allt störtaroch sluka dem äger, attgap
för-harde här visatdådödsriket, ni männenande i vet attner

akt för Herren."
Just under dem.rämnade markendettahan hadenär sagt

Jorden familjer,och derasslukade demochöppnade sitt gap
33Deägodelar.alla derasanhöriga, och störta-liksom Korachs

jorden slötde ägde, sigmed allt vaddödsriketde levande iner
34Alla israel-församlingen.utplånadeoch dedemöver urvar

skräckskrik,vid deras iflydde bortfanns närheteniiter som
jorden.för själva slukasatt av

35Och förbrände deoch 250 mänfråneld sköt Herrenut
offrat rökelse.hadesom

36Herren talade till Mose:
37Säg framskall drahanElasar,till Aronsprästen attson,

Fyrfaten heliga,sedan glöden.fyrfaten askan. Sprid ärutur
38de förverkade liv. Desinasyndarebars dessa somavsom

detäcka altaret,plåtar skalltillskall hamras tunnaut som
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fram inför Så blirblev heliga de fördes Herren. denär var-en
för israelitema.ning

39Prästen kopparfyrfaten hade burits framElasar tog som av
fördem förbrändes, och de hamrades täcka altaret.ut attsom

4°Sâ obehörig,skulle de påminna israeliterna att somom en en
får komma införsläkt, aldrig Herren ochinte Arons tän-är av

Korachda rökelse, för det skall det gick medinteatt som
befallt honomoch hans menighet. Elasar gjorde Herrensom

Mose.genom
Dagen därpå knotade hela den israelitiska menigheten

för dödatoch och anklagade dem ha Her-Mose Aronmot att
42Menigheten ochfolk. samlades för angripa Moseattrens

och vände uppenbarelsetältet. Då täcktes detAron sig mot av
43Mosevisademolnet, och härlighet ochHerrens sig. Aron

44och tillställde framför uppenbarelsetältet, taladeHerrensig
45"Gå så denbort från denna menighet, skall förintaMose: jag

46Därefterpå ögonblick." föll på ansikten. sadeDe sinaett ner
till fyrfat, fyll det med glöd frånditt altaretMose Aron: "Tag

och rökelse. Skynda dig sedan bland menighetenströ över ut
försoning åt lösoch bringa den. har redan släppt sinHerren

vrede, och hemsökelsen har börjat."
47Aron bland dedet hade och skyndade inMose sigtog sagt

brändeförsamlade, där hemsökelsen redan hade börjat. Aron
43Han stod mellanrökelse och bringade så försoning åt folket.

49Vidupphörde.de döda och de levande, och hemsökelsen
dötthemsökelsen människor, förutom deomkom 14 700 som

5°När återvändeför Korachs skull. hemsökelsen hade upphört
ingång.till vid uppenbarelsetältetsAron Mose

Arons stav
lHerren talade till Mose:17

2Säg digtill israeliterna stamöverhuvud skallvarjeatt ge en
för Skrivsammanlagt tolv stycken.varjestav, stam,en vars

3påoch på hans skall du skrivaLevisstav stavens nanm -
farniljeöver-det skall finnas förArons varjestavnamn en-

4Stavarnahuvud. framför förbundstecknetskall du lägga i
5Stavenuppenbarelsetältet, där uppenbarar förjag mig er. som

tillhör den har då skjuta skott. Såutvalt kommerjag attman
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knotandeständigaslipper höra israeliternas knot, derasjag
mot er.

6Mose familjeöverhu-alla derasochtalade med israeliterna,
Ävenstycken.sammanlagt tolvVuden honom sin stav,gav var

7Mose införfanns bland lade HerrenArons dem. stavarnastav
förbundstecknets tält.i

SDagen Då hadeförbundstecknets tält.därpå gick Mose in i
knoppa-frånskjutit skott, Levis DenArons stam.stav staven

9Mose dåmandlar. bardes, barden blommade och den mogna
såg påisraelitema.alla låg inför till DeHerren utstavarna som

dem. Sedan och sin stav.tog var en
1°Herren sade till Mose:

skallförbundstecknet.framför DärtillbakaLägg Arons stav
Så fården för alla villligga varning görasom uppror.som en

dö.och de behöverdu slut på knotande intederas mig,motett
Mose befallt ho-hadegjorde så. gjorde HerrenHan som

nom.

leviternasPrästernas och ansvar
lzlsraeliterna förgåsunder förgåsgår Vi Visade till "ViMose:

13Var kommer sigallesammans och närmarnära, somen som
under allihop"Måsteboning, han dör. viHerrens

1Då sade tillHerren Aron:
skall bära den skulddin familjoch helaoch dinaDu söner
och dina skallhelgedomen.uppkomma vid Du sönerkansom

Dina brö-kan uppkomma prästtjänsten.bära den skuld isom
låtaskall du ocksåfädernestam,der dinLevis stam, varaav

du och dinaoch hjälpa digLåt dem biträda dig sönermed. när
3De skall stå till ditttält.framför förbundstecknetstjänstgör

de får kommaför hela tältet,förfogande och intemenansvara
då kommer både deeller altaret,föremålende heliganära

4De för uppenbarel-biträda dig ochskalloch dö.ni att ansvara
obehörig får sigför allt arbete där. Men ingen närmasetältet,

5Det och altaret. Dåför de heliga tingenär nier. som ansvarar
vreden.drabbaskommer israeliterna inte att avmer

ÖIag från de andrabröder leviterna isra-själv skilthar ut era
utföraåt föråt avskilda Herreneliterna. gåvaDe attär er,en

7Men skalldu och dinauppenbarelsetältet.vid sönerarbetet
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för för alltprästtjänst, gäller altaret och detansvara er som som
bakom förhänget detär vad skall utföra.ni Jagär erger-

prästämbetet privilegium. obehörig befattarVarjeettsom som
med det skallsig dödas.

förmånerPrästernas
8Herren sade till Aron:

överlåterJag åt dig åtför de offergåvor lämnasansvaret som
för allamig, israeliternas heliga gåvor. ochJag dem åt digger

dina förmån, oföränderligasöner rättighet.som en som er
9Detta skall tillhöra dig det högheliga, eldoffren:av av
Alla deras gåvor, alla matoffer, syndoffer och deskuldoffer

erlägger åt skall din och dina högheligamig, sönersvara an-
1°Dudel. skall dem anstårdet högheligaäta ting. Barasom
får dem. skallDe heliga för dig.män äta av vara

Detta skall också tillhöra dig:
lyftsDet israeliternas gåvor, alltså derasallasom upp av

lyftoffer, åt dig och dina och döttrar oför-jag sönerger som er
änderliga rättighet. Var och din familj fåri är ätaen som avren
detta.

12Det första skörden, allt det bästa olja och allt detav av
bästa och sädvin de åt åt dig.Herren, jagav som ger ger
13Förstlingsgåvorna allt odlas landet, de fram-iav som som
bärs åt skallHerren, tillhöra dig. och familjVar dini ären som

får detta.ätaren av
14Allt Israel har åti Herren skall tillhöra dig.vigtssom
15Det första kommer moderlivet och bärs åtframsom ur

Herren skall tillhöra dig, vilken levande varelse det gäller,än
människa eller djur. förstfödd människaMen skall friköpas,en

16Deoch förstfött djur skall också friköpas. skall fri-ett orent
köpas till fastställt devärde månad gamla: siklarfemnär är en

17Mensilver efter tempelvikt, dvs. sikel. förstfödda20 gera per
djur bland nötboskap, får eller kan friköpas, deinte ärgetter
heliga. Blodet från dem skall du stänka på altaret, och fettet
skall du bränna eldoffer, lukt nöjd.Herrenett görsom en som
Köttet skall tillhöra dig, liksom bringan har lyftssom upp
och det högra låret.
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19Alla offrar åtgåvor israeliterna Herren jagheliga gersom
oföränderligaoch döttraralltså åt dig och dina söner som er

giltighetoföränderligsaltförbund medrättighet. Detta är ett
efterkommande.väl för dinainför för dig likaHerren, som

skyldigheterförmåner ochLevitemas
Herren sade till Aron:

andel skall tillfallaegendom,land får duderas ingen ingenI
egendom Israel.andel och din idig bland dem. dinJag är

21Åt från Israelallt tiondeegendomleviterna jagger som
vidutför, deras arbeteför det arbete deersättning uppen-som

22Hädanefter israeliter kommafår intebarelsetältet. övriga nä-
och måstede skulddå drar siguppenbarelsetältet, överra

23Det skalldär, och deskall utföra arbetetdö. leviternaär som
oförän-skallskuld de kan dra Dettabära den sig.över vara en

tilldelasalla släktled. ingenderlig för Destadga genomer
24det israel-tiondede andra israeliterna;egendom somsom

egendomoffergåva den jagHerren äriterna som gersomger
skall tilldelasleviternadärför inteåt dem. Det jag sägerär att

någon andra israeliterna.egendom desom
25Herren talade till Mose:
26Till israeliternasskallleviterna du När nisäga: tar emot

skall få demdet har bestämt nitionde, jag att som eravsom
offergå-tiondel tiondetskallegendom, Herrenni somen avge

27Denna dettill godogåva skall räknas sä-voresom omva. er
23På såfrån presskar.den tröskplats eller flödet sättfrån etten

från allaskall denoffergåva åtockså Herren. Nini geger er
dem skallfrån israeliterna. Av nitionden ni tar emot ge ensom
tillskall lämna Aron.offergåva åt och denHerren, ni prästen

29Från full offer-undanskallalla gåvor nini mottar ta ensom
frånskall alltidgåva sålunda helgar niåt och detHerren, ni ta

de bästa gåvorna.
3°Säg offrat det bästahar tion-också till dem: När ni av era

frånandra fårlikvärdiga med vadden för leviterblir dessa er
31Ni villpå vilken platsfår dem nitröskplats eller presskar. äta

lön, ersättningentillsammans familjer, dettamed är erera
offra32Genom detuppenbarelsetältet.för arbete vid attert

dra skuldundgårbästa tionden m överatt genomereraav
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behöverochgåvorheligaisraeliternasvanhelgar intedem. Ni
dö.inte

och reningsvattnetröda konDen
lHerren ochtill Aron:talade Mose19

fastställt: SägharDetta lagbestämmelse Herrendenär som
röd ko,fram ärskall föra utandeisraeliternatill att somenen

3Ni skallok. över-gått underaldrig harochoch lyte ettvank
utanförförasskall sedandenElasar, ochtilllämna den prästen

4Därefter Elasarskall prästenhansoch slaktas närvaro.lägret i
blodetgånger stänkaoch motblod på fingret sjudess up-ta av

5Sedan ikon brännasskallframsida.penbarelsetältets upp
medtillsammansskall brännasoch blodköttåsyn: hud,hans

ullkarmosinröd6Prästen ochcederträ,skall isopinälvoma. ta
7Han skall sinatvättakon ligger.bålet därpåkasta detoch

lägret ärsedan komma ioch får inbadakläder och orenmen
kläder3Den också sinaskallbrände kon tvättakvällen.till som

9Därefter skalltill kvällen.bada ochoch sommanenorenvara
platspådenoch läggaefter konaskansamlaär en renuppren

handskallmenighetenisraelitiska talägret.utanför Den om
syndof-Dettatill ärden reningsvatten. ettoch användaaskan

skall sina1°Den efter konaskan tvättasamladefer. uppsom
oföränder-skallkvällen. Dettatillochkläder vara envara oren

hosborinvandrarnaförliksomför israeliternalig stadga som
dem.

skallmåDen dödedenvid lik, änrör ett vara,Vemsom
tred-Han askan denmedskall sigdagar.i sju renavara oren

han intesedan Omochdagenden sjunde äroch renarren.
13Varhanförblirsjunde dagen,och denden tredjesig oren.

och intemänniskas kropp,dödlik,vidoch rör ett enen som
skallsådan utstötasboning. EnHerrenshansig, orenarrenar

på honom,stänktsharreningsvattenIsrael. Eftersom ingetur
hanoch förblirär oren.

allaskalltältdörDetta människa ilagen: När ettär en
i sjudärbefinnerredan sigtältet ellergår iin vara orenasom

överbund-15Alla ochtäcktakärl, de inte ärdagar. öppna som
friaOch detioch utelikasåskall en somvarorena.varana,

påavlidit sätt,svärd ellerför annatnågonvid stupatrör som
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skallmänniska eller vid ivid frånbenen vara orenen graven
17För skall askaden igendagar.sju göra taatt manorene ren

med frisktsyndoffret och blanda denfrån förbrändadet vatten
Därefter isopkvist,skål. skalli är taren enen man somen

kärlen liksomstänka på tältet och alladoppa den ochi vattnet
på den vid be-där ellerpå befunnit rörtdem sig inne somsom

19Denavlidne eller vidden stupade ellervid renegraven.nen,
sjundetredje och denpå den denskall stänka orenemannen

skall denhonom Dådagen. sjunde dagen hanDen gör re-ren.
bada, kvällen kommerkläder och och ärnade sina närtvätta

2°Men han skallochhan den blir inte sig,renarsom orenren.
helgedom.han har Herrensförsamlingen, orenatutstötas ur

21Dettapå honom, hanhar stänkts ärInget reningsvatten oren.
stadga för folket.skall oföränderligvara en

ocksåskallstänkt sinahar reningsvattnet tvättaDen som
skallvidkläder, och reningsvattnetoch rör varasomvar en

22Allt denblir ochden berörtill kvällen. orent,oreneoren som
till kvällen.vid honom blirrör orensom

klippan vid KadeshVatten ur
1Hela första måna-fram till SinöknenIsraels menighet nådde i

och därKadesh. dogden, och folket slog Där Mirjam,sig iner
blev hon också begravd.

Men samlades kringpå och deled bristmenigheten vatten,
3Folket och sade: "Om vioch anklagade än-MoseMose Aron.

4Varför harinförhade fått våra bröder dog Herrendå dö när
både ochhär öknen, där vifört församling till denHerrensni

5Varför fört Egyptenvår boskap går under har ni ut uross
säd el-varkeneländiga ställeoch till detta Härtagit växeross

finnsoch härler fikon eller granatäpplen, ingeteller druvor
5Mose församlingendålämnadedricka" och Aronattvatten

påföllingång, där de sinaoch till uppenbarelsetältetsgick ner
förDå härlighet dem.visade Herrensansikten. sig

3"Tag7Herren och kallatalade till Mose: staven samman
till klippan iskall taladu och din bror Aron. Nimenigheten,

Så skaffardå ifrånderas åsyn, kommer den sig vatten.att ge
och bo-menighetenochdu åt dem klippanfram vatten gerur

9Mose sålåg infördricka." Herren,skapen tog stavenatt som
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1°och försam-samladeoch Aronbefalld, Moseblivithansom
på,dem: "Hörsade tillklippan. Moseframförlingen upprors-

Såhär klippan"åt denframskaffaKan vimän vatten er ur
klip-gånger medtvåslog motoch stavenhandenlyfte Mose

boskapenochmenighetenoch bådefram,forsadeVattnetpan.
dricka.fick

pålitade inte"Ni12Men och Aron:sade till MoseHerren
Därför kommerisraeliterna.helig införhölloch mig intemig

harland jagdet gettförsamling in iföra dennani inte att som
dem."

israeliter-13Detta anklagelsevatten:Merivavatten, ettettvar
bland dem.helighetvisadehan sinanklagade Herren, menna

Edomeerna vägenspärrar
kungenbudskap tillföljandeFrån skickade MoseKadesh av

veder-alla detillIsrael: kännerbroder Du"Så dinEdom: säger
och15Våra tillflyttade Egypten,fäderutstå.fåttmödor vi ner

förtrycktablevvåra fäderliksomdär. viMenbodde längevi
våra16När hörde hanåkallade Herrenvi rop;egypterna.av

befinner viNuEgypten.fördeängel ochsände uthan oss uren
17Låt få tågaområde.till dittKadesh vid gränseni ge-ossoss

vingårdarochåkrargåkommer inte överland. Viditt attnom
ochgår längs KungsvägenVibrunnarna.drickaeller vatten ur

harförrän viellerhögeråt sig vänsterviker inte passe-vareav
område."dittrat

mitttåga13Men fårlöd: inteEdom "Nifrånsvaret genom
19Israel-vapenmakt."medhindrarförsöker jagland. Om ni er

ochoch viföljakommer vägen,svarade: "Vi storaattiterna om
förbetalaskallså vidittdrickaskulleboskapvår vatten,av

rakt igenom."få gåbarabegär,mycket vi attdet. Det inteär
demdrog2°Men ochförbjöd dem motEdom utatt passera

Israel tågafick alltså inteslagkraftig här.ochmed ge-storen
edomeerna.undan förvekområdeEdoms utannom

dödArons
komhela menighetenZzlsraeliterna Kadesh, ochfrånbröt upp

till berget Hor.



21:9MosebokenFjärde251

till23På sade Mo-Edom, Herrentillvidberget Hor, gränsen
får24"Aron fäder. Han intemedskall förenas sinaoch Aron:se

israeliterna, niåtharland trot-komma det jagiin gettsom
25Du med digskallbefallning Merivavattnet. tasade min om

25Ta Aronbergetpå Hor.Elasaroch hansAron avuppson
skallDärefter Aronden.Elasaroch klä hans idräkthans son

där."fäder, han skall dötill sina
pågickMose och debefallt,hadegjorde Herren uppsom

28Mose hansAronåsyn.menighetenshelaberget togHor i av
påhögstden. Där,Elasar iklädde hansdräkt och uppeson

därifrån.och ElasargickSedan Mosedogberget, Aron. ner
29När begräts handödfick Aronmenigheten veta att avvar

Israel dagar.hela trettioi

vidkanaaneerna HormaSeger över
fickbodde NegevlKanaaneerna iAradkungen somav21 --

Då anfölllängs Atarimvägen.närmadeisraeliterna sighöra att
Israel löfte till Her-då dettafångar.ochde israeliterna tog gav

städerderasskallvårt våld vi vigafolkdu detta i"Om gerren:
kanaa-3Herren utlämnadeochIsraels bönhördeåt förintelse."

åt förintelse.städeroch derasdemoch de vigdeåt dem,neerna
Platsen fick Horma.namnet

Kopparormen
förSävhavet4De riktningfrån berget i attHor motbröt upp

5ochotåligtfolketblevvandringenUnderEdom.Vägen runt
fört"Varför har ni utbåde Gud och Mose:klandrade oss ur

dricka.ochfinns inget ätadö öknen Härför i attEgypten att
usla maten."utleda på denVi är

betgiftormar is-ÖDå folket,skickade Herren mot somormar
7Folket ochtillkom Mosedem dog.mångasåraeliterna att av

till Her-och dig. Beklandrade Herrensyndade visade: "Vi när
från oss."borthan taratt ormarnaren

3och till "Görsade Mose:Herrenbad för folket,Mose en
blirochfälttecken. Vardenoch sätt ett somensomupporm

9Och gjordeMoseleva."så får hanpå den,biten skall ense
fälttecken. Dendenochkoppar ettsatte somsomupporm av
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då fick hansåg på ochblev biten kopparormen,av en orm
leva.

MoabVandringen runt
När1°Israe1iterna devid Ovot.bröt och slog sedan lägerupp

öknenfrån slog de läger vidbrutit Ovot Ije Haavarim iupp
12De Sered-därifrån och slog lägerMoab. bröt iöster uppom

13och pådärifrån slog de lägerefter ha brutitdalen, att upp
områ-på amoreisktsidan den öken börjarandra Amon, i som

Moab ochMoab, mellanbildar nämligende. Arnon gräns mot
Som det står Boken krig:Herrensi omamoreema.

Vahev Sufa och bäckravinerna.i
15och bäckravinernas brant,Arnon

sträcker landet kring Ar,sig motsom
Moablutar tillgränsenmotsom

Därifrån sadevilkengick de till den brunn HerrenBeer, om
17Då"Samla folket, så skall dem Vatten." sjöngtill jagMose: ge

denna sång:Israel
du brunn den,Flöda, Besjung

brunnen furstar grävde,som
främsta folket harde i öppnatsom

och härskarstav.med spira

från Nachaliel,tillgick de tillFrån Mattana, MattanaBeer
2°och dalfrån till denfrån Nachaliel till BamotBamot, som

höjer Ie-på Moabs område påligger Pisga, sig översomuppe
shimon.

Sichon och Ogsegrar över
Israel till Sichon,skickade följande budskap amoreernas

22"Låt land. kommerfå tåga ditt Vi intekung: attgenomoss
vingårdar eller dricka brun-på åkrar ochin vattentrampa ur

område."dittgår på tills harKungsvägen viVi passeratnama.
23Men ornrå-tågade hansSichon tillät Israelinte att genom

förfolk och drog öknende. samlade allt i mötaHan sitt ut att
anfallkom till Iahas gick han tillisraeliterna. hanNär mot

24men frånhans landisraeliterna slog honom ochdem, intog
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land, deras gränstill ammoniternastill Iabbok, framArnon
25Israe1iterna landet, och de bo-alla städerna ibefäst. intogvar

lyd-och alla dessHeshbonstäder, iiallasig isatte amoreernas
städer.

huvudstad.25Heshbon Sichons Hanamoreerkungenvar
ifrån ho-ochMoab tagitkungenförre ifört krig denhade mot

27Som skalderna sjunger:tillland ända Arnon.allt nernom
skall byggasHeshbonKom, upp,

befästas.stad skallSichons
23Eld Heshbon,frånslog ut

borg.från Sichonsflammaen
Moab,förbrände Ar iDen
vid Arnon.slukadeden Bamot

29Ve dig, Moab
folkKemoshsdu,Förlorat är

på flykt,slagnablilät sinaHan söner
fångenskapförasdöttrar isina

Sichon.tillkung,till amoreernas
3°---1

32Mose sände31Israeliterna land.bodde i spa-amoreernasnu
och drevlydstäderdessisraeliterna intogochlaser,motnare

invånarna.amoreiskabort de
Og, kungen33Därefter Bashan.påslog de in vägen mot av

strid viddemför ifolkallt mötamed sittBashan, drog attut
rädd för honom.34Men intetill Mose: "VarsadeEdrei. Herren

hela hansfolk ochallt hansmedvåld,honom dittJag iger
medgjordedumed honomskallland. Du göra amoreer-som

35Och dödadedeHeshbon."härskade iSichon,kung somnas
slappdemfolk.hans Ingenoch allthansOg och söner un-av

land.de hansdan. Sedan intog

efter BileamBalak skickar

hedar,Moabsllsraeliterna påsedan läger ös-slogbröt ochupp22
Ieriko.Jordan, mitt emotter om

hadezBalak, israeliterna gjortvadfickSippors vetason,
3och för detta folk,fruktanspredMoab sigmed iamoreerna,

israel-hotadekände sigMoabiternamanstarkt.så avsom var
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4och kommer härlät hälsa de äldste Midjan: "Nu deniiterna
beta hela landet, liksom betar allthorden gräsatt av oxen av

på marken."
5HanBalak, vid denna tid kung Moab.Sippors son, var av

skickade följande budskap för kalla till Bileam,sig Beorsatt
land vid Eufrat:från ligger "DetPetor, isom amaveernasson,

folk från och det brer helahar kommit Egypten, sig överett ut
öKom,alldeles inpå förbanna dettalandet, har demjag mig.

ochfolk åt rår på dem. Då kan jagkanske slå demjag intemig,
dem landet. det välsignad dendriva För jag: ärut vet somur

förbannad du förbannar."du välsignar, den som
7De äldste Moab och de äldste Midjan med siarlöni i sigtog

framförde Balaksoch de kom till Bileam dei Närsig väg.gav
3Han svarade: här så skallbegäran. "Stanna jagöver natten,

de 0rd Och demed Herren mig." moabitiska höv-svara ger
stannade hos Bileam.dingarna

9Gud Bileam "Vad det förkom till och sade: ärär män som
Bileam Balak,hos dig" svarade Gud: Moab,"Kungen av

Det folkhar detta bud: har kom-Sippors migsäntson, som
från brer hela landet. och förban-mit Egypten sig Komöverut

ochdem åt Då kan kanske striden med demmig. jag ta uppna
12Guddriva dem." sade till Bileam: "Följ med dem. Duinteut

skall förbanna det folket, det välsignat."inte är
13På Bileam sade han till Balaksnär stigit upp,morgonen,

hövdingar: "Vänd tillbaka till land, låtaHerren vägrarert att
14Defölja med moabitiska hövdingarnaer."mig sig i väg.gav

återvände Balak "Bileam vägrade medtill och sade: följaDe att
oss."

15Då skickade Balak hövdingar, fler och förnämareut nya
15Deförra gången. kom till "Såtill Bileam och sade honom:än

Balak, Låt frånSippors hindra dig kommaingetsäger attson:
Jagtill skall löna dig rikligt och allt vad du begär,mig. göra

du bara kommer hit och förbannar det här folket åt mig."om
"ÄvenBileam svarade Balaks Balak alltutsända: migom ger

silver och guld finns hans palats kani jag inte Her-trotsasom
19Menbefallning,Guds, eller smått.min sig i istortrens, vare

fårkvar också tills vadni, jag Herrenöverstanna natten veta
denna gång."har migsägaatt
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härdesade: "Näroch2°På till BileamGudkom nunatten
med dem. Menföljsådig,hämtaförhar kommit attmännen
dig."befallervad jagnågot ändu får annatinte göra

och åsnanBileam
följdeochåsnestosadlade sittPå Bileamsteg upp,morgonen

22Men väckte Her-hanshövdingarna.moabitiskamed de resa
för Bileam,ställde iängel sig vägenoch Herrensvrede,rens

23Ås-följe.två imed tjänareåsnapåridande sinkomdär han
svärd.Herrens med dragetpåstå mitt vägenängelsågnan

åsnaslogBileam sinochpå åkern,gickochundanvek utHon
24Herrens ställdeängel sigigen.på vägenfå henneför att upp

vingårdar.muromgärdadetvåmellantrångdå i passageen
så25Åsnan tryckte attoch sigängel motsåg Herrens muren,
gång.slog hennehan ännuochkläm,kom ibenBileams en

stäl-påställde sigochförväg ett26På ängel igick Herrensnytt
åt sidan,vikagickdet intetrångt attsådet varele där attvar

27Åsnan och la-ängelsåg Herrensåtelleråt höger Vänster.sig
medhenneoch slograsandeblevBileam,underde sig somner

sade tilloch honåsnans23Då öppnade Herrenkäpp.sin mun,
slårdugångentredjedig Det ärgjort"Vad har jagBileam:

åtlöje. Om jagtillmigBileam "Du görsvarade henne:mig."
3°Åsnan sade: "Jagdödat dig."hade jagmedsvärdet mighaft

till dennaändapå,riditalltid harduåsna,dinär somegen
svarade han."Nej",dig"så här motBrukar jag göradag. -

ängelsåg HerrensHanBileams31Då ögon.öppnade Herren
ansiktepåföll sitthansvärd, ochdragetmedstå på vägen ner

hargånger"Tre32I-Ierrens sade till honom:ängelinför honom.
ställde imig vä-detgjorde du Jagvarföråsnadindu slagit - 33Åsnan såg mig,rnisshagar mig.dineftersomför dig, resagen

hon gjortinteför Omundan mig.vikithar hongångeroch tre
34Bileamleva."låtit hennedigdödathaskulle sva-det jag men

duintefel, visstehandlade jag attängel: "agrade Herrens
rnisshag,väckt dittharjagMenpåframför mig vägen.stod om

"Följ35Herrens sade till honom:ängeligen."vänderså jag om
be-vad jagnågot änfårdu inte säga annatmed männen, men

Balaks höv-medtillsammansfortsatteOch Bileamdig."faller
dingar.
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35När Balak hörde Bileam på gick han ochväg mötteatt var
37Balakhonom vid Moab, fråga-gränstrakterna vidi Amon.

de Bileam: "Gång på gång bud efterhar skickat digjag var--
33"Nuför kom du aldrig Tror du kan löna dig"inte jagatt -

har kommit till dig",jag svarade Bileam. det står"Men inte i
makt själv någonting. kan baramin Jag detsäga sägaatt som

39HanGud lägger följdemin mun." med Balak, och de komi
4°Därtill Kirjat slaktade Balak och får och delaHusot. lätoxar

kött till Bileam och de hövdingar hos honom.ut som var

Bileam välsignar Israel

Nästa Balak Baal.med Bileam tillsig Bamottogmorgon upp
lBileamDärifrån kunde han del folket. Balak:sade till23 se en av

altaren åt skaffa"Bygg här, och hitsju mig sju och sjutjurar
ZHanbaggar." gjorde han blivit tillsagd, och Balak och Bi-som

3Därefterleam offrade och bagge på altare.tjur varjeen en sa-
de Bileam till Balak: "Ställ dig vid ditt brännoffer. Själv går jag
härifrån kanske vill Herren och förmig visa sig mig.möta--

dåDet han låter skall berätta förmig dig."jagse
4ochgick på kalHan höjd, där visade Gud försigupp en

honom. Bileam sade: har uppfört de altarna, på"Jag sju och
5Her-och dem har offrat och bagge."jag tjurvart ett av en en

lade ord hans och befallde honom gå tillbaka tilli attren mun
tillbakaÖBileamBalak och framföra dem. gick till Balak, som

stod kvar vid offer tillsammans med alla de moabitiskasitt
7Ochhövdingarna. Bileam siarsång:sjöng sin

Från hämtadesAram Balak,jag av
från bergen Moabs kung:i öster av

förbanna"Kom, Jakob åt mig,
kom, vrede Israel."ös över

3Kan förbanna den förbannar,jag Gud
fördöma den fördömtHerren inte

9Iag dem från klippornas krön,ser
från höjderna skådar dem:jag

folk bor för självt,sigett som
räknar till de andra.inte sigsom
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1°Vem sand,Jakobskan mäta upp
stoftkornIsraelsräknakanvem

död,rättrådigasdö deMå jag
derasliv slutamå mitt som

hämtadeJagDå "Vad har du gjortBileam:Balak tillsade
välsig-du harfiender,förbarma minadu skulledig för att men

det Her-lydigt12Bileam kan bara sägasvarade: "agdem."nat
med13Då "FöljBalak till honom:sademun."lägger i minren

kommerfolket. Dudu kan attställe, därtillmig seannatett se
demdu förbannaDärifrån skallalla.dem, intedel menaven

åt mig."
på Pisga.VäktarplatånBalak tillmedhonom sigtog uppe

ochoffrade tjuroch Bileamaltaren,byggde han sjuDär enen
15Sedan Balak:tillsade handem.ochpåbagge ettvart av

vi-vill Herrenbrännoffer. Själv jaghär vid ditt"Ställ dig se om
la-15Och Bileam. Hanförvisade sigHerrendär borta."sigsar

Balaktilltillbakagåbefallde honomoch attde ord hansi mun
vidBileam stod kvartill Balak,gickdem.framföraoch som

"Vadhövdingarna.moabitiskamed deoffer tillsammanssitt
13Och siarsång:Bileam sinsjöngBalak.frågadesade Herren"

höra,bered digBalak, att
sondu Sipporspålyssna mig,

19Gud ljuger inte,människa, haningenär
ändrar sig.dödlig,han ingenär som

han,detVad han görsagt,
håller han.vad han lovat,

2°Att uppdragvälsigna mittär -
häva.välsignelse kan intejaghans

Ingen Jakob,förskymtarolycka
Israel.försikteiäringet ont
med honomGud,hans ärHerren,

jubelrop.medkonungoch hyllas som
22Gud Egypten,fört honomhar ut ur

horn.vildoxensstyrkahans är som
Iakob,23Ingen hosfinnssvartkonst

Israel.hosspådomskonstingen
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I stundenrätta till Jakob,sägs
till Israel, vad Gud skall göra.

24Det folket lejon,sig ettreser som
rovdjur redo till språng.ettsom

Det vilar först det slukat bytenär sitt
och druckit de dräptas blod.

25Då sade Balak till Bileam: "Vill du förbanna dem, så låtinte i
ZÖMenalla fall bli välsigna dem" Bileam svarade Balak:att

"Har jag inte dig måstejag allt Herrensagt att göra sä-som
27Dåger" sade Balak till honom: "Kom, jag dig med tilltar ett
ställe. Kanske det Guds vilja du förbannarär åtannat dematt

därifrån."mig
Balak Bileam med högst påsig Pegor, höjertog upp som

29ochIeshimon,sig Bileamöver sade till Balak: alta-"Bygg sju
åt 3OHanhär,mig och skaffa hit och baggar."sju tjurar sjuren

gjorde han blev tillsagd, och Bileam offrade ochtjursom en en
bagge på altare.varje

lBileam förstod det viljaHerrens Israel skulle väl-att24 attvar
signas. Han gick undan förinte söka tecken de andraatt som

ZNärgångerna, ställeti vände han öknen.sig han lyfteut mot
blicken såg han israeliterna lägrade vid Då komstam stam.

3ochGuds ande honom,över han siarsång:sjöng sin
Så talar Bileam, Beors son,
så talar med det skarpa ögat,mannen

4så talar han hör Guds ord,som
kunskapäger den Högstesom om

och skådar den Väldige i syner -
han hans ögon öppnas:segnar ner,

5Sköna dina tält, Jakob,är
dina boningar, Israel

5De sträcker vida, dalar,sig grönasom
de liknar trädgårdar vid flod,en
aloeträd planterat,Herrensom
cedrar vidväxer vatten.som

7Folkslag skall bäva för Israels makt,
hans skall betvinga många folk.arm
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Agag,skall blikung större änHans
ochmaktvälde i ära.hans växa

3Gud Egypten,fört honomhar ut ur
horn.vildoxensstyrkahans är som

folk,fientligaskall slukaHan
förtryckarna.deras ben, krossaknäcka

9Han lejon,vilar likthanlagt tillhar sig ettro,
vågar störa.lejon ingenett som

dig,välsignarVälsignad den som
dig.förbannarförbannad den som

1°Balak och sade: "JagBileamhändernaknötrasande,blev mot
fiender,skulle förbanna minadudig förkallade hit att men nu

Ge lova-hem Jagdiggånger. i vägdemhar du välsignat tre
lönen."dighar berövatrikligt, Herrende löna digatt men

sändebudenBileam tillsadehonom: "Men jagsvarade
13Även ochallt silverBalak migskickade:du geromsom

befall-Herrenspalats kan jag intehansguld finns trotsaisom
Vadeller ontbevåg,på signågotoch gottning göra eget vare

14Nu tillgår hem mittjagdet måste jag säga.Herren säger,
folk skalldettavad gö-låta digförst villfolk. jagMen vetaeget

15Och han sin siar-sjöngkommande dagar."folkmed ditt ira
sång:

Så talar Bileam, Beors son,
det skarpamed ögat,så talar mannen

så Guds ord,hörhantalar som
den Högstekunskapäger omsom

Väldigeskådar den ioch syner -
hans öppnas:han ögonsegnar ner,

Jag intehonom nu,menser --
honom inte nära.skådarjag men-

Jakob,framEn stjärna stiger ur
höjs Israel.ispiraen

Moabskrossar tinning,Han
till Set.på alla ättlingarhjässan

13Edom egendom,skall bli hans
egendom blir Seir.hans

makt,Israel skall visa sin
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Jakob skall kuva fiender,sina
förgöra överlevande från Ir.varje

2°Han såg siarsång:Amalek, och han sjöng sin
Amalek främst bland folken,är

hans ättlingar skall utplånas för alltid.men

21Han såg keniterna, och han siarsång:sjöng sin
Orubblig står din boning, Kain,

på klippan.ditt rede vilar
Ändå skall det åt skövling.prisges

skall föra borthur länge digFör Assur-

23Han siarsång:sjöng sin
Öarnas folk skall samlas i norr,

24skepp från kitteernas kuster.
skall kuva kuvaDe Assur, Ever,

också utplånas förhan skall alltid.ja,

Därefter återvände gickbröt Bileam och hem, och Balakupp
åt håll.sitt

Avfall till moabitisk gudsdyrkan
llsraelitema medslog Shittim. började folket horasig i Där25 ner

som offer-de moabitiska kvinnorna, bjöd dem till gudsin sin
3Attmåltider. Folket åt med dem och tillbad deras gud. israel-

4ochBaal-Pegor väcktelag med vrede,iterna sig i Herrensgav
han sade förtill Mose: "Grip ledarna folket och häng demupp
under bar himmel inför Då skall glödandeHerren. Herrens

5Ochvända frånvrede israeliterna." befallde Israelssig Mose
domare: med"Döda dem har lagsigmän igettav era som
Baal-Pegor"

6En israelitisk kom bland landsmän med sinin sinaman
midjanitiska kvinna framför ochMose hela den israelitis-mitt
ka menigheten, stod gråtande vid uppenbarelsetältets in-som

7Närgång. sågPinechas, till Elasar, till Aron,prästenson son
3och ef-detta han fram menigheten, följdespjutsteg tog ettur

den israelitiske sovkammaren. stack hanin i Därter mannen
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Då upphördeoch kvinnan.israelitende båda,spjutet genom
9och hadeisraeliternablandhärjadeden hemsökelse somsom

människors liv.krävt 00024
Herren tilltalade Mose:

vände min11Pinechas, till Aron,till Elasar, prästensonson
bland dem,utlopplidelseisraeliterna. Han minvrede från gav

12Kungörlidelse.israeliterna i minutplånadeså jag inteatt
honomtillförsäkrar minförbundstiftardärför jag ettatt som

till13och efterkommandeoch hans rätthonomvänskap ger
förlidelsebrann sinframtid, hanallförprästämbetet av

israelitema.åtförsoningGud och bringade
medtillsammansDen dödadeshanisraeliten,dödade som

ochSalushette Simri, över-den midjanitiska kvinnan, varson,
15Den dödade rnidjanitis-familj Simonshuvud för stam.aven

klanhövding,tilldotter Sur,Kosbi,ka hettekvinnan som var
Midjan.familjeöverhuvud, i

Herren tilltalade Mose:
18ty17Anfall de anföllrnidjaniterna, attoch slå genomer

detochgälldedet Pegor närSå detlömskt närsnärja varer.
midjanitiska hövdinga-denlandsmaninna,derasgällde Kosbi,

skull.förhemsöktes Pegorsfolketdödadesdottern, närsom

Israeliterna nyttmönstras
lsade Ela-Efter och tilltill Mose prästenhemsökelsen Herren26

Arons son:sar,
års ålderfrånZRäkna menighetenisraelitiska tjugohela den

vapenföra israeliter.allafamilj,familj föruppåt,och
på Moabs he-3Mose dem dåmönstradeElasaroch prästen

4al1a år ellertjugoIeriko,Jordan,dar, vid mitt emot som var
befallt Mose.hadeså Herrenmer, som

dragit Egypten:hadeisraeliterde utDetta ursomvar
försläkt5Ruben ättlingar,förstfödde. RubensIsraelsvar

palluitemasPallu ochsläkt,henokitemasHenok ochsläkt, var
och karrniternas5Hesron släkt, Karmihesroniternasochsläkt,

bland dem7Detta släkterna;rubenitiska mönstra-desläkt. var
des 73043 man.

9Eliavs och3Pallus Nemuel, DatanEliav. söner varvarson
utvaldablivitoch Aviram, mänDatanAviram. Det ursomvar
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ingickoch och imenigheten, Mose Aronsig motsatte uppsom
10DåKorachs menighet den Herren.sig öpp-när satte motupp

både dem och Korach. Samti-nade jorden och slukadesitt gap
demed elden förbrändeomkom deras menighet, ochdigt i att

men Korachsexempel;blev varnande sö-250 Demännen. ett
dog inte.ner

Simons nemuel-för släkt, Nemuel ochättlingar, släkt var
jakiniter-och släkt, Iakin ochsläkt,iternas Jamin jarniniternas

13Serach släkt, Saul och sauliternassläkt, och serachiternasnas
Detta släkternade simonitiska enligt mönstringen:släkt. var

22 200 man.
15Gads Sefon och sefoniternasättlingar, släkt för släkt, var

släkt,Shuni och shuniternassläkt, och haggiternas släkt,Haggi
17Arod15Osni ochsläkt, och släkt,och Eri eriternasosniternas

18Detta GadsAreli och areliternas släkt.aroditernas släkt, var
enligtättlingars släkter 40 500mönstringen: man.

19Er till Juda, båda hade dött Ka-och Onan isöner menvar
Ojudas ochdärefter, släkt för släkt, Shelaättlingar varnaan.

och släkt, Serach ochshelaiternas släkt, Peres peresiternas se-
Peres och hesroniter-släkt. ättlingar Hesronrachiternas var

Detta Judassläkt, Hamul och hamuliternas släkt. varnas
släkter enligt mönstringen: 76 500 man.

Isaskars och tolaiternasättlingar, släkt för släkt, Tolavar
24ashuvoch släkt, och jashuviternassläkt, Puva puvaiternas

25Detta Isaskarssläkt, Shimron och shimroniternas släkt. var
släkter enligt 300mönstringen: 64 man.

25Sebulons för släkt, Sered och serediter-ättlingar, släkt var
släkt, Iachleel och jachleeliter-släkt, Elon och eloniternasnas

27Detta de sebulonitiska släkterna enligtsläkt. mönst-nas var
60 500ringen: man.

Josefs för härstammade frånättlingar, släkt släkt, Manasse
29ManassesEfraim. ättlingar Makir och makiriternasoch var

härstammade gile-släkt. Makir blev far till Gilead; från denne
3°Detta Gileads ättlingar: ochaditernas släkt. Ieser ieseriter-är

31AsrielHelek och helekiternas släkt, och asrieliter-släkt,nas
32Shemida she-släkt, Shekem och shekemiternas släkt, ochnas

33Heferssläkt, Hefer och heferiternas släkt.midaiternas son
Selofchads döttrarSelofchad fick bara döttrar.inga söner utan



26:57MosebokenFjärde263

34Detta Manas-ochMilka Tirsa.Machla, Hogla,hette Noa, var
52 700enligt mönstringen:släkter man.ses

och shute-35Efraims Shutelachför släkt,ättlingar, släkt var
ochTachansläkt,bekeriternassläkt, Beker och ta-lachiternas

36Och ochShutelachs ättlingar: Eransläkt. dettachaniternas är
37Detta släkter enligtEfraims ättlingarssläkt.eraniternas var

50032mönstringen: man.
för släkt.ättlingar, släktJosefsDetta var

belaiter-Bela och38Benjamins släkt för släkt,ättlingar, var
och achi-släkt, AchiramAshbel och ashbeliternassläkt,nas

39Shufam Hufamsläkt,och shufamiternassläkt,rarniternas
4°Belas Ard och Naaman.släkt.hufamiternas söneroch var

frånsläkt, NaamanarditernashärstammadeFrån Ard na-
41Detta släkterättlingarsBenjaminssläkt.amaniternas en-var

ligt 45 600mönstringen: man.
och shucham-42Dans Shuchamför släkt,ättlingar, släkt var

43enligtsläkter mönstringen:Danssläkt. Dettaiternas var
64 400 man.

och44Ashers jimnaitemasför släkt, Iimnaättlingar, släkt var
släkt.och beriaiternassläkt,jishviternas Beriaochsläkt, Iishvi

ochMalkiel45Berias släkt,och heveriternasHeverättlingar var
47Detta46Ashers Serach.dotter hettesläkt.malkieliternas var

40053enligt mönstringen:släkterAshers ättlingars man.
jachseel-och43Naftalis Iachseelsläkt,släkt förättlingar, var

49eser och jeseriternassläkt,och guniternassläkt, Guniiternas
5°Detta Naftalissläkt.och shillemiternasShillemsläkt, var

40045släkter enligt mönstringen: man.
mönstrade:51Detta 601 730blevisraeliterde man.somvar

52Herren talade till Mose:
53Åt ochfördelaslandetskalldessa stammar egen-somges

54Åt skall duefter antalet stamallt stordom, geenpersoner.
skall fåliten. Varjeandel, åt liten stamstam enstor enenen

55Landet delasskallmönstrade.antaletmotsvarandeandel ge-
efter fädernestammarnasfördela detskalllottning; mannom

fåeller liten,55Efter skallutslag varjelottens stam, stornamn.
andel.sin

släkt förleviterna,57Detta blandmönstradeblevdeär som
kehatiter-Kehat ochsläkt,och gershoniternasGershonsläkt:

släkt.och merariternassläkt, Merarinas
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53Detta de släkter härstammar från livniternasLevi:är som
släkt, hebronjternas släkt, machliternas släkt, mushiternas

59Am-släkt, korachiternas släkt. Kehat farblev till Amram.
Iokeved,hustru hette dotter, föddes åt iLevis Levirams som

Åt födde honEgypten. Amram och och derasAron Mose sys-
6°Aron ochfick Avihu, ElasarMirjam. Nadav ochsönernater

Nadav eldoch Avihu dog fram otillåtenItamar. de barnär
inför Herren.

62De mönstrade bland köndessa släkter, alla manligtav
från månads ålder och uppåt, blev23 000 De inteen var man.
mönstrade tillsammans med de andra eftersom deisraeliterna,

fick någon egendom de andra.inte som
63Detta de och Elasarmönstrades Mose prästenvar som av

de mönstrade israeliterna på Moabs hedar, vid Jordan, mittnär
BlandIeriko. dem fanns Mose ochingen prästenemot som

hade de mönstrade israeliternaAron Sinai-mönstrat när i
550möknen. dem hade skall dödenHerren i"De mötasagt:

fannsöknen." Och längre kvar dem, Kalev, Ie-ingen utomav
funnes och Iosua, Nunsson, son.

Selofchadsdöttrar och kvinnors arvsrätt
1Nu Selofchads döttrar fram.trädde Selofchad till He-27 var son
fer, hördetill Gilead, till Makir, till hanManasse;son son son
till Josefs släkter. Machla,Manasses, Döttrarna hette Noa,sons,

DeHogla, Milka och ställde inför ochTirsa. Mosesig prästen
Elasar, inför hövdingarna och hela menigheten vid ingången

3"Vårtill uppenbarelsetältet och sade: far dog öknen,i men
han denmed menighet gaddadeinte i sigsom sammanvar

Korachs menighet, dog på grundHerren, sinmot utan egenav
4Måstesynd. hade vår fars utplånasHan inga söner. urnanm

hans därför han någon få marksläkt, hade Låtinte sonatt oss
liksom vår fars manliga släktingar."ägaatt

5Mose Öochlade fram deras sak inför taladeHerren, Herren
till Mose:

7Selofchads döttrar har låta markskall demDurätt. ärva
liksom deras manliga släktingar; låt efter deras far tillfal-arvet

3Sedanla dem. skall du tala till israeliterna: dörOm en man
efterlämna någon skall låta hans tillfallaniutan att son, arv
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90m någon dotter, skall hanshade nihans dotter. han inte ge
Hade skall hanshan bröder,bröder. niåt hans inga gearv

Hade far bröder, skallhans niåt fars bröder. ingahans gearv
släkt; denne skallanförvanten hanshans denåt inärmastearv

israeliterna så hargällande lag förskallDettaärva. vara -
befalltHerren Mose.

efterträdaretillIosua Mosesutses
Herren och"Gå Avarimbergen härtillsade Mose: i utseupp

13När du haråt israeliterna.hardet land jag settöver gettsom
fäder, liksom din brorförenas med dinadet skall också du

14ty Sinöknen höllgjorde nimenigheten iAron, när uppror
befallningtrotsadehelig inför israeliterna minmig inte utan

Kadesh Sinöknen.dvs. Merivavattnet i ivattnet"om
15"Må15Då den Gudsade till Herren,Mose Herren: gersom

ledare för menigheten,ande,alla människor liv och utse en
en strid och tillbakafälttåg, föra demleda deras ikan utsom

herde."blir fårmenighetså Herrensigen, inte utanatt som
13Herren hansvarade: Nuns"Hämta Iosua, är manson, en

19ställ införpå honomdin hand honom,med ande. präs-Lägg
hans uppdragmenigheten och honom iElasar och helaten ge

ZOLåt sådin myndighet,få delderas åsyn. honom attav egen
21Men skallhonom. hanmenigheten lyderhela israelitiskaden

räkning skall sökaför hanstill Elasar,vända sig prästen som
skallorakel. På hans ordmed hjälpinförvägledning Herren av

tillbaka, liksomde vända Iosuapå hans ord skallde dra ochut,
hela menigheten."de israeliterna,andra

Mose hämta-befallt honom.hade Hangjorde Herrensom
och helainför Elasar menig-de ställde honomIosua, prästen

23lade honom hanspå honom ochheten, händersina upp-gav
så hade Mose.drag, Herren sagt genomsom

högtidskalenderOjfer- och

lHerren talade till Mose:28
2Ge tillkom-offergåvorpåbud:följande Deisraeliterna som

eldoffer, den lukt migföda, alltså mina görmig, min sommer
fastställda tider.med pånöjd, skall ni attnoga gevara
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3Säg tvåskall åtde eldoffer Herren:till dem: niDetta är ge
all framtid.brännoffer dagfelfria lamm varje iårsgamla, som

4Det det andra mellanoffra påskall dulammet morgonen,ena
5och tiondels efa siktatmatoffermörker,skymning och ensom

ÖDettaoliver.oljamed kvarts hin ärmjöl, blandat stöttaaven
på Sinaiberget, luktbrännoffret, instiftatdet dagliga somen

7Som tilldryckesoffereldoffer åt honom.nöjd,Herrengör ett
hin, offerskall du kvartsförsta lammetdet ett en rus-avge en

5Det and-åt helgedomen.skall du Herren iande dryck utgjuta
medmellan skymning och mörker;skall du offralammetra

dryckesoffermatoffer ochslags morgonensom omsamma
nöjd.eldoffer, lukt Herrenoffra det,skall du görett somen

9På årsgamla, felfria lamm,skall offra tvåsabbatsdagen du
olja,mjöl, blandat medmatoffer två tiondels efa siktatoch som

10Dettadryckesoffret. sabbats-tillhörandedet äroch dessutom
dagli-detbestämda dag, Sabbaten,brännoffret på dess utöver

dryckesoffer.brännoffret med dessga
Vid brännoffernymånadsfester till Herrenskall ni somera

årsgamla lamm, allaochframbära två bagge sjuungtjurar, en
samt olja,efa siktat mjöl, blandat medtiondelsfelfria, tre

blandatefa siktat mjöl,matoffer till två tiondelstjur,varjesom
13och efa siktattiondelsmatoffer till baggenmed olja, ensom

blirmatoffer till lamm.med olja, Detmjöl, blandat varjesom
åtnöjd, eldoffer ho-brännoffer, lukt Herrengör ettett somen

14De bestå hinskall halvtillhörande dryckesoffren enavnom.
och kvarts hintredjedels hin till baggentillvin tjurarna, enen

på bestämdanymånadsbrännoffret desstill lammen. Detta är
nymånadsfester.likadant vid alla åretsdag, nymånadsdagen,

15Dessutom syndoffer åtskall offra getabock Herren.ni somen
brännoffret med dessdet dagligaAllt detta skall offras utöver

dryckesoffer.
151 detfjortonde månaden,första månaden, på dagen i är

17och skallmånadfemtondepåsk, på dagen iHerrens samma
bröd.högtid. dagar skalldet hållas I sju äta osyratmanen

13Den dåhållas helig sammankomst;första dagen skall det en
19S0m brännof-eldoffer,sysslor.får utföra någrani inte ett ett

års-offra två bagge ochfer åt skall sjuHerren, ni ungtjurar, en
ZODet matoffrettillhörandede skall felfria.gamla lamm; vara

offraolja: skallbestå siktat mjöl, blandat med niskall treav
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Zloch offraefa till baggentiondelstvåefa tilltiondels tjurama,
Dessutomlammen.de sjuochtilltiondels efa ettvart aven

åtförsoningför bringasyndofferbockoffra attskall ni er.en
brännoffer,23Allt offra förutomskall nidetta sommorgonens

24Pâ skall nidettabrännoffret. sättdagligadetdelär aven
föda,dagarna,deunder sjudagofferframbära varje somsom

offrasskall utövernöjd. Detlukt Herreneldoffer, görsomen
25Den sjundedryckesoffer.med dessbrännoffretdagligadet

utfö-fårdå ni intesammankomst;helighållaskalldagen ni en
sysslor.någrara

bärveckohögtidunder25På niförstlingsoffrets dag, när er
hållaskall nitill Herren,skördenmatoffer denfram ett nyaav

sysslor.någrautföradå får intenisammankomst;heligen
off-skallnöjd, ni27S0m Herrenluktbrännoffer, görett somen

skalldeårsgamla lamm;och sjubaggetvå ungtjurar, va-enra
mjöl,siktatbestå28Det skallmatoffrettillhörandefelfria. avra

efationdelstvåtilltiondels efa varje tjur,med olja:blandat tre
lam-deoch sjuoch efa tilltiondels ettvarttill baggen aven

förso-bringaförgetabock3°Dessutom offraskall attni enmen.
dagliga bränn-det31A1lt förutomoffraskall nidettaåtning er.

dryckesoffer.ochmatoffermed dessoffret
hållaskallmånaden, nidagenpå första imånaden,sjunde29

sysslor. Dennågrautförafårdå intenisammankomst;heligen
280m luktbrännoffer,ljuda.låta hornen ettskalldagen ni en

och sjubaggeoffra ungtjur,nöjd, skall niHerrengör enensom
3Det skall be-matoffrettillhörandefelfria.allalamm,årsgamla

efa tilltiondels tjuren,med olja:blandatmjöl,siktat trestå av
och4och efa tilltiondels ettvartbaggenefa tilltiondelstvå en

getabock5Dessutom offraskall nilammen.de sju somenav
6Allt offrasskalldettaåtförsoningbringasyndoffer för att er.

det dag-matoffer ochmed dessnymånadsbrännoffretförutom
dryckesofferoch dematoffermed dessbrännoffretliga som

eld-nöjd,Herrentill lukt gör ettalltför dem,föreskrivs somen
offer åt honom.

hållasjunde, skall nimånad, den7På dagentionde i samma
fårochspäka ni inteskall ut-då nisammankomst;helig er,en

lukt380m åtbrännoffer Herren,arbete.föra något ett somen
års-ochbagge sjuoffra ungtjur,skallnöjd, nihonomgör enen

9Det matoffrettillhörandefelfria.skalldelamm;gamla vara
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skall bestå siktat mjöl, blandat med olja: efa tilltiondelstreav
1°ochtvåtjuren, tiondels efa till baggen tiondels efa till varten

Dessutomoch de lammen.sju skall offraniett geta-av en
bock syndoffer. Allt detta skall offras förutom försonings-som
dagens syndoffer och det dagliga brännoffret med matof-dess
fer och dryckesoffer.

12På femtonde dagen sjunde månadeni skall hålla he-ni en
lig sammankomst; då får utföra någrani inte sysslor. Under sju

13Somdagar skall fira högtid tillni Herrens brännof-ära. etten
fer, eldoffer, lukt Herren nöjd, skall offraett gör ni tret-en som

två baggarungtjurar, och fjorton årsgamla lamm; skallton de
Detfelfria. tillhörande matoffret skall bestå siktatvara av

mjöl, blandat med olja: tiondels efa till och detre var en av
två tiondels efatjurarna, till och de två bag-tretton var en av

15och tiondels efa till och de fjorton lam-vart ettgarna en av
Dessutom skall offra getabockni syndoffer. Alltmen. en som

detta skall offras förutom det dagliga brännoffret med dess
matoffer dryckesoffer.och

17Den andra dagen skall offra tolvni två baggarungtjurar,
13Tillhörandeoch fjorton årsgamla lamm, alla felfria. matoffer

och dryckesoffer skall för baggarnatjurarna, och lammen följa
Dessutomde föreskrifterna, allt eftergivna djurens antal.

skall offra getabockni syndoffer. Allt detta offrasskallen som
förutom det dagliga brännoffret med dess matoffer och dryck-
esoffer.

ZODen tredje dagen skall offra elvani tvåtjurar, baggar och
21Tillhörandefjorton årsgamla lamm, alla felfria. matoffer och

dryckesoffer förskall baggarnatjurarna, och lammen följa de
Dessutomföreskrifterna, allt eftergivna djurens antal. skall

offra syndofferbock.ni Allt detta skall offras förutom deten
dagliga brännoffret med dess matoffer och dryckesoffer.

23Den fjärde dagen skall offrani tvåtio tjurar, baggar och
24Tillhörandefjorton årsgamla lamm, alla felfria. matoffer och

dryckesoffer skall för baggarnatjurarna, och lammen följa de
25Dessutomföreskrifterna, allt eftergivna djurens antal. skall

offra getabock syndoffer.ni Allt detta skall offras för-en som
det dagliga brännoffret med dess matofferutom och dryckes-

offer.
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och25Den två baggaroffraskall nio tjurar,dagen nifemte
27Tillhörande ochmatofferfelfria.allafjorton årsgamla lamm,

deföljabaggarna och lammenskall fördryckesoffer tjurarna,
Dessutom skallantal.efter djurensföreskrifterna, alltgivna

offras förutom detAllt detta skallsyndofferbock.offrani en
och dryckesoffer.matoffermed dessbrännoffretdagliga

ochDen två baggaroffra åttaskall tjurar,dagen nisjätte
3°Tillhörande matoffer ochalla felfria.årsgamla lamm,fjorton

deföljaoch lammenbaggarnafördryckesoffer skall tjurarna,
31Dessutom skallantal.efter djurensalltföreskrifterna,givna

detskall offras förutomAllt dettasyndofferbock.offrani en
dryckesoffer.matoffer ochmed dessbrännoffretdagliga

ochtvå baggar32Den offraskall sju tjurar,nisjunde dagen
33Tillhörande matoffer ochfelfria.allaårsgamla lamm,fjorton

följa deoch lammenbaggarnaskall fördryckesoffer tjurarna,
34Dessutom skalldjurens antal.efterföreskrifterna, alltgivna

detoffras förutomskallAllt dettasyndofferbock.offrani en
dryckesoffer.matoffer ochmed dessbrännoffretdagliga

då fårhögtidssamling;35På skall hadagen niåttondeden en
35Som eldoffer,brännoffer,sysslor.någrautföra ettettni inte

baggeoffraskallnöjd, ni tjur,Herrenlukt gör enenen som
37Tillhörande ochmatofferfelfria.allaårsgarnla lamm,och sju

deföljaoch lammen givnabaggenskall fördryckesoffer tjuren,
38Dessutom skall offraantal. niefter djurensföreskrifterna, allt

dagligaförutom detskall offrasAllt dettasyndofferbock.en
dryckesoffer.matoffer ochmed dessbrännoffret

högtider,39Detta vidoffra åtskall Herrenvad niär era
formoffer ni ioch frivilligalöftesofferde avutom gersom

gemenskapsoffer.ellerdryckesoffermatoffer,brännoffer,
ha-alldeles så Herren1Mose israeliterna,tillsade detta som30

de befallt honom.

löftenLagar om
Mose stamhövdingar:till israeliternastalade

befallt.harvad HerrenDetta är
för-med edeller30m löfte till Herrenavlägger etten man

ord.bryta Hanfår han sittnågot, inteavstå frånpliktar sig att
lovat.harså hanmåste allti göra som
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40m och bor hos far avläg-kvinna sinännu ären som ung
avstå från något,löfte till eller förpliktarHerren sigett attger

5och får höra hennes löfte eller förpliktelsehennes far menom
detta, då gäller allanågonting till henne hennesinte säger om

6Menförpliktelser kraft. fadernlöften och alla hennes är i om
alladag han får höra saken, dåingriper ärsamma som om

löften ogiltiga liksom hennes förpliktelser, ochhennes Herren
förlåter henne eftersom hennes far ingrep.

70m löften infria hon åt eller harhon har näratt ges en man,
3ochförpliktelse tanklösa ord, hennesålagt sig manen genom

dagfår höra detta något till hennesägautan att sammaom
får då gäller hennes löften och henneshan höra saken,som om

9Menförpliktelser kraft. hennes ingriperiär sammaom man
då upphäver det löfte hondag han får höra saken, hanomsom

infria liksom de förpliktelser hon tanklöst ålagthade sig,att
och kommer förlåta henne.Herren att

1°För löf-förskjuten kvinna haränka eller gett ettsomen en
ålagt kraft.alla förpliktelser hon sig iärte

110m gift kvinna lovar något eller med ed förpliktar sigen
12och får höra dettaavstå från något, hennesatt menman om

då gäller alla hen-något till henne och inte ingriper,inte säger
13Menförpliktelser kraft.löften och alla hennes iär omnes

dag han får hörahennes upphäver dem omsamma somman
löften såväl för-saken, då allt hon har uttalat ogiltigt,är som

dem, och kommerpliktelser. har upphävt HerrenHennes man
förlåta henne.att
Kvinnans ed-åt löfte ochkan giltighet varje varjeman ge

150mhan kan upphäva dem.lig förpliktelse späkning, ochom
förrän dagnågot till henne inne,inte nästa ärsägermannen

för-åt löften och alla henneshar han giltighet alla hennesgett
och med hanpliktelser. har dem giltigaHan gjort i inteatt sa-

fick höra saken.de något till henne dag hansom omsamma
15Men fåttnågon tid efter hanhan upphäver dem först attom
höra måste bära hennes skuld.dem, hanom

17Dessa fastställa angå-stadgar lätde Herren Moseär som
och hans hustru och mellanende förhållandet mellan manen

och bor hos far.far och hans dotter då hon sinännu är ungen
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midjaniternaKrig mot
1Herren talade till Mose:31

skallSedanmidjaniterna.Kräv israeliternaförhämndut av
fäder.med dinadu förenas

3Och folket:talade tillMose
förMidjanstrid. skalltill De motdel mänRusta eraaven

4Tusen ochfrån Is-hämnd.Herrensutkrävaatt var en avman
strid.sändaskall iniraels utstammar

från 12 0005Av varje stam,Israels utätter tusentogs man
från5Mose strid,demsände i tusenstridsrustade utmän. man
Ela-Pinechas,med dem prästentillsammansochvarje stam,

föremålen och signal-heligademedförde sigsomsars son,
hade be-7De såMidjan, Herrentågade mottrumpeterna. som

8Förutom allakön.manligtalladödadedeochfallt Mose, av
midjanitiska kungarna,också dedödade dedräptesandra som
midjanitiska kungarna.femdeoch Reva,HurRekem, Sur,Evi,

9Midjaniternas kvinnorBileam, BeorsocksåDe högg son.ner
dragdjur, alloch allaisraeliterna,till fångaoch barn togs av

byte.midjaniternafråndeegendomallochboskap tog som
liksombrände de1°Alla boddemidjaniternastäder där ner,

gods och allt byteDe alltmed sig rövatalla tältläger. tog av
120ch Ela-tilldetta Mose,förde prästenboskapochmänniskor

vidMoabs hedar Jor-pålägretmenighet iisraeliternasochsar
gods.och alltbytetfångarna, rövatIerikodan, mitt emot -

komhövdingaroch menighetens13M0se, allaElasarprästen
14Men vredeMose motdem utanför lägret.och mötte greps av

återvändeofficerareoch lägrehögrebefäl, dehärens som nu
15Han låtit alla kvinnornadem: msade till "Harfälttåget.från

israel-lockaderåd ochDet Bileamsföljdedeleva somvar
sågälldedet Pegor, atttrolösa Herren närmotiterna att vara

17Döda allahemsökelsen.drabbadesmenighetHerrens nuav
haftharalla kvinnordödaochmanligt kön,barn sam-somav

nå-med13Men legatharflickorde intelag med somen man.
Självadel.förbehållaochlevaskall låtani egengon man

harochdagar. Varutanför lägret i sjuhållaskall ni somener
tredjepå denskalldöd sigvidnågon ellerdräpt rört renaen

2°Nifångar.ochbådegällerdetsjunde dagen,och den eraer
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skall också alla kläder, allt skinn ellergjortär get-rena som av
träföremål."hår och alla

Prästen Elasar sade till soldaterna med kriget:varit isom
lagbestämmelse har åtden Herren"Detta Mose:är gettsom

Det guld eller silver, koppar eller ellerjärn,är tennsom av
23al1t tål måste eld. Dåbly, eld, föra blir detni rent.som genom

tåldet skall också med Alltreningsvatten.Men interenas som
24Tvättaföra kläder sjundeeld skall denni vatten.genom era

Då blir och sedan kan gå lägretdagen. ni in ini igen."rena,

bytetFördelning av
25Herren sade till Mose:

ZÖDu och Elasar och menighetens familjeöverhuvu-prästen
27Delaskall räkna människorna och djuren krigsbytet.den i se-

hälften åtdan bytet och krigarna med stridenvarit ige som
23Låthälften åt soldaternaoch menigheten. varitresten av som

med striden betala tribut åt skall beståi Herren. Denen enav
femhundradel människorna, korna, åsnorna fåren.ochav
Detta frånskall du deras andel och åt Elasarprästenta ge

3°Frånoffergåva åt de andraHerren. israeliternassom en an-
skall du femtionde människorna bo-del och allta en av av

kor, åsnor och får. skall du åt leviternaskap, Detta somav ge
för boning.Herrensansvarar

31Mose befalltoch Elasar gjorde hadeHerrenprästen som
återstod32Krigsbytet, det soldaternavad hadeMose. som av

3372 3461utgjordes får, kor, åsnortagit, 675 000 000 000av
35och allt allt flickor hade32 människor, de000 intesom som

med någonlegat man.
35Hälften detta, den lott tillföll dem med ivaritav somsom

37däravuppgick till får, får tributstriden, blev337 500 675 som
3336 3930000 kor, därav tribut åt 500Herren, 72 Herren,som

4Oochåsnor, därav tribut åt61 Herren, 000 människor,16som
41M0sedärav tribut åt överlämnade32 Herren. tributen,som

offergåva, till Elasar, så hade be-Herrens Herrenprästen som
fallt Mose.

42Den andra hälften, israeliternas andel, Mose hade av-som
43alltså andel,skilt från de stridande menighetensmännens,

4436 4530 45ochutgjordes får, kor, åsnor337 500 000 500av
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47Från fem-andelisraeliternas Mosemänniskor.16 000 tog en
den åt leviter-ochoch boskaptiondel både människor gavav

hadesåborüng, Herrenförhade Herrensansvaret somna, som
befallt Mose.

43Häravdelningarnas lägre officerarna,högre ochbefäl, de
49och hardinatill honom: "Vi, tjänare,sadekom fram till Mose

våravårt befäl. Ingenstår under mänräknat soldaterna avsom
50Därför ochoffergåva åt VarHerren.villsaknas. vi ge ennu

armband, länkarguldföremål har kommithan över,deen ger
för livhalssmycken, lösen sittörhängen ochoch ringar, som

51Mose guldetElasarochinför Herren." prästen emottog av
52Den guld deoffergärdguldsmedsarbetena.dem, alla av som

vägdetillframbär Herrenhögre lägre officerarnaoch samman-
54Mose53varje ochbyte.hadesoldat tagitlagt siklar;75016

och förde detfrån officerarnaguldetElasarprästen tog emot
ihågkomnaskulle bliisraeliternaförtill uppenbarelsetältet, att

inför Herren.

JordanlandetFördelning öster omav
lRubenitema hjor-boskap, väldigahadegaditernaoch gott om32

förområden lämpadeGileads sigochdar. de såg IasersNär att
Zgick menighe-Elasar ochde tillboskapsskötsel Mose, prästen

3"Atarot, Hesh-Nimra,Divon, laser,och sade:hövdingartens
4det harland HerrenochNebo Meon,bon, Elale, Sivma, som

boskapsskötsel,förmenighet, lämpar sigåt Israelsunderkuvat
50m välvilja,dinboskap.har vi ägerdinaoch tjänare,vi,

vår egendom.få detta land"låt dåherre", fortsatte de, somoss
Jordan."För inte öveross

éMose "Skulleoch rubeniterna: nigaditernasvarade stanna
7Hur avskräckakan is-krig nibröder drar ihär, medan utera

harlandfloden det Herrengå in iraeliterna från överatt som
3ust fråndemsändefäderså gjorde jagåt dem när utgett era

9De tilllandet. sig iför i vägKadesh Barnea att gavspana
israeliter-avskräcktedelandet,och spanadeDruvdalen i men

1°Denhade åt dem.land Herrenfrån gå till det gettatt somna
denna ed:och hanvredeflammadegången Herrens svorupp,

ningen års ål-från tjugodrog Egypten,de män ut ursomav
med ed har lovatlandfå det jagskallder och uppåt, somse
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Abraham, Isak och Jakob, de har inte varit mig,trogna mot
ningen kenissén Jefunnes ochKalev, Josua, Nunsutom son,

13Herrens flam-de har vredeHerren/varit trogna motson -
made lät dem omkring öknen fyrtioIsrael, och han irra i imot
år, tills hela det släktled borta hade detgjortsom som varvar

Och fäders spår, synda-gårHerrens ni i nii ögon.ont eranu
gångavkomma, och får vrede brinnaHerrens ännuattres en

150m och han gångIsrael. avfaller från honomni ännumot en
kvar Israel drar undergång hela dettalämnar öknen,i ni över

folk."
15De tänker fållorgick fram till honom och sade: "Vi bygga

17menhär till Våra åt våra familjer, självahjordar och städer
tillför israeliterna, ordnadeskall ochvi irusta spetsenoss

dem dit där de skall Vårastrid, ända till dess har fört bo.viatt
familjer bor kvar de befästa städerna, skyddade för landetsi

18och förrän israel-befolkning, skall återvända hem allavi inte
19Vi blandhar fått skall ha någonjordlotter. lottiter sina inte

vårpå Jordan, hardem där borta andra sidan tilldelatsvinär
pålott här sidan Jordan."östra av

2OMose svarade dem: "Om verkligen harni nigör sagt,som
21ochtill krig inför alla krigareHerren,ni rustar omom er era

tills hangår Jordan inför och har fördrivitHerrenöver stannar
ochfiender, återvänder hem förrän landet harsina ni inteom

tilllagts under då har skuld till ellerHerren, Herrenni ingen
7-3MenIsrael, och detta land skall bli egendom inför Herren.er

så, och dåsyndar Herren, skallni inte m nigör attmot vetaom
24Bygg åt familjer åtsynden drabbar städer och fålloreraer.

får, och också harövrigt ni sagt."gör iera som
25Gaditerna svaradeoch rubenitema Mose: "Herre, dina tjä-

26Våraskall du har befallt. barn och våra kvin-göranare som
Gileadsvår boskap alla våra lastdjur kvaroch istannarnor,

men införstäder, dina alla rustade till stridvi, tjänare, ärsom
delta duskall Jordan för kriget, såHerren, iöver att som

har herre."sagt,
23Mose tillbefallningar dem till Elasar,prästengav nu om

israelitiska familje-och till deJosua, Nuns stammarnasson,
29Hanöverhuvuden. sade: "Om alla gaditer och rubeniter som

inför gårrustade till krig Jordan tillsammansHerrenär över
med och lägger under landet, då skall demni nier, om er ge
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3°MenGilead deras egendom. de inte ochsigrustarsom om
gårinte tillsammans med skallöver de få egendomsiner

bland andra Kanaan."ier
31Till detta svarade gaditema och rubeniterna: "Vad Herren

befallt 32Vihar dina dettjänare, skall ocksåvi skallgöra. rusta
inför Herren och gå till Kanaan. Då fåröver våra lotter,vioss

vår egendom, på denna sidan Jordan."
33Mose amoreerkungen Sichons rike och Bashansgav nu

kung Ogs rike till gaditerna, rubeniterna och hälftenena av
Josefs Manasses detta land med dess städer ochstam, stä-sons

34Gaditernadernas kringliggande områden. byggde upp
35AtrotDivon, 35BetAtarot, Aroer, Shofan, Iaser, Jogbeha,

Nimra och Bet så fickHaran, de befästa städer och fållor åtatt
37Rubeniternafåren. byggde Heshbon, Elale och Kirjata-upp

33samt Nebojim och Baal Meon borde skrivas på annatsom-
ochsätt Sivma. Städerna de hade byggt fick behål-som upp-

39Ättlingarnala gamlasina till Makir, Manasses tå-namn. son,
gade Gilead, de erövrade. De amoreiska invånarnamot som

4°Mosedrevs undan. området åt Manasses ättlingargav ma-
Manasseskiriterna, och de bosatte där.sig ättlingar jairiterna

tågade Hams tältbyar, de erövrade och kallade förmot som
42NovachIairs byar. tågade Kenat med kringliggande by-mot

han erövrade. Han platsen sitt Novach.egetar, som gav namn,

Ökenvandringensetapper
1Detta de sträckorär israeliterna gick de drognär33 utsom ur
Egypten under Moses och ledning,Arons ordnade häravdel-i

2Moseningar. förtecknade lägerplatserna de på Herrenssom
befallning bröt från, sträcka för sträcka. derasDetta ärupp
marschsträckor, från lägerplats till lägerplats.

3De bröt från förstaRamses månaden,i på femtondeupp
dagen första månaden.i efter påskenDagen tågade israeliterna

4medandristigt allai åsyn, begravdeut egypternas egypterna
döda, allasina de förstfödda hadeHerren dräpt. Så drab-som

bades deras gudar dom.Herrensav
5Israeliterna bröt från Ramses och slog läger Suckot.iupp

6De bröt från Suckot och slog läger i Etam, ligger vidupp som
7Deranden öknen. bröt från Etam, vek Pi Ha-motav upp av
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utanförslog lägerochSefon,Baalligger mitt emotchirot, som
igenomoch gick tvärs3De I-Iachirotfrån PibrötMigdol. upp

ökenEtamsdagsmarschergicköknen. De trehavet i genomut
tilloch kom9De från MarabrötMara.slog läger ioch upp
deochpalmer,och sjuttiokällortolvdetfannsVid ElimElim.

vid Säv-slog läger1°De ochfrån Elimbrötdär.lägerslog upp
Sinöknen.lägerslog iochDe Sävhavetfrånbröthavet. upp
13De brötDofka.lägerslog ioch12De Sinöknenfrånbröt upp

från14De brötAlush.läger islogDofka ochfrån uppupp
någotdetfanns intedärRefidim,läger ioch slogAlush men

ochRefidim15De frånbrötfolket.fördricka uppattvatten
slogoch16De SinaiöknenfrånbrötSinaiöknen.lägerslog i upp

17De Hattaavafrån KivrotbrötHattaava.Kivrotläger i upp
slogoch13De från HaserotbrötHaserot.slog läger ioch upp

läger Rim-slog i19De ochfrån RitrnabrötRitrna.läger i upp
läger ioch slogZODe Peresfrån RirnrnonbrötPeres. uppmon

22Deläger Rissa.slog ioch21De från LivnabrötLivna. upp
23De brötKehelata.slog läger iochfrån uppRissabröt upp
24De brötSheferberget.vidlägerslogoch uppKehelatafrån

25De frånbrötHarada.läger ioch slogSheferbergetfrån upp
Makhe-25De frånbrötMakhelot.läger ioch slogHarada upp

slog27De ochfrån TachatbrötTachat.slog läger iochlot upp
Mit-slog läger iTerach och23De frånbrötTerach.läger i upp

3°DeHashmona.läger islog29De Mitka ochfrånbrötka. upp
31De brötMoserot.slog läger iochfrån Hashmonabröt upp

32De brötIaakan.läger Beneslog ioch uppfrån Moserotupp
33De brötHaggidgad.Horläger ioch slogIaakanfrån Bene
34De brötIotvata.läger islogHaggidgad ochfrån Horupp

35De frånbrötläger Avrona.och slog ifrån Iotvata uppupp
36De från Esjon-brötEsjon-Gever.slog läger iochAvrona upp

37De brötKadesh.vidSinöknen,slog läger i uppochGever
tillvid gränsenberget Hor,vidlägeroch slogKadeshfrån

Edom.
på bergetAron38På gick prästenbefallningHerrens upp

is-efter detåretfyrtionde attdetunderhan,där dogochHor,
måna-femtedagenförsta idenEgypten,drograeliterna ut ur

Hor.på bergetdöd39Aron vidgammal sinår123den. var
Negev ibodde iArad4°Kanaaneerna kungen somav --

närmade sig.israeliternafick höraKanaan att
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41De bröt från berget och slog läger Salmona.Hor iupp
42De 43Debröt från Salmona och slog läger i Punon. brötupp

44Defrån och slog läger Ovot. bröt frånPunon i Ovotupp upp
45Deoch slog läger vid till Moab.i Ije Haavarim brötgränsen

46Defrån slogoch läger Gad. bröt frånIjim i Divonupp upp
47DeDivon Gad och slog läger Almon Divlatajma. bröti upp

från DivlatajmaAlmon och slog läger Avarimbergen, vidi
48DeNebo. bröt från Avarimbergen och slog läger påupp

49DeMoabs hedar, vid Jordan, Jeriko. slog lägermitt videmot
Jordan mellan Hajshimot och Avel Hashittim, på MoabsBet
hedar.

införFörmaningar erövringKanaans
5°Herren talade till på Moabs hedar, vid Jordan,Mose mitt

Jeriko:emot
51Tala så till israeliterna: gårNär Jordan och kom-ni över

52skall fördriva dem bor landet ochin i Kanaan ni imer som
förstöra alla deras avgudabilder. Alla deras bilder skallgjutna

53Se-förstöra, offerplatserni och alla deras skall ödelägga.ni
dan skall landet besittning och bosätta där,ni i harnita er

54Nifått det besittning. skall fördela landetmigav som er ge-
Åtlottning släkt för släkt. den släkt har mycket folknom som

skall andel, åt den har litet liten. ochm Varstorge en som en
fördelning-skall få del där lotten faller skallNisin göraut.en

55Menefter fädernestammar. fördriver lan-ni inteen era om
dets invånare, då kommer de lämnar kvar blini att taggarsom

och pikar kroppar. skall anfalla det landi Dei ögon iera era er
56ochdär bor, skall med hade tänktni- jag jaggöra göraer som

med dem.

Kanaans gränser
lHerren talade till Mose:

Ge israeliterna följande påbud: När kommer landet,ni in i
detta det land skall bli egendom.in i Kanaan, Dettaär som er

för Kanaans land:är gränserna
söder land Sinöknen, längs med Edom.gränsar Erert mot

sydgräns skall från räknat från änden Döda havetöster av
4och sedan böja söder Akrabbimbranten, gå förbi Sinav om
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tillDärifrån skall denKadesh Barnea.söderoch löpa ut om
5Efter skall den böjaförbi Asmonoch Asmon.Hasar-Addar av

vid havet.och löpagränsflodEgyptens utmot
skallDettaMedelhavetskall gräns.väster ervaraervara

västgräns.
draskallMedelhavet ni7Detta frånnordgräns:skall ervara

3Från dra denskall niberget Hortill berget Hor.den fram
9Där-Sedad.vidskall löpaoch dentill Levo-Hamat, utfram
Dettavid Hasar Enan.och löpatill Sifronifrån skall den ut

nordgräns.skall vara er
Shefam.loÖstgränsen tillframfråndra Hasar Enanskall ni

Rivla Ajin.Från tillvidare österskall denShefam omner
bergssluttningenlängsneråt och löpaskall fortsättaGränsen

Därifrån den fortsättaskallsida.på Gennesaretsjöns östra
havet.vid Dödaoch löpaJordantill utner

land.Detta gränserna runt ertär
landdet13Mose påbud: "Dettaföljande ärisraeliternagav

enligt Her-det landlottning,fördelaskallni somgenomsom
halvadenochåtskall nio stam-befallning stammargesrens

gaditernasochRubeniternas familjermed dessstammen.
redanharhalvafamiljer liksom Manasses stammed dessstam

15Dessa halvaoch dennatvå stamegendom.fått stammarsin
Jordan,sidan mittpå andra emotegendomfåttalltså sinhar

floden."sidanpåJeriko, östra om
Herren tilltalade Mose:

mel-landetDetta fördelaskallpå de mänär somnamnen
13Ni låtaocksåskalloch Josua, NunsElasarlan prästen son.er:

19Detta ärvid fördelningen.deltahövding varje stamuren
JefunnesKalev,från Judaspå de männen: stam son,namnen

21från BenjaminsOfrån AmmihudsSamuel,Simons stam son,
från Bucki,hövdingenKislons DansElidad, stamstam son,

Efodsfrån Hanniel,dels hövdingenJosefsJoglis sönerson,
24dels ShiftansKemuel,hövdingenfrån Manasses stam,son,

25från Elisa-hövdingenSebulonsfrån Efraims stamstam,son,
26från Paltiel, As-hövdingenIsaskarsfan, Parnaks stamson,

Shelornisfrån Achihud,hövdingenAshers stamson,sans
Ammihuds230ch Pedahel,hövdingenNaftalisfrån stamson,

son.
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29Detta de enligt Herrens befallning skulle fördelavar som
israeliternas egendom Kanaan.i

Leviternas städer och betesmarker

1Herren talade till påMose Moabs hedar, vid Jordan, mitt
Jeriko:emot

Befall israeliterna den egendom de har tilldelatsatt av som
avskilja städer åt leviterna bo skall också leviternaNiatt ge

3Debetesmark kring städerna. skall bo städerna ochi använda
4Be-betesmarkerna för den boskap de för alla djur.äger, sina

tesmarkerna åt leviterna åtni skall alla håll sträcka sigsom ger
5UtanförOOOalnar utåt från1 stadsmuren. staden skall ni mäta

östsidan betesmarken till alnar,2 000 sydsidan tillupp av
000, västsidan2 till och2 OOO nordsidan till med2 OOO, staden i

mitten. betesmarkernaDetta är leviterna skall få kring si-som
städer.na
5De städer skall avskilja åtni leviterna innefattar desom sex

asylstäderna, till vilka skall låta dråpare fåni tillflykt.sinta
7Samman-Förutom dessa skall demni ytterligare städer.42ge

blirlagt det alltså städer med tillhörande48 betesmarker som
3Närm skall åt leviterna. dessa frånni städer israeliter-targe

egendom skall mycket frånm dem har mycket ochtanas som
frånlitet dem har litet. Varje skall sina städerstamsom ge av

leviternaåt förhållandei till det område har fåttstammensom
egendom.sinsom

Asylstüderna
9Herren talade till Mose:

1°Säg till israeliterna: gårNär ni Jordan och kommeröver in
skallKanaani välja städerni skall asylstäder.ut som vara era

Dit skall dråpare kunna fly han har dödat människaen om en
Städernauppsåt. skall tillflyktsorterutan tjäna undansom

blodshämnaren, så dråparen blir dödadinte haninnanatt
13Avställs inför menighetens domstol. de städer avskiljerni är

14Tredet skall asylstäder. städer skall nisex som vara era av-
skilja Jordan och städeröster i Kanaan. De skalltreom vara

15Bådeasylstäder. israeliterna och invandrare eller tillfälligt
bosatta bland folket skall ha dessa städer till asylplatser.sex
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uppsåtmänniskadödathar utanskall ochDit ensomenvar
fly.kunna

såjärnföremål,med att15Men slårnågon ettannanenom
straf-skallmördareochmördare,handåföljer,döden är enen

17Och medandreslår denhan stendöden.medfas somenom
ochmördare,då hanföljer,döden ärmed, ochdödagår enatt

Likaså slår denhandöden.straffas medskallmördare omen
dödenmed, ochdödagårträredskapmed attandre ett som

en medstraffasskallmördareochmördare,handåföljer, är en
Närmördaren.döda19Det skallblodshämnarendöden. är som

2°Och nå-honom.dödaskall hanmördarenpåhan stöter om
pånågotkastarellerond avsiktomkull iknuffar annanengon

eller till honomslårföljer,så dödenvilja,med ondhonom att
straffas medskall handåföljer,dödensåavsikt,fientlig atti

mörda-dödaskallBlodshämnarenmördare.döden: han är en
nar på honom.han stöterren

fientligomkullMen knuffaråkar utannågon annanenom
denföremål pånågotkastarond viljahanelleravsikt, utanom

andre medträffar den23eller förhan sigandre, attutan seom
fastoch dettaföljer,dödenmed, ochdödagår attsten somen

någothonomeller ville ont,fiendeandresdenhan inte var
döma ochmellan gärningsmannen24då menighetenskall

25Menighetenföreskrifter.härenligt givnablodshämnaren
föra honomochblodshämnarenundandråparenräddaskall

tillsboskall hanflytt.han Därasylstad dittill dentillbaka
250molja.med heligsmordavlider, han äröversteprästen som
flytt,asylstad dit handenkringområdetlämnardråparen

asylstadensutanförpå honom27och träffarblodshämnaren
dradråparendöda attblodshämnaren utandå kanområde,
tillsasylstad23Dråparen måste i sinblodskuld sig. stannaöver

får handödefter överstepravstensavlider. Förstöversteprästen
förDetta gällande lagskalljord.återvända till sin varaegen

bor.släktled, ni änalla vargenomer
dödasdråparenfårmänniska,300m någon dräper annanen

förvittnesmål räcker inteendauppgifter. Ettpåbara vittnens
dödsdom.en

liv.mördares Förtjänarför31Ni lösenfår inte emotta en
32Inte hellerdöden.medstraffashanskalldöden,brotthans

asyl-tilltillflykthar sinför tagitlösenfår ni enemotta somen
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landet,så han åter kunde bo harstad, i innan prästenatt ute
avlidit.

33Ni får vanhelga det land bor Blod vanhelgar lan-niinte
det, landet kan få någon försoning för det blodoch inte som

34Niblodet från den det.därutgjutits utgötutom genom som
får landet där bor, det land där har bo-ni jag mininte orena

har boning bland israeliterna.ning. Herren,Jag, min

giftermålKvinnliga arvtagares
lFamjljeöverhuvudena gileaditernas släkt trädde fram. Gi-i nu

gileaditerna alltsålead till Makir, till Manasse; varvar son son
Josefs släkter. kom med ärende tillDe sitt Mosesönersen av

ochisraeliternas familjeöverhuvuden, sade:och hövdingarna,
befallt lottning fördela lan-"Herren har dig, herre, att genom

också fåttdet mellan israeliterna deras egendom. harDusom
Selofchads skall åtbefallning Vår broderHerrens att arv ges

3Men de gifter med från andra israel-hans döttrar. sig mänom
frånså arvslott skäras bortitiska kommer deras attstammar,

våra fäders och läggas till den egendomegendom ägssom av
4Ochderas så del vår jord.På mister vi närsättstam.nya en av

arvslott fogats till denisraeliternas friår kommer har deras
frånoch har skurits bortegendom derasägs stamsom av nya

vår fädernestams egendom."
5På följande på-befallning då israeliternaHerrens Mosegav

bud:
5Detta befallerhar vad iJosefs Herrenärsöners rätt.stam

fråga får gifta med de vill,Selofchads döttrar: De sig vemom
tillhör deras fädernestam.bara det sker släktinom somen

7Ingen från tillisraelitisk jord får övergå stam en annan.en
8Enfädernestams egendom.israelit skall hålla kvarVarje sin

israelitisk får barakvinna har egendom inomärvt stamsom en
hennes fäderne-gifta med någon tillhör släkt inomsig som en

få behålla fädersdetta för israelit skall sinavarjestam, att
9Ingen tillfår övergå frånegendom. jord stam en annan.en

israelitisk skall hålla kvar egendom.Varje sinstam
Selofchads hade befalltdöttrar gjorde Mose.Herrensom

nMachla, gif-Selofchads döttrar,Hogla, Milka ochTirsa, Noa,
12De de släk-giftemed till farbröder. sig inomsig sinasönerte
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och derasJosefsfrånhärstammade Manasse,ter son,som
fäderne-derasdenstannade kvar inomegendom stam som

tillhörde.släkt
13Detta isra-bestämmelser Herrenbud ochde gavsomvar

vid Jordan,hedar, mittpå Moabs emotMoseeliterna genom
Ieriko.



MosebokenFemte
Deuteronomium

Återblick ökentiden. Folkets ledare
1Detta vad förkunnade förMose Israels folk öknenär i öster

Jordan, Suf,ödemarken mellani Paran och Tofel,nära La-om
elvaban, ochHaserot Di Sahav, dagsresor från påHoreb vä-

3DetSeirs berg, till Kadesh Barnea. fyrtionde året, påövergen
första dagen elfte månaden, förkunnade föri Mose israeliterna

4Moseallt vad hade befalltHerren honom till dem. ha-sägaatt
de då besegrat kung Sichon, härskade Hesh-iamoreernas som
bon, och vid Edrei hade han besegrat Bashans kung Og, som

5Österhärskade Ashtarot.i Jordan, Moab, inleddei Moseom
denna undervisning lagen. sade:i Han

ÖHerren, vår Gud, talade till på Horeb: har"Längeoss nog
7Brytni dröjt kvar vid detta berg. och motnu upp amoreer-

berg och deras Iordandalen, bergsbygden,i i imotnas grannar
Låglandet, och kusttrakten. GåNegev till kanaaneernas land,

3Härmedtill Libanon och ända till den floden, Eufrat.stora
överlämnar landet åt Gå ochjag besittning det landitaer. som
Herren med ed har lovat fäder Abraham, Isak och Ia-att ge era
kob och efterkommande."deras

9Vid tid sade till orkarjag "Ensam bärajag intesamma er:
loHerren, Gud, har låtit bli många, lika talrikaniårer. er er nu

Måhimlens fädersstjärnor. Herren, Gud, låta blisom era er
Mentusenfalt fler och välsigna han har lovat. hurer som

skall jag orka med denna börda, all möda med ochensam er
13Välj kloka, förnuftiga erfarnatvister och ochmänera ur var

14Niså dem tilljag ledare." svaradegörstammar,en av era era
15Ochdet förslag. ledandejagatt iett gott mäntogvar era

kloka och erfarna gjordeoch dem till ledare förstammar, män,
till anförare för eller hundra eller femtio eller ochtiotusener,

till förmån inom stammar.era
16Då uppmanade domare: påjag "Lyssna bröder ochera era

döm mellan demrättvist och mellan landsman ochäven en en
17Varfrämling. partiskainte dömer, lyssna lika påninär noga



284MosebokenFemte1:18

Guds. Omdomenmänniska, ärFruktalåg och hög. ingen
såden förfram mig,skall läggasvår för niförsak blirnågon er

lyssna."skall jag
j skulle13Då allt ni göra.också anvisningarjag omergav

bergenioch spelningenKadeshtillVandringen
helavandrade19Därefter ochfrån Horebbröt vi genomupp

Viharsjälvafruktansvärda öken ni sett.ochden stora som
Gud,vårså Herren,berg,riktninggick i mot somamoreernas

2°Där tillsade jagKadeshtill Barnea.och kombefallthade oss,
vårberg, Herren,tillkommithar"Ni somamoreernasnuer:

åt dig.21Herren, landetöverlämnatGud, hardinGud, oss.ger
Gud,dina fädersså Herren,det besittning,Gå och idit ta som

förskräckt."blirädd, intehar Var intesagt.
någravill skicka22Men sade:och "Vifram tillkom migni

beskedochlandetutforskakanförväg,i ommän ge osssom
Jagtill."städer kommervilka vifölja ochskallvilken vivåg

från varjetolvblandoch utsåg män,förslagetfann gott ener
ochtill Druvdalen24De kombergen,begav isigstam. upp
till25De frukterlandetsnågramed sigspanade där. tog nerav

vårlandrikt Herren,detrapporteradeoch ettatt somvaross
trotsade25Men gå ditvilleni inte utanvilleGud, uppge oss.

27och knotade:tält ochbefallning iGuds, sattHerrens, eraer
Egyptenhan förtdärför haroch uthatar"Herren urossoss,

23Vartpå ärslutochåt göraför prisgeatt oss.amoreernaoss
talmodlösa med sittharVåra bröder gjortgåskalldet vi oss

och stä-talrikareoch viän storafolk år störreett omsomom
fickanakiteroch medTillskyhögader med spanarnamurar.

där borta."se
förräddaJag skrämmas, inte"Låttill intesade varerer:
ni3OHerren, strider förframför ochgårGud,dem somer,erer

31Och erfarafick duöknenii Egypten.själva såg honom göra
hela denbärdig sinGud, bardinHerren,att son,en mansom

32Trots litadedettahit.för kommavandratharni attväg som
33som val-ochpåföregickGud, vägenpå Herren,ni inte erer

för lysaeldlägerplatser, i attde natten erupput enomera
moha."dagen i ettväg, om
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34När ochhan vredehörde klaganHerren svorgreps aver
35"Aldrig detta usla släkt-skall någon dessadenna ed: män,av

fä-ed har lovatrika land medled, få det jag att ge erasomse
Åt36ingen skall få det.Kalev, Iefunnes hander, utom seson -

mark hans fot harskall denoch hanshonom jagsöner tram-ge
harhan Herren trogen."varitpat,

37Även hellerför skull.på vredgades "InteHerrenmig er
38"Menhan. Nunsdu få komma dit", sade Iosua,skall son,

mod honom,få dit. idin skall komma Ingjuttjänare,ärsom
39Era barnIsraels egendom. niskall landet tillhan göra som

lärtbli fiendens byte, inte sigsade skulle ännusönerera som
Ätdit. dem skallskall få komma jagskilja på och degott ont,

4°Själva måsteskall det besittning. nilandet, och de ita nuge
Sävhavet."riktningoch tillbaka öknen,bryta in i i motupp

41Ni skallsyndat vihar Herren. Nusvarade "Vimig: mot
Gud, har befallt oss." Niså vårdra strid, Herren, väp-iut som

betänkande bergen.inade allihop och ville utan ge er upper
42Men skall gå dittill "Nibefallde inteHerren mig sägaatt er:

dåmed och kom-haroch inlåta strid, inte migi ni er,upp er
43Jag sade detta tillfiender."bli slagnani att er,eramer av

befallning. Fylldatrotsadelyssnade Herrensni inte utanmen
44Amoreerna bodde därgick bergen.övermod ini somav upp

krossadeförföljde de debisvärmryckte Somut mot er,er. en
45När tillbakakomtill nioch drev ända Horma. gräti Seirer er

vägrade höra påochlyssnadeinför han inteni Herren, er.men
Därför gjorde.Kadesh så längestannade mm i som

Edom och MoabI

lDärefter tillbaka öknen, riktningoch gick i ibröt invi upp
gick längehade till Viså mig.Sävhavet, Herren sagtmot som

Slutligenbergsbygd. sade Herrenomkring utkanten Seirsi av
3"Länge berg. Vändgått omkring vid dessatill har nimig: nog

4Ge gårfolket dessa Nianvisningar:norrmot genomnunu
Ävenättlingar Seir.bröder, idet område tillhör Esaussom era

5ochför skall akta intede rädda ni utmanaär nogaerom er
land skallderasenda fotsbredd jagdem. Inte ge er,aven

ÖMategendom tillskänkt Esau. ätaberg harSeirs jag attsom
betaladricker skall niskall dem, och niköpani även vattnetav
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7Herren, före-allt du hardin Gud, har välsignat digför. i som
ök-väldigahan har följt din vandring dendig, ochtagit genom

med dig.fyrtio år har din Gud, IngentingHerren, varitInen.
3Vi våravandrade fram bland bröder, Esaushar fattats dig."

ochbort från Elatoch följde Aravadalenättlingar Seir, ii vägen
Esjon-Gever.

öken.MoabsSedan och gick i riktningvi Väg mottog en ny
9Herren moabiterna, dig isade till intemig: "Angrip inte ge

hardem. deras land dig Arstrid med Av jag ingenting,ger
egendom till ättlingar."skänkt Lotsjag som

loFörut hög-där, och talrikt folk,bodde ett stortemeerna
Liksom räknas deanakiterna. anakiternaväxt re-somsom

121 bodde förutmoabiterna kallar dem Seirfaeer, emeer.men
utplånadebort ättlingar,horeerna, de drevs Esaus sommen av

landIsrael gjorde med detoch deras land, liksomdem övertog
egendom.hade skänkt demHerren som

13"Framåt, floddal.Så gick Seredsgå Sered" viöver över
Vår fram till övergångenvandring från Kadesh Barnea av

trettioåtta år. Då denSereddalen hade generationenstagit var
så hadedöda och borta lägret, Herrenalla krigare svu-somur

15Herrens bort dem läg-hand drabbade dem och ryckterit. ur
alla döda.tillsret var

17talade16När tillkrigarna folket hade dött Herrenalla i ut
13"När område,går Moabs Ar,dumig: genomnu genom

19närmar demdig ättlingar.du Ammons Angrip inte, utmana
detland digdem jag ingenting,Av ammoniternasinte. ger

ättlingar."skänkt egendom tillhar Lotsjag som
ZOÄVGII refaeiskt. bodde förutdetta land räknas Där re-som

21Detkalladefaeer, ammoniterna stortettsarnsummeer. varav
utplånadeoch talrikt folk, högväxt anakiterna. Herren re-som

bort dem och derasfaeerna och lät drivaammoniterna överta
så hangjorde för ättlingar Seir,land, han Esaus i när ut-som

bort det och dethoreerfolket och lät dem drivaplånade överta
23Samma sak drabbadeland där de bor.ännu somavveerna,

hadeKaftoreerna, kom-bodde byar ända bort Gaza.i mot som
deras land.från Kaftor, utplånade dem ochmit övertog

24"Framåt, floddaloch gåbryt Arnons Jagöver gerupp
Heshbon och hans land åt dig. Börjakung Sichon iamoreernas

Z5Iag spridastrid med honom börjar dagdig iierövringen, ge
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under himlen, såalla folkblandfruktan för dig attskräck och
dig."hör talasdede bävar och darrar när om

kung SichonSegern över
Från Sichon Hesh-bud till kungsände iöken jagKedemots

27"Låt dittfå gåhälsning: migbon denna fredligamed genom
åt högervika sigochland. skall raka inteJag vägen av vare

zsMat dig, ochskall köpaeller jag attvattenätavänster. att av
29såvill bara tågaför. igenom,dricka skall betala dig Jagjag

såmoabiterna lätoch i Ar mig göra,Seirättlingar iEsaussom
vår Gud,det land Herren,Jordankan gå in ijag överatt som

skall oss."ge
3°Men låta gåvilleHeshbon intekung Sichon i genomoss

hårdhjärtad ochhonomGud, gjordehans dinland, Herren,
ocksåvåld, vilketfalla dittskulle iomedgörlig för hanatt nu

31Herren överläm-börjar jag, jagsade till "Nuhar skett. mig:
landhansland åt dig. Börja erövringen,och hansSichon tanar

besittning"i
32Med strid vidför idrog Sichonallt folk mötasitt ut att oss

honom33Herren, åt ochöverlämnade vivår Gud,Jahas. oss,
34Dåhans folk. vioch allt intoghansdödade honom, söner

förintelse,åtalla därvigdehans städer ochockså alla männen
undan.kommalätoch barnen. Vi ingenoch kvinnornaäven

35Men behöllerövrade städernadeoch det iboskapen vi tagit
36Från floddalrandenvid Arnonskrigsbyte. Aroervi avsom

fannstill Gileadoch ända bort intedalenfrån stadenoch inere
vår Gud,ointaglig för Herren, över-stadenda oss.en som var

lämnade dem alla åt oss.
37Bara områdetfred, helalämnade duland iammoniternas

alldelesbergsbygden,städernalängs Jabboks floddal liksom i
hade befallt.så vår Gud,Herren,som

Segern kung Ogöver
lDärefter kungen Ba-Bashan. Og,påslog vi in vägen mot av

Edrei.strid vidfolk för ishan, med alltdrog sitt mötaattut oss
ZMen för honom.rädd Jagsade till "Var inteHerren mig: ger

land.hans Dufolk och helaallt hanshonom ditt våld, medi
kungmedgjordeduskall med honomgöra arnoreernassom
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3SåSichon, härskade Heshbon." vår Gud,Herren,isom gav
kungen och allt hans folk vårtOg, Bashan, våld. Viiäven av

4Då ocksådödade dem och lät komma undan.ingen intog vi
alla hans städer. fanns frånDet endainte vi inte togen som
dem. städer, hela Argovområdet,Vi sextio Ogs rike i Ba-tog

5Allashan. dessa städer befästa med höga portarvar murar,
5Vioch bommar. Därtill kom mängd obefästa städer.storen

vigde dem åt förintelse, så med Sichon, kungenvi gjort isom
Heshbon. vigde alla städerna åt förintelse, ochVi imännen

7Allkvinnorna och barnen. boskapen och det ivi tagitäven
behöllstäderna krigsbyte.vi som

3Från de två amoreiska erövradekungarna Jordanöster om
den gången allt land ända från floddalArnons till bergetvi

9Hermon fenikiernaHermon kallas Sirjon och Senirav av-
maila städerna på högslätten, hela Gilead och he-amoreema -

Bashanla ända till städerna Salka och Edrei, ligger Ogsisom
nKungrike, Bashan. Bashan den fannsi Og sisteav var som

kvar refaeerna. sarkofag, basalt,Hans finnsär somav som av
bekant Rabba alnar lång fyra alnari i Ammon. Den ochnioär
bred, med vanligt alnmått.mätt

Landet Jordan fördelasöster om
12När väl hade ochvi detta land rubeniternajagerövrat gav
gaditerna området vid floddalAroer Arnonsnärmast samt

13Restenhälften Gileads berg Gileadoch städerna där.av av
och hela Bashan, Ogs rike, åt hälften Manassesjaggav ena av

hela Argovornrådet. hela gällerAllt detta, Bashan,stam -
refaeiskt land.som

Manasses ättlingar fick hela Argovområdet framjairiterna
till geshureerna maakateerna, och ornrå-och dettagränsen mot
de, Bashan, de efter själva och kallade det försiggav namn

15Åtbyar. SåIairs heter landet dag. makiriterna jagiän gav
15ÅtGilead. rubeniterna och gaditerna området frånjaggav

Gilead till floddal, dalen. Iabbokda-Arnons med mitt igränsen
171len blev Iordandalen blev självagräns ammoniterna.mot

floden från ha-Gennesaretsjön till dvs. DödaAravasjön,gräns
nedanför Pisgas branter ivet, öster.
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Gud,"Herren,13Då anvisningar:också dessajag erergav
skallkrigareAlla nibesittning.land idettahar att tagett er

19Barabröder.israelitiskaföroch i eraspetsenrusta eraer
harnijag gottboskapoch vet attoch barnkvinnor omer -

Zotillsharstäder jagde gettkvar iskallboskap er,stanna-
ochsjälva ävenliksom mbofastablibröderlåtitharHerren era

skallGud,Herren,detland besittning,ide sitthar tagit ersom
återvända,Sedan kan niJordan.sidanandrapådem varge

åt er."haregendom jag gettdentilloch somen
medharåt "DuIosua:21Då också anvisningarjag egnagav

tvådessamedharGud, gjortvadallt Herren,ögon sett er
där durikendemed allaskall Herren göraLikadantkungar.

dem, Herren,för22Ni räddaskall intedrar fram. ervara
förstrider er."Gud,

bönavvisar MosesHerren
24"Herre, Gud,mintill23Vid Herren:vädjade jagtidsamma

för dinmakt tjä-väldigadinochstorhetdindu börjat visahar
mäktigautför sådanapå jordenochhimlengudVilken inare.

ochsidanandratill25Låt Jordanmig överdåd du sesom
26Herrenoch Libanon."berg,härligadessadär,landetdet rika

pålyssna mig.villeoch inteskullförförbittrad på mig ervar
27Gådetta.med mig"tala intesade han,nog","Det är ommer

åtochåtomkring västerdigPisga,på norr,toppen seavupp
du kom-vad dupåvilablickenlåtochochsöder öster, ser,

23Ge JosuaJordan.flod,denna över upp-överinte attmer
skallhandethonom, ärstyrkaoch imoddraget, ingjut som

dulandfolk. Detdettaförgå floden i serspetsen somöver
egendom."till derasskall han göra

Pegor.Sedan Betdalen mittstannade i emotvi

trohetochlydnadtillFörmaning
lärföreskrifter jagoch1Och stadgardeIsrael, hör ersomnu,
landtill detoch kommalevaDå får nilyda dem.skallför matt

besitt-detfår iochvill niGud, tafädersHerren, ge er,erasom
befallningar jagtill deNi någotläggaskall inte ger erning.

Guds,hållaskall Herrens,något. Niifråndrahelleroch inte er
vad3Med Herrenhar niögon settbud, jag egnaer.gersom
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harBaal-PegorföljdeBaal-Pegor. Alla blandgjorde vid er som
4men höll fast vid Herren,utplånat,din Gud, niHerren, som

alla vid dag.Gud, liv iärer
5Iag föreskrifter, så minoch Herren,lär stadgar somer nu

det land niskall lyda dembefallt för iGud, har nimig, att
6Ni lydafölja dem ochskalltill och besittning.kommer itar

hörinsikt. devishet och Närför andra folk skalldem att se er
folkde "Detta äralla dessa stadgar kommer säga: storaatt

7Vilket harfolkinsiktsfullt folk"ochverkligen vist stortett
gudar vår Gud,dem så Herren, näraärnäraär osssomsom

3Och stad-folkvilketgång åkallar honom ägervivarje stort
dagrättfärdiga denna lag iföreskrifter så jagoch somsomgar

förelägger er
9Men medsågför glömma vad dumycketakta dig attnoga

och undervi-så länge du lever,detBevara i minnetögon.egna
100m vidduden dag dåbarnbarn det,dina barn och omsa

"KallatillGud. sadestod inför din Herren mig:Horeb Herren,
0rd, såskall låta dem hörafolket åt minamig Jag attsamman

på jorden, och lär si-så länge de leverfruktade lär mig,sig att
Då nedanförfram och ställdekombarn detsamma." ni erna

nådde ända himlen. Detbrann och elden iberget. inBerget var
Herren elden. Or-talade tilloch töcken.mörker, moln er ur

gestalt, hörde barasåg röst.den hörde ingen nini, ni enmen
13Han hållaför och befalldeförkunnade förbundsitt atter er

14Då be-på två stentavlor.budorden, han skrevdet: de tio som
föreskrifter, nilära stadgar ochfallde Herren mig att somer

går till och besittning.det land iskall lyda nii över tar
15Akta såg någon gestalt Herren,noga Ni inte när erer

15Gör någotpå därförtill elden Horeb. inteGud, talade er ur
vil-gudabildtillverka bildstod,förfärligtså att aven ensom

17en bildmå: bild eller kvinna,detken gestalt en av manvara
menfågel flyger skyn,djur eller imarkensett en somavav

fiskpå jorden ellerdjur krälar ibild vattnet,ett av ensomav
19När himlen ochdu lyfter blickenunder jordens motyta. ser

får duhimmelska hären,månen och hela densolen, stjärnorna,
hartillbe dem och dem.låta dig förledas tjäna Deminte att

2°Men haralla folk under lümlen.din Gud, tilldelatHerren, er
och fört smältugnen, Egypten,tagit sigHerren ut ut uran ur

folk, också har blivit.skulle bli hansför nini egetatt som nu
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Herren påvredgades för skull ochmig jag inteatter svor
skulle få gå Jordan och komma till det rika land Her-över som

Jagdin Gud, vill till din egendom. skall dö härgöra iren,
landet och kommer Jordan. skall gåMen niinte överatt

23Aktaoch det rika landet besittning. då föriöver ta atter
glömma det förbund Gud, har slutit med såHerren,som er er,

bildstod, avbild något dinni Herren,göratt er en en av som
24TyGud, förbjudit Gud,har dig avbilda. dinHerren, äratt en

förtärande eld, svartsjuk Gud.en
250m efter ha fått barn och barnbarn och blivit hem-ni att

mastadda landet något så förfärligt tillverkai gör attsom en
bildstod vilken gestalt det må och sålunda detgörav vara som

26dådin Guds, och väcker hans vrede,Herrens,är i ögonont
på skalldag himmel och jord tilljag i vittnen nitar snartatt ut-

från det land besittning går Jordan.ni ni Nii när överrotas tar
Herrenfår leva länge där, kommer gå under. skallinte ni att

skingra bland folken, och bara några få skall leva kvarer av er
23Därhos folkde främmande dit driver bort kom-Herren er.

gudar tillverkade människohänder,ni tjäna ärattmer som av
kan ellergudar och varken eller höra,trä ätasten som seav

29Menlukta. där skall du söka din Gud, och du skallHerren,
finna efter hjärtahonom du frågar honom hela ditt ochom av

3°När drabbarmed hela din själ. du nöd och allt detta digi iär
kommande dagar, då skall du vända tillbaka till dinHerren,

31TyGud, lyssna till honom. din Gud, barm-och Herren, är en
härtig skall dig eller låta dig gåGud, och han inte överge

förbund han ingickunder. glömmer aldrig det med dinaHan
fäder och bekräftade med ed.

Utforska det gamla tider, du fanns, alltse-hur innanivar
dan på jorden, frå-den dag då Gud skapade människorna och

något såfrån himlavalvets ände till den andra stortga omena
talas någotdetta har skett eller någon har hört lik-som om om

33Har elden, så harnande. något folk hört Guds duröst ur som
34Elleroch ändå förblivit vid liv har någon gudgjort, annan

folks våld,försökt hämta folk med pröv-ett ett annatens ur
krig, med stark hand och lyftadoch tecken, under ochningar
stordåd, såoch med skräckinjagande Herren, Gud,arm som er

35Duinför dina har själv fåttgjorde med ögoni Egypten, seer
detta för skulle förstå det Herren Gud, detdu är ärattatt som
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36Från han dig höra sinhimlen läthan.finns ingen änannan
eld,väldigadigPå jorden lät han sindig.för fostraröst att se

37Eftersom dinaälskadehanelden.hörde hans ordoch du ur
digsjälvförde hanefterkommandeutvalde derasoch utfäder

33Han folkfördriver ärkraft.med sinEgypten stora somur
ochlandtill derasleder digdu, hanoch mäktigare änstörre

dag.det itill din egendom,detta är ängör som
39Därför det Herrenoch besinnadag ärskall du insei att

det finnspå jorden, ingenochhimlenGud iär nereuppesom
400m dagoch bud,stadgar jag idu följer hans gersomannan.

får le-efterkommande och duoch dinagår väl för digdig, det
alltid.dig förGud, villdinlanddet Herren,länge i gesomva

Asylstäderna
denSedan sidan Jordan,på andrastäderavskilde Mose tre

42och dråpareförtillflyktsorterdem blilätsidan,östra som
honom.förut ha hystdräpt någonoavsiktligt motutan att agg

43Be-skulle få leva.städerdessatill någonflyddeDen avsom
Rubens ättlingar,han föravskildepå högslättenökneniser

Bashan för Ma-och Golan iför Gads ättlingarGileadRamot i
ättlingar.nasses

budordendeGudsuppenbarelsen och tio
45Här följer44Detta israeliterna.föreladeden lag Moseär som

förkunnade för is-föreskrifter Moseochstadgarde lagar, som
45öster da-Jordan iuttågefter deras Egypten,raeliterna omur
hade tillhörtlanddetPegor, ilen Betmitt emot amoreer-som

besegradesHeshbonhärskade iSichon, hankungen mensom
47Deuttåg in-Egypten.efter derasisraeliternaochMose urav

till-landBashan, alltlandkung Ogsland liksomhanstog som
densidan Jordan,på andratvå amoreiska kungarnahörde de

43ett vid randenfrånlandområde ända Aroersidan:östra av
490ch vidarealltså Hermon,tloddal till berget Sirjon,Arnons

floden,liggerIordandalen österbortre delhela den omsomav
branter.nedanför Pisgasända till Aravasjön

deIsrael,1Mose och sade:Israel Hör,helakallade samman
demfördag kungör Lärföreskrifter jag istadgar och erer.som

ZHerren, förbund medslötvår Gud,följ democh etttroget. oss
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3Det förbundetfäder han slöt detmed våravid Horeb. intevar
leverdag, med allastår härmed iviutan oss som nu.oss, som

4Ansikte påtill elden berget.ansikte talade Herrenmot er ur
5Själv för förmedlaoch Her-då mellan honomstod jag atter

gick på berget.elden ochrädda för inteord, ni uppvarrens
Han sade:

ÖIag digförde Egypten,din Gud,Herren, ututär urursom
3Du7Du vid sidanha andra gudar mig.slavlägret. skall inte av

avbild någontingbildstod, någondig någonskall inte göra av
under jorden.jorden ellereller på ihimleni vattnetnereuppe

9Du dineller dem. Ty Herren,tillbe dem jag årskall tjänainte
för fädernas skuldlåter straffetsvartsjuk Gud,Gud, somen

försmårfjärde led migintill tredje ochdrabba barnen när man
lomen och hål-älskartusenden miggodhet närvisar mot man

Du din Guds,missbruka Herrens,skalller bud. intemina
ostraffadlämna denkommer inteHerren att somnamn,

missbrukar hans namn.
12Var såsabbatsdagen helig, Her-hållamed att somnoga

13Sex skall du arbeta ochdagarbefallt dig.din Gud, harren,
men sjunde dagen Herrens,sysslor, densköta dina äralla

varkenutföra något arbete,Då dusabbat. skalldin Guds, inte
din dinslav eller din slavinna,din dotter,du din ellereller son

hellerlastdjur du har,något inteåsna ellereller din annatoxe
fåslavinna skallslav och din vi-dina städer.invandraren Dini

15Kom slavgång iihåg du självsjälv.la liksom du att varen
meddärifrånGud, förde digdinoch Herren,Egypten utatt

Gud, befalltdinDärför har Herren,hand och lyftadstark arm.
dig sabbatsdagen.firaatt

Visa dinsåoch din Herren,för din faraktning mor, som
går dig väloch detså du får leva längebefallt dig,Gud, har att

17Du dräpa,skallGud, dig. intedindet land Herren,i gersom
Odu19du13du stjäla,skalläktenskapsbrott, intebegåskall inte

21du ha begärskalldin inteskall falskt nästa,inte vittna mot
till dinskall ha lusthustru, och du nästastill din intenästas

ellerhanseller hans slavinna,hus åker, hans slaveller oxe
dintillhörhans åsna eller något nästa.annat som

Dessa alla stodförförkunnade nibudord Herren närer
el-med högförkunnade dem röstsamlade vid berget. Han ur

demfler. skrevoch Handen, och töcknet dessa ingamolnet -
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23När hade hörtpå två stentavlor, han mig. ni röstensom gav
fram till allaberget brann kommörkret och ni mig, stam-ur

24och vårsade: Gud, haroch äldste, "Herren, visathövdingar
har hört hans elden.härlighet och storhet, och visin röst uross

ändåmänniska kan höra Gud tala ochdag harI vi sett att en
25Varför eld för-måste då dö väldigaförbli vid liv. Dennavi

vår Gud, tala kommer viOm hör Herren, igenbränner vioss.
25Ty förblivit liv efterdödlig varelse har viddö. vilken attatt

27Gâ duGudens eldenhört den levandehavi röstsom ur
sedanvår Gud, Talatill allt vad Herren,fram och lyssna säger.

så skallvår Gud, har till dig, viför allt vad Herren, sagtom oss
och lyda."lyssna

28När Då sadehörde Vad sade.talade till Herren nimigni
detta folk har till dig.har hört vadtill "JagHerren mig: sagt

Tänk de kunde bevaraAllt de riktigt.säger är sammaom
bud Då skullefrukta och hålla allasinnelag, alltid mig mina

3°Gåväl för dem och deras ättlingar.det för all framtid nu
31Ställ härtill tält. dig sedanåt dem återvändaoch sinasäg att

före-få hela den lag, de stadgar ochså skall du hörahos mig,
landoch de skall lyda detdu skall lära dem iskrifter somsom

besittning."demjag itaattger
32Fö1j befallt Nidet Herren, Gud, hartroget er.som ernu

33utan föl-eller alltvika åt högerskall sig iinte vänsterav vare
befallt gå. Då får mGud, harden Herren,väg attsom er er

be-landgår väl och får långt liv det ileva, det ni i ni taretter
sitming.

och hans budKärlek till Herren

1Och föreskrifterlag, de stadgar och Herren,detta denär som
detför skall lyda dembefallde lära iGud, mig niatt atterer

20m fruktardu alltsågår till och besittning.land ini över tar
helaochGud, du liksom dina barn och barnbarn, idinHerren,

sådig,alla hans stadgar och budditt liv följer jagsom ger
3Du följaskall lyssna, Israel, ochkommer du leva länge.att

såtalrika,så går dig väl och blir mycketdem det nitroget, att
flö-landdina fäders Gud, har lovat digHerren, ett somsom -

mjölk och honung.dar av
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5Du4Hör, skall äls-vår Gud,Israel HerrenHerren ärär en.
din själ ochhjärta, med helaGud, hela dittka dinHerren, av

5Dessa dig skall du läg-dagkraft. ord imed all din jag gersom
7Du och taladem dina barnskall ipå hjärtat. inpränta omga

och går, duoch duditt hus närdem du ärsitter i när utenär
3Du skall binda demlägger och dudig stiger ettnär somupp.

påkännemärke dinskalldin och detecken kring ettvaraarm,
9Du dinadörrposter ochdem på dina iskall skrivapanna.

stadsportar.
1°När digdet land hanGud, för digdin in iHerren, ger en-

landoch JakobAbraham, Isakligt till dina fädered ettsin -
med väl-du har byggt,vackra städeroch intemed stora som

dufyllt, meddu har vattencisternerfyllda hus inte somsom
och olivlundar duvingårdar intemedinte har huggit ut, som

skall fördu akta digdå dighar och duplanterat mätt,äter-
förde dig Egypten,hanglömma Herren, ututatt urursom

13Herren, honom skall duGud, skall du frukta,dinslavlägret.
14Ni följadu skallskall inteoch vid hanstjäna, svära.namn

15Tygrannfolk dyrkar.demandra gudar, ingen som eraav
svartsjukoch hanfinns iblanddin Gud, ärHerren, mitt ener,

utplå-Gud, han kandinvreden hos Herren,Gud. Väck inte
16Ni Gud, påskall Herren,från jordens intedig sättayta. erna

17Följ ochde bud, lagargjorde vid Massa.ni nogaprov, som
13Du skall detfått Gud.du har Herren, görastadgar eravsom

ochDå går det dig väl,riktigt och Herrensi ögon.rättärsom
med ed har lovatlandtill det rika Herrendu får komma som

19Herren kommerdet besittning. jagadina fäder och i attta
harfiender, så hanbort dinaalla sagt.som

ZONär med degång frågar dig: "Vad meningendin ärson en
vår Gud, harföreskrifterlagar, stadgar och Herren, gettsom

då faraos slavarhonom: Egyp-skall du "Vi ier" varsvara
221m-hand förde Egypten.med stark Herren utten, oss urmen

under,tecken ochgjordeför våra Herren i Egypten storaögon
23men förde hanhela hans hov,drabbade farao och utosssom

land han med edhit för detleddedärifrån och att ge ossoss
24Och allabefallde lydafäder.har våra Herrenlovat attoss

förvår Gud, tillfruktadessa stadgar och Herren,att ossgagn
har låtitlåter leva, hantid, så hansjälva all våri att som ossoss

25Vi rättfärdiga inför Herren,denna dag. viintill ärgöra om
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befalltså han harhela denna lag,vår Gud, följertroget som
IIOSS.

främmande folkenIsrael och de

1När du kommer till ochför det landdin Gud, dig iinHerren,
många folk för dig: hettiter-han undanbesittning driveritar

hiveer-kanaaneerna,girgasheerna, perisseerna,amoreerna,na,
du.och mäktigarefolkoch änjevuseerna, sju är störresomna

När åt och du besegraröverlämnar dem digdin Gud,Herren,
förbundfår slutaåt förintelse.dem skall du dem Du inteviga

3Du får hellerdem.skonsamhet intemed dem eller Visa mot
åt derasdina döttrarSläktband med dem, sönerknyta inte ge

4De kunde förleda dinaåt dinaeller deras döttrar söner.ta
såoch andra gudar, Her-avfalla från tjänabarn till mig attatt

5Nej, såutplånar dig.och hanvrede flammar genastrens upp
deras altaren, krossa derasmed dem:skall rivni sten-göra ner

guda-asherapålar och bränn derasderasstoder, hugg sönder
5Ty åt din Gud.folk helgat Digbilder. du Herren,ärär ett som

egendomdyrbaraGud, utvalt hanshar dinHerren, att vara
folk på jorden.framför alla andra

7Det folk andra Herrenför ni större äninte är ettatt somvar
folketutvalde detfäste vid och ni minstaärsig averer -

8Men ed till fäder,älskade och ville hållaalla. sinHerren eraer
och be-med stark hand slavlägretdärför förde hanoch uter ur

9Duvåld. skallegyptiske kungens,friade faraos, dendig ve-ur
GudGud, Gud, den trofastedindet Herren, ärärta att som

släktledförbund och godhethåller visar i motsitt tusensom
1°Menbud. veder-och håller hans handem älskar honomsom

försmår honom och tvekaromedelbart dem integäller attsom
omedelbart.det; han vedergäller honomförinta den görsom

Därför föreskrif-ochfölja den lag, de stadgarskall du troget
dig.dagjag iter som ger

120m skallföreskrifter och följer demlyder dessani troget
hålla förbund och denGud, gengälddin sitt VisaHerren, i

13Han älskalovade dina fäder. skallhan med edgodhet som
folk.dig till talrikt det landdig, välsigna dig och Igöra ett som

defäder dig skall han välsignamed ed lovade dinahan att ge
ditt och dinskörd du bärgar, din säd,du får och den vinbarn
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14Välsignad skall dutackornas lamm.kalvar ocholja, kornas
ofrukt-skallde dinaalla andra folk. Ingenän avvara mer

något djur.hellerocheller kvinna, intesigsam, manvare
15Herren skallfrån dig.sjukdomar borta Hanhålla allaskall

du lärde känna Egyp-någon de farsoter ifördiginte utsätta av
16Dudem.fiender drabbaslåta alla dinaskallhanten, avmen

överlämnardin Gud,folkuppsluka alla de Herren,skall som
de-får dyrkaOch duförskoning. inteåt demdig ingenVisa-

fälla.då fångas dugudar, i enras
Kanske skallhurfolktänker du: jag"Dessa är större än -

13Men för dem,räddfördriva dem" intekunna utanjag var
allamed farao ochGud, gjordedinpå vadtänk Herren, egyp-

på19på till,själv blevdu vittnede prövningarstoraterna, som
digGud, fördedinoch på hur Herren,och undren uttecknen

Gud,Så skall dinlyftad Herren, görahand ochmed stark arm.
ZOHerren, ocksåGud, skalldinrädd för.folk dumed alla de är

överlevandedeända tillsmodlöshet bland dem,sprida som
21Låt skräm-digutplånade. intedig har blivitundansiggömt

ochhos dig,Gud, finnsdindem, Herren, storenmas av
Steg Gud, drivadinskallför Herren,fruktansvärd Gud. steg

utplåna demkanfolk för dig. Du inte genast,undan dessa
23Menför dig. Her-till skadaförökadå vilddjuren sig,skulle
spridaskallåt dig ochöverlämna demGud, skall stordinren,

24Han skallgår under.ända tills deförvirring bland dem, ge
frånutplåna derasskallvåld, och dudittderas kungar i namn

dig; du kommerhålla stånd gö-enda kanjorden. attIngen mot
på dem.slutra

25Deras guldsilver ochbränna.skall Detgudabilder ni som
på. Dåbeslagtill och läggaha begärskall dufinns på dem inte
Guds,dindetta väcker Herrens,fälla,fångasskulle du i en

25Låt dåditt hus, vigskommaavskyvärda in itingavsky. inga
måste avskydem.med Dutillsammansdu åt förintelsesjälv

förintelse.Vigda åtdesådana vidrigheter, är

landetDet rika

1Hela följa förskalldig nidag attlagden jag i trogetgersom
medland Herrentill detoch kommafå och bli talrikaleva som

Tänk på denheladet besittning.fäder och ied har lovat taera
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fyr-din Gud, har låtit dig vandra under dessaHerren,väg som
för på förår öknen, tukta dig och digtio i sätta attatt prov,

3Handu beredd hålla hans tuk-bud eller inte.utröna är attom
och dig något varkentade dig med hunger lät äta manna, som

eller dina fäder kände till. ville digdu själv Han lära männi-att
frånskan lever bara bröd alla ord utgårinte utanav av som

4På ochdessa fyrtio år blev dina kläder aldrig utslitna,Herren.
5Besirma fost-dina fötter svullnade din Gud,inte. Herren,att

5Dufostrar skall hålladig Herrens,sinsom en man son.rar
bud, så du vandrar hans och fruktar ho-din Guds, vägaratt

nom.
7När din Gud, för land med bäckar,dig riktHerren, in i ett

vattenådror fram berg och dalarkällor och springersom ur --
3ett fikonträd ochland med och korn, med vinstockar,vete

9ett landgranatträd, med dignande olivträd och med honung,
någon-där du skall behöva torftigt eller lida brist påinte äta

land där innehåller och där du kan brytating, järnett stenarna
1°och du då skall dukoppar bergen dig prisaäter mätt,ur -

AktaGud, för det rika land han dig. digdin harHerren, gett
hållaför glömma din Gud, och försummaHerren, inte attatt

12Närhans bud, föreskrifter och stadgar, dag dig.ijagsom ger
13närfina dina kordu dig och bygger hus boäter mätt att

får och guld och alltoch får förökar du silversig, när mer av
aktavad du förmeras, dig då för högmod glömmaiäger att

fördedin Gud, dig slavlägret,Herren, Egypten,ut utsom urur
15som ledde dig den och fruktansvärda öknenstoragenom

Skorpioner, förbränt landmed giftormar och utan vatten,ett
150chflöda den flinthårda lät diglät klippan ätavattensom ur

föröknen, något dina fäder kände till, allti inte attsommanna
dig på och för slut digtukta dig och till sinVisasätta attprov

17Tro skaffatkraft och förmåga hargodhet. duinte att av egen
lsutan på Gud,dig denna rikedom, tänk det dinHerren,äratt

därför han då liksomdig kraft skaffa rikedom, iatt attsom ger
dinaupprätthålla det förbund han ingick meddag kommer att

fäder och bekräftade med ed.
19Men din Gud, och följer andradu glömmer Herren,om

då försäkrar daggudar, och tillber dem, nitjänar jag i atter
Liksom åtde folk förintar skallskall förintas. Herren ävener

Gud.förintas, därför lyssnar tillni inte Herren,ni att er
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rättfärdighetdinLita inte
1Hör, folkför besegraJordan ärgårIsrael Du över att somnu

städer med skyhögadu, besegramäktigareoch än storastörre
folkoch och högväxtadettaanakiterna,besegra storamurar

kan hålladet "Vemvilkettill och sägs:kännerdu omsom
3Var dinförvissad Herren,anakiterna"stånd attmot omnu

skall förgö-förtärande eld. Hangår före digsjälvGud, som en
demskall fördrivadig. Dudem kuvasskall låtadem, han avra

lovat dig.harså Herrenslut på dem,och göragenast som
får du4När dem för digundan inteGud,din jagarHerren,

låterrättfärdighet Herrengrund dinpådet ärtro att somav
det debesittning. Nej,och detdetta land i ärdig tillkomma ta

undan demdriverHerrenondskafolkensandra gör attsom
5Det redligrättfärdig ochdudärförför ärdig. inteär att som

detdet besittning,land och i ärtill derasdu får utankomma ta
Gud, driver undandinondskaderas Herren,på grund somav

ed till dina fä-vill hålladärför han sindig ochdessa folk för att
inte5Du pådetskalloch Jakob. ärder IsakAbraham, veta att
dig dettadin Gud,rättfärdighet Herren,dingrund gersomav

styvnackat folk.dubesittning,rika land i är ettatt ta

för folketoch bönGuldkalven Moses
Guds,7Glöm dinväckte Herrens,hur du öknenialdrig, minns

Ända tills komnidu drog Egyptenfrån den dagvrede ut ur
3Vid Horeb väckte ni Her-Herren.hit trotsigahar ni varit mot

bereddhanförbittrad påsåvrede. blev attHan att varerrens
9När förpå bergethade gått emotutplåna att tajag upper.

slötförbundetbekräftade Herrentavlornastentavlorna, som
fyrtioochfyrtio dagarpå berget nätter,stannade imed jager,

Herren två stentavlorna,deeller dricka. migätautan att gav
ord hanalla dehade skrivitfingerGud med utta-på vilka sitt

talade tilloch Herrenförsamlade vid bergetlade ninär ervar
Efter Herren migoch fyrtiofyrtio dagar nätterelden. gavur

förbundstavloma.stentavlorna,de två
härifrån, ditt12Och "Skynda digsade till mig:Herren ner

förfärligt.någothar gjortfört Egypten,folk, du har ut ursom
gå, debefallt demhardenredan lämnat jag attDe har väg som

13Herren fortsatte: "Jagbeläte." atthar sig gjutetgjort ett ser
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Lämnastyvnackat folk. så skall förgö-detta mig jagär ett nu,
utplåna från skalldem och deras jorden. Men dignamn avra

och folk detta."mäktigarejag göra större änett
15Iag från brinnande berget med de två för-gick detner

Jaghänderna. fick hade syndatbundstavlorna i niatt motse
Gud, hade tjurkalv ochni gjort gjutenHerren, att re-er er en

17Medbefallt gå. bådadan lämnat den Herrenväg attsom er
ochhänderna de två tavlorna, kastade dem ifrånjag migtog

Sedanåsyn. föll införslog dem stycken Herreni i jager ner
förut så fyrtio dagar och fyrtiooch låg liksom i nätter, attutan

eller dricka, på grund den synd begickni ninäräta storaav
och väckte hans vrede.gjorde det Herrensi ögonontsom var

19Ty darrade inför glödande vrede, rasadeHerrensjag som
utplånaoch hotade lyssnade tillMen Herren migmot att er.er

Också förbittradockså denna gång. på såAron Herrenvar
förhan ville förgöra honom. Därför bad samtidigtjag ävenatt

Synden hade tjurkalven, och brände,Aron. ni gjort, jagtog
stycken och den till fint stoft.slog den malde grundligtjag i

Stoftet bäcken från berget.strödde jag i som rann ner
22Även vid vid och vid KivrotTavera, Massa Hattaava

23Likadant villeväckte vrede. detni Herrens Herrennärvar
från "Tåga detsända Kadesh och sade: tillBarneaut er upp

land har och det besittning" Då trotsadei ni Her-jag gett taer
Guds, befallning; litade på honom och lyddeni interens, er

24Såhonom länge har känt harinte. jag ni varit trotsiga moter
iHerren.

jZ5Iag föll alltså inför låg så fyrtio ochoch dagarHerren iner
ZÖIag tillfyrtio hade utplåna badHerren hotatnätter, att er.

Gud, förgör ditt folk, din egendom,Herren: "Herre, min inte
meddu din storhet har befriat och förti Egyptenutsom ur

27Tänk påstark hand. dina på Abraham, Isak och Ia-tjänare,
kob, och bry dig detta folks halsstarrighet, ondska ochinte om

Annarssynd. landet du förde från: Her-säger i utman oss
förmådde föra dem,dem det land han hade lovatinte in iren

29Menhan hatade dem och drev dem därför dö ökneniut att
medde ditt folk och din egendom, dessa du fördeär utsom

din kraft och lyftade arm."stora
1Då sade till två stentavlor, likadanaHerren mig: "Hugg ut10

de förra, och gå till på skall ocksåberget. Dumig gö-som upp
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2På ordskrivaskalltavlorna jagark trä. somsammara en av
skall du läggaoch sedansönder,slogtavlor du förutpå de

två3Jag och höggakacieträarkgjorde utarken."dem i aven
bådamed deoch migförra,de jaglikadanastentavlor, togsom

4På han detsammatavlor skrevdessapå berget.tavlorna upp
förkunnadebudorden, Herrendeförra gången, tio somsom

vid berget.församlade Herrenför elden, ninär gavvarer ur
hade5och från arkenberget. I jaggicktill jagdem mig, ner

därbefallt ochhade mig,så Herrentavlorna,lade jaggjort som
kvar.låg de sedan

tilloch gickBene-IaakanÖlsraeliterna från Beerotbröt upp
begravd.han Hansdär blevochdog Aron,Mosera. Där son

7De gickdärifrån ochbrötefter honom.Elasar blev präst upp
trakttillGudgoda vidare Iotvata,och frånGudgodatill en

lmånga bäckar.med
3Vid bära Her-avdelade Levistid Herren stam attsamma

ochhans tjänareinförstå Herren attförbundsark, att somrens
9Till skillnad från sinasker.såhans ännuvälsigna i somnamn,

egendom. Her-andel ellerfått någonde därförbröder har inte
har lovat dem.din Gud,så Herren,egendom,derasär somren

förut, fyrtioHag lika länge ipå bergetkvarstannade som
dennalyssnade till mig ävenHerrenoch fyrtiodagar nätter.

Herren sade till mig:under.digville låtahangång, inte
för ioch låt dem brytaför folket att ta"Ställ dig i spetsen upp

fäderderased har lovatmedland attdetbesittning jag ge
dem."

Älska budhåll hansochHerren
Gud, digOch din Baravad begär Herren, attIsrael, avnu,

hansalltid vandrarså du vä-Gud,dinfruktardu Herren, att
hela dittdin Gud,Herren,ochhonom tjänarälskar avgar,

13och och hansbudhåller Herrenssjäldinoch med helahjärta
för själv.till digdig, alltdagstadgar, jag i gagngersom

14Himlen, lik-din Gud,tillhör Herren,himmel,himlarnas
15Ändå dinadet baravad denoch alltjorden varrymmer.som

till. harkärlek gjortfattade Hanvid ochfästefäder sigHerren
folk, ochutvalda bland allatillefterkommande, sinaderaser,

15Skär ochförhudhjärtansdärför bortdag.det ini änär era
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17Ty Gud,Herren, ärså styvnackade.sluta att gu-ervaraupp
fruktans-Gud ochdenoch herrarnasGud Herre,darnas store

13somkanpartisk ochhjälte aldrig intevärde är mutas,som
invand-och älskarfaderlöse och änkan derasden rätt somger

19Även skall in-och kläder. ni visaoch honom matgerraren
invandrarekärlek, Egypten.har själva ivaritvandraren ni

ho-ZOHerren, skall duhonom tjäna,skall du frukta,din Gud,
skall duvid hanshålla dig till, och svära.skall du namnnom

21Han Du själv blivithar vittneGud.din stolthet, han dinärär
han haröverväldigandeoch gärningar ut-till dessa stora som

sjuttio kom tillfäder de Egypten,dinaför dig. närfört var
gjort lika talrika stjärnor-har din Gud,Herren, somernumen

lDärför all-Gud, ochdinskall du älska Herren,himlen.på11 na
bud.ochstadgar, lagarbefallt, hansefter vad handigtid rätta

Nu barn, de kännertalar tillskall ni jag inteattveta era
hansGuds, fostran ochhar erfarittill och Herrens,inteinte er

3De deharlyftade intehand ochhans starka settstorhet, arm.
fa-blandgjordeoch storverk hantecken egypterna, motsom

4inte vadland, hellerhela hanskungen, ochegyptiskedenrao,
strids-ochdess hästaregyptiska hären,gjorde med denhan

dem devälla in närhan lät Sävhavets överhur vattenvagnar,
5Deför alltid. harpå dem in-gjorde slutförföljde Herrener --

Öellerkom hit,öknen, nivad han gjorde med innanisettte er
med till Rubensochgjorde Aviram,vad han Datan sönerna

ochslukade demochöppnadehur jorden sittEliav, gapson
följevarelse deraslevande ioch tält ochfamiljer varjederas -

7Detisraeliterna. nibland allaskedde äroch detta mitt som
harHerrenden väldiga gärningharmed ögon sett somegna

3Följ Då fårdag nidärför hela den lag jag iutfört. ger er.som
och skall besitt-går till ilanddet nistyrka inta över taatt som

med9och på den mark Herrenleva längedå får nining, som i
landefterkommande,fäder och derashar lovat etted att erage

och honung.mjölkflödar avsom
Landet liknaroch besittningtillskall komma ini tasom

måste gå ochdär dudrogdet land niEgypten,inte ut ur,som
UNej, detköksträdgård.sått, liksomden säd du ivattna en

därlandbesittningtill och skallgår i ärland ettni över tasom
Det landhimlens ärdalarberg och ettvattnas somregn.av
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Guds,dinvårdar Herrens, ögondin Gud,Herren, sig va-om;
till årets slut.från årets börjandet,kar ständigt över

älskar130m sådag nibud,lyder jag imina attni er,som ger
och medhela hjärtahonomGud, och tjänarHerren, ertaver

då tid, både höst-landskall ihela själ, rättjag ert regngeer
ochsäd, dittfå skörda din Vinoch du skalloch vårregn,regn

15Iag dubeta, ochboskap halåta dindin olja. skall gräs att
15Men dårasså låterakta ni inteskall få dig mätt. attäta erer

17Då vredgastillber dem.gudar ochandraoch avfaller, tjänar
ochfallersåtill himlen,på och ingetHerren stänger att regner

från detutplånasoch dånågon gröda, nimarken snartinte ger
villrika land Herren ge er.som

13Dessa på hjärtat. Nioch läggaskall tillord nimina ta er
de skallochkringteckenskall binda dem ett varaer arm,som

19Lär barndem tillpåkännemärke utett genomerapanna.er
ochoch duditt husdu ärtala dem sitter i när utenäratt om

2°Du skrivaskalloch dugår, du lägger dig stigernärnär upp.
21Då kommerstadsportar.och dinadem dörrposterpå dina i

meddet land Herrenfå leva längeättlingar iochni att somera
himlen välver sigfäder, lika längeed lovade att somge era

jorden.över
220m nidenna lag jagföljer helani troget er, omgersom

och hålleralltid vandrar hansGud, vägarälskar Herren, erer
23skall folk föralla dessa niundandrivatill honom, Herren er;

och mäktigare niänfördriva folkkommer störreäratt som
24Varje Från ök-skall blifotsbredd marksjälva. ni trampar er.

ända till havet iEufrat,floden, flodenfrånoch Libanon,nen
7-5Ingen kunnakommersträckaskall område sig. attväster ert

skräck ochskall spridaGud,hålla stånd Herren,mot erer.
lo-så han harbeträder,landfruktan för hela det niöver somer

vat er.

och förbannelseVälsignelse
27väl-26Se, förbannelse:ochvälsignelseinförställer dagijag er

dagbud, iGuds, jagsignelse lyder Herrens,ni gersomerom
förbannelse budGuds,lyder Herrens, utanni inte erer, om

följeroch ställetibefallerlämnar dagden jag i attväg er
känner.andra gudar, ni intesom
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29När din Gud, för dig det landHerren, in du skall ii tasom
skall välsignelsen på ochbesittning du uttala Gerisirnberget

förbannelsen 3ODessapå Evalberget. berg ligger på andra sidan
bortom det landJordan Västvägen tillhör kanaaneerna,i som

de bor ilordandalen, Gilgal, invid Orakellunden.närasom
31Ni skall gå Jordan för komma till det landöver att somnu

Gud, vill och det besittning.Herren, i När ni intartaer ge er,
32skall ochdet och bosätter där följa alla deni stadgartrogeter

föreskrifter dagjag isom ger er.

förenda plats gudstjänstenEn
1Detta de stadgar och föreskrifter följaskall iniär troget12 som
det land dina fäders Gud, har be-Herren, dig igett att tasom

så påFölj dem länge lever jorden.sittning. ni
zFörstör alla de platser där folken fördriver har dyrkatni si-

på grönskandegudar, höga berg och kullar och under allana
3Brytträd. deras altaren, krossa deras de-stenstoder, brännner

asherapålar deras utplånaoch hugg sönder gudabilderras -
deras från dessa platser.namn

4När Gud, skall dedyrkarni Herren, ni inte göraer som
5utan nå-uppsöka den plats Gud, väljer hosHerren, utsom er

till hemvist för detoch därsittgörstammargon av era namn,
Öoch brännofferskall bo. skall du gå, dit skall föraDit ni era

ochoch slaktoffer, tionden och offergärder, löftesofferera era
7Hållfrivilliga offer fårens mål-liksom kornas och förstfödda.

tid där inför Gud, och glad tillsammans medHerren, eraer er
familjer allt Guds,vad mödor dinHerrens,över övergett,era
välsignelse.

8Ni skall här dag,inte ochvi i görgöra gör närsom var en
9Ni nått framhan vill. har och kommit tillinte iännusom ro

1°När gåttdet land din Gud, vill dig. harHerren, nisom ge
Jordan och slagit det land Gud,Herren,iöver er ner som er

vill till och har fått för alla fiendernigöra närert, runtro om-
skallkring och lever Gud, välja platsHerren,tryggt, uter en

där han vill låta skall föra allt åläggerbo.sitt Dit ni jagnamn
brännoffer och slaktoffer, tionden och offergärder,er: era era

12Därliksom alla de utvalda löftesoffer vill åt Herren.ni ge
skall glädja inför Gud, tillsammans medni Herren, sö-er er era
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med leviternaliksom islavinnor,ochslavaroch döttrar,ner
andel el-fått någonharfrånskillnad intetillstäder, ersomera

ler egendom.
platspå vilken13Akta brännofferoffra dinadig för att som

hosväljerGud,Bara din utHerren,på den platshelst. som
där skallbrännoffer, ochdinaoffrafår dudina stammaren av

dig.åläggervaddu utföra allt jag
såkött,ochslaktaDäremot städer ätadinaallafår du i

digvälsignarGud,dinvad Herren,allt efterdu vill,mycket
liksom äternäroch äta,Då får bådemed. man ga-renaorena

skall hälla16Men förtära. Dufår dublodet intesell eller hjort.
på markendet vatten.ut som

detdigför171 tillåtet ätadetlandet inte attstäderna i ärute
ocheller kornasdin oljaochsäd, ditt vinfrån dintionde du tar

har lo-löftesoffer dudenågothellerförstfödda,fårens inte av
18Detoffergärder.dinaoffer och.frivilligadinaellervat att ge
Gud,dinplats Herren,på denGud,dininför Herren,är som

ochmed dintillsammansdettaskallduväljer äta sonut, som
di-med leviterna iliksomdin slavinna,ochdin slavdin dotter,

Gud,dininför överdig Herren,glädjaskalloch dustäder,na
19Så land skalldittleverdu ilängemödorallt vad dina gett.

leviterna.försummafördu akta dig att
så hanområde,ZONär utvidgar dittGud,dinHerren, som

vill haoch "Jagkött säger:får lustoch du ätahar dig,lovat att
du210m tilllångtharvill.mycket dusådukött", då får äta

förtill hemvist sittGud, väljerdin utden plats Herren,som
ochkorslaktabefallningarmedenlighet minakan du inamn,

vill köttetdumycketsåochdighar ätafår Herren gett avsom
hjort;gasell eller22Du sådet äterfårstäder.dina ätai mansom

23Men vidfastorubbligthålldet.fårochbåde ätarenaorena
livetfåroch du inte ätalivet,Blodetblodet. ärförtärainteatt

24Ät på markendethälldet inte,med köttet. uttillsammans
efter-25Ät dinaochväl för diggår detsådet inte,vatten.som

Herrens ögon.det irättdärför du ärgörkommande, att som
löftesofferdinaoch26Men skalldugåvorheligade gesom

27DinaväljerHerrenplats ut.till denmed digskall du ta som
påoffra Herrens,skall dublodet,såvälbrännoffer, köttet som

hällasskallslaktoffer överfrån dina utBlodetdin Guds, altare.
du självfårköttet äta.Guds, altare,dinHerrens, men
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23Lyd alla dessa föreskrifter dig, så går detjagnoga som ger
alltid väl för dig och dina efterkommande, därför du göratt
det och riktigt dinär rätt i Herrens, Guds, ögon.som

förVarning avgudadyrkan
29När Herren, din Gud, krossar de folk du kommer till och dri-

undan dem för dig, och du fördriver dem och slår dignärver
3Oskallderas land,i du akta fördig gå efter dem fällaniattner

sedan de själva har gått under och för söka dig till derasatt gu-
dar och "Hur gjorde dessa folksäga: de dyrkadenär sina gu-

31Dudar Så vill ocksåjag göra." skall inte de dugöra nårsom
dyrkar dinHerren, Gud, allt Herren avskyr och hatarsom
gjorde de till gudars offrade tillsina De och medära. sina sö-

och döttrar åteld gudar.i sinaner
32Alla föreskrifterde skalljag följa.ni trogetsom ger er

till någotLägg och dra ifråninte något.inte
10m profet eller drömskådare träder fram hos dig, utlo-13 en

ochtecken eller under vill övertala dig andraett tjänaattvar
gudar, du känner,inte och detta tecken eller under in-som om

3skallträffar, du lyssna till vad sådaninte profet eller dröm-en
skådare Herren, Gud, villsäger, på försätta atter er prov se

verkligen älskarni Gud,Herren, hela hjärta ochertom er av
4Herren,med hela själ. Gud, skall följa, honom skallni nier er

frukta, hans bud skall hålla, honom skall lyda,ni honomni
5Menskall och hållani tjäna till. profeten eller drömskåda-er

skall dödas, eftersom han manade till trolöshet Her-motren
Gud, har fört Egypten och befriatutren, er som er ur urer

slavlägret. ville lockaHan dig bort från den väg Herren,som
din Gud, befallthar dig gå. skallDu det ondaatt utrota ur
folket.

60m din bror, din eller din dotter eller kvinnan iegen son
din famn eller din hemlighetnärmaste i söker förleda digvän
och övertala dig tjäna andra gudar, varken du eller di-att som

7sådanafäder har lärt känna, gudar folken omkringna som er
dyrkar, eller fjärran, från jordensnära ände till den andra,ena
3då skall du efter eller lyssnainte till sådan Visage en person.

förskoningingen eller barmhärtighet. Skydda honom inte
9utan hans liv. Du skall själv den förste lyfter han-ta vara som
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den för döda honom, och sedan skall hela folket påatt göra
1°Du skall honom till därförsätt. döds, hanstena attsamma

försökte locka dig bort från din Gud, har fört digHerren, som
HelaEgypten, slavlägret. folkIsraels skall kännaut utur ur

fruktan de hör detta, och sedan skall någotnär ingen göraom
så hos dig.ont

Skulle du någon de städer .dinHerren, Gud,om av som
13attdig fåbo höra ondsintai ditt folk har för-mänattger ur

lett invånarna och övertalat dem gudar,andra dutjänaatt som
skallinte känner, du undersöka efterforsk-detta, göranoga

ningar och anställa förhör. Om det verkligen någotär sant att
15skallså skändligt har skett ditt folki du hugga stadensner

invånare med svärd, du skall allastaden och finnsviga som
Samladär åt förintelse. Också djuren skall huggas påner.

allt du byte, och bränn staden och allt bytetorget tar som som
heloffer åt dinHerren, Gud. skall förbli förett Den ruinhögen

Ingentingall framtid och får aldrig byggas harigen.upp som
vigts åt förintelse får bli kvar din Så stillas glö-i Herrensägo.
dande vrede, han förbarmar dig och digsig över gör i sin
barmhärtighet till talrikt folk, så han med ed lovade di-ett som

13därförfäder, du lyssnar till din Gud, hållerHerren, al-attna
la hans bud, dagjag dig, och deti gör iär rättsom ger som
Herrens, din Guds, ögon.

Förbjudna sorgeriter
1Ni barn till Herren, Gud. skallär Ni de dödainte sörja14 er ge-

Tyblodiga ellerrista raka på huvudet. duatt är ettnom er er
folk helgat åt Herren, din Gud, och dig harär Herren ut-som
valt hans dyrbara egendom framför alla andra folk påatt vara
jorden.

Rena och djurarena
3Du 4Dettaskall något avskyvärt. fyrfotadjurinte deäta är ni

5dovhjort,får får ochäta: gasell och rådjur,get, stenget,oxe,
Öochvildoxe, antilop, vildfår alla andra djur har helt tve-som

7Menkluvna klövar och idisslar de djuren får ni åta.som -
dessa får fast de idisslar eller harni inte tudelade klövar:äta,
kamelen, haren och klippgrävlingen, de idisslar harmen
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3samt det harförskall svinet,klövar, deinga orena er,vara
det skallidisslarVisserligen helt kluvna klövar inte, varamen

krop-deras dödaochkött fårför deras ni inteAv äta,orent er.
får vidröra.ni intepar

9Detta alltleverfår allt ivad m vatten:är äta somsomav
1°Men någotfårfjäll får ni intefenor och ni ätahar äta. som

förfjäll, det skallfenor ellersaknar orent er.vara
menNi dessa fårfåglar, ni inte äta:får allaäta rena

13gladan, allafalkargrågamen,lammgamen, arter,Örnen, av
15berguven, och14korpar hornugglanjordugglan,alla arter,av

lökattugglan, minervaugglan,tornugglan,hökar alla arter,av
13hägern, alla17pelikanen, fiskuven, piparesmutsgamen, av

fladdermusen.härfâgeln ocharter,
19Alla fårför de inteskallbevingade smådjur er,vara orena

2°Men fårdjur med nialla vingar äta.ätas. rena
21Ni tilldet in-självdött djur. Ge ätaskall inte attäta ett

duutlänning.till Ty ärstäder eller sälj detdinavandraren i en
Gud.åt dinhelgat Herren,folk ärett som

mjölk.modernskillingskall koka iinteDu en

för tiondetRegler
åkernDu vadallt du skördar,tiondeskall lägga undan avav

23Detta Gud, på deninför dindu Herren,skallårligen ätager.
låta bo: tion-där han vill sittochplats han väljer ut namnsom

fårenslikaså kornas ochdin olja,ditt ochdin säd, vindet av
Gud.dinalltid frukta Herren,digförstfödda. Så lär du att

dig24Men medorkar bäralång, så duför intevägen är attom
dudärfördig med,Gud, har välsignatdindet attHerren,som
tilldin Gud, väljerfrån plats Herren,för långt den utbor som

25skall iallt och bäradu säljaförhemvist sitt pengarnanamn,
ZÖDärGud, väljerdinplats Herren,till den ut.somen pung

dualltfår, och öl,ochönskar kor vindu köpa vad dukan --
glädochdin Gud,införmåltid där Herren,Håll sedanvill ha.

27Och städerdinaleviternafamilj. imed dindig tillsammans
harskillnad från digde till inteeftersomförsumma,får du inte

egendom.fått någon andel eller
23Vart tillårets skördallt tionde stä-skall dutredje år ta av

29Leviterna, frånskillnadtilldet där.och läggaderna somupp
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dig fått någon andel eller egendom, liksom invandrar-harinte
bor dina städer, skall då fåde faderlösa och änkorna ina, som

Då skall din Gud, välsignakomma och Herren,sigäta mätta.
dig företarallt vad du dig.i

sjunde âret: befrielseför skuldsatta och slavarDet

2Så1Vart sjunde år skall du avskriva skulder. skall avskriv-
fordran skall efterskänkatill: och harningen Var som enen

han fordra, det han har lånatvad har Hanatt som en annan.
får och landsman skuldavskrivningkräva broderinte sin när

3Enkungjorts till utlänning får du kräva,har Herrens ära. men
4Dockdet skyldig måste du efterskänka.din broder ärsom

dåfinnas någon fattig hos dig väl-kommer det Herreninte att
din Gud, vill till dinsignar dig det land Herren,i görasom

50m tillegendom låta dig besittning, du bara lyssnaroch ita
följer lagHerren, Gud, så du hela dennadin jag iatt troget som

6Närdag din Gud, välsignar dig, så handig. Herren, somger
låna till många folk aldrig självhar lovat dig, skall du ut men

behöva härska många folk, delåna, och du skall över men
skall aldrig härska dig.över

70m dina landsman,det finns någon fattig hos dig, ien av
någon din Gud, vill dig,städerna det land Herren,i som geav
skall och hålla handen sluten för dindu hårdhjärtadinte vara

3Nej, din för honom ochfattige broder. du skall handöppna
9Aktalåta dig för denhonom låna så mycket han behöver. ge-

avskrivningsåret,sjunde året,tanken det sig,närmarattmena
lånaså på fattige broder ochdu med oginhet din vägraratt ser

fårdig inför och duhonom något. Då klagar han Herren,över
1°Ge digför. honom villigt,synd grämautan attatten svara

din Gud, välsigna digför detta skalldu Herren,över att ger,
Det aldrigallt och allt du företar dig. kommerdui gör att

saknas denna befallning:fattiga landet. Därför digjagi ger
Öppna för fattige och nödlidandehanden för din broder, den i
ditt land.

120m måste säl-landsman, hebreisk eller kvinna,manen en .
åretår, det sjundetill dig, skall han digtjäna isig sex men

13Närskall lämnar dig skall dudu frige honom. han friges och
14utan medgå du skall förse honomlåta honom tomhänt,inte
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och din vin-tröskplatsfårfålla, dinfrån dingåvorrundliga
skall dumeddighar välsignatdin Gud,Vad Herren,press.

15Kom slav igångsjälvihåg duockså åt honom. att varenge
Därförbefriade dig. jagGud,dinoch Herren,Egypten att ger

befallning.dennadig dagi
där-ditt hus,Men vill lämnahan inteslaven säger attom
dig,det bra hosfamilj och haroch dindighan hållerför att av

dörren.17skall hans in ioch sticka den örasyldu ta genomen
skall duPåför alltid.din slav sättskall hanSedan sammavara

slavinna.gällerdetgöra enom
läm-13Du låta slavendu måstedigskall överinte gräma att

dagsverkar-dubbelårunder tjänat inhardig, du ensexna
Gud,dinåt Och Herren,dig.hardet arbete han gjortpålön

dig allt duvälsigna i gör.kommer att

djurförstfiâddaLag om
ochnötkreatur19A1lt bland dinafödshankönförstfött somav

fårGud. intedin Duåtskall du helga Herren,småboskapdin
får klippaoch dutill arbete, intetjurkalvförstfödd enta en

20Varje sådanadin familjår skall du och ätaförstfödd bagge.
väljerpå den plats HerrenGud, ut.dininfördjur Herren, som
något21Men blindhet ellerfel, hälta,har någotdjur an-ett som

Hem-Gud.dinoffra åt Herren,fel, får duallvarligt intenat
ochfår bådeoch dådu det,skalldina städer ätai orenama

23Meneller hjort.gasellmed, liksom äternär manrena vara
på markendetskall hällaförtära. Dublod får du utdjurets inte

vatten.som

högtidernaDe tre stora
Guds,dintill1Ge fira påsk Herrens,ochmånadenakt på aviv16

Gud, digdinfördemånaden Herren, utaviviära, urnatten
åt2Du eller kornafrån fårenpåskofferoffraskallEgypten. ett

och därväljerHerrenpå den platsdin Gud, utHerren, som
3Till någontingfår dubo. det inte ätaVill låtahan sitt sy-namn

brödutsatthetensbröd,duskalldagar ätai sju osyratrat; -
hela ditt liv minnasSå skall du ihast.idu drog Egyptenut ur

4Under fårdagar ingensjudå du drog Egypten.den dag ut ur
det köttland, ochditt ingetnågonstanssurdeg finnas i somav



31 1 Femte Moseboken 16:17

du offrar den första dagens kväll får finnas kvar på morgonen.
5Du får offra påskoffretinte vilken helsti de städersom av

éutandinHerren, Gud, dig, du skall till den platssom ger
Herren, din Gud, väljer och där han låtavill sittutsom namn

bo. skall du offraDär påskoffret på kvällen, solen gårnär ner,
7Duden dåstund du drog Egypten. skall laga till det ochut ur

det på den platsäta dinHerren, Gud, väljer och påut,som
skall du vända hem. dagar skall du äta osyratmorgonen sex

bröd, och den sjunde det högtidssamlingär till dinHerrens,en
Guds, Då skall du utföra någotära. inte arbete.

9Därefter skall du låta det gå veckor.sju Från det sädenatt
loochbörjar skäras skall du låta det veckor,sju sedan skall

du fira veckohögtiden till dinHerrens, Guds, frivilligamedära
offergåvor, så du frivilligt kan allt efter vad Her-stora som ge,

Pådin Gud, välsignar dig med. den plats Herren,ren, som
din Gud, väljer och där han vill låta bo skallsitt duut namn
glädja dig inför Herren, din Gud, tillsammans med din ochson
din dotter, din slav och din slavinna, liksom med leviterna di-i

städer invandrarna, de faderlösa och änkorna dusamtna som
12K0mhar hos dig. ihåg du själv gång slav i Egyp-att en var

och följ dessa stadgar.ten, troget
13LöVhyddefesten skall du fira dagar,i sju du har samlatnär

14Glädfått frånvad du din tröskplatsin och din digvinpress.
under festdin tillsammans med din och din dotter, dinson
slav och din slavinna, liksom med leviterna, invandrarna, de

151faderlösa och änkoma dina städer.i dagar skallsju du hålla
fest till dinHerrens, Guds, på den plats väljerära Herrensom

dinTy Herren, Gud, skall välsigna dig och helaut. din skörd
och allt ditt arbete, och du skall bara glädja dig.

16Tre gånger året skall alla hos dig träda fram införmänom
Herren, din Gud, på den plats han väljer vid detut:som osyra-
de brödets högtid, vid veckohögtiden och vid lövhyddefesten.

utanskall framIngen träda inför Herren med händer,tomma
och skall vad han kan, allt efter den Välsignelsevar en ge som

Herren, din Gud, har dig.gett
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för domareRegler
biträden imeddomare13In0m du tillsättaskalldina stammar

skipaskalloch dedig,Gud,dinstäder Herren,alla gersom
19Du skall rätteninte vrängadomar.medfolket rättvisaåträtt

dengörskall inte mutorpartisk. Du mutor,taoch inte vara
ZODethar rät-för den rätt.sakenfördärvarblind ochvise som

ochlevaDå får du tadinskall strävan.endast det rätta,ta, vara
dig.villGud,dinland Herren,detibesittning gesom

renhetgudstjänstensförRegler
föremålnågotasherapåle eller21Du annatnågonskall inte resa

skall bygga,dualtare,Guds,dininvid Herrens,trä somav
Sådant hatarstenstod.någonZzoch ställaskalldu inte upp

din Gud.Herren,
får1Åt elleroffra tjurdu ettGud, skall intedinHerren, en17

Guds,dinväcker Herrens,dettalyte,fel ellernågotharsom
avsky.

Gud,dinHerren,städer20m denågondig,det hos i somav
idet är onteller kvinna gördig, finns somsommanenger

honom,förbundet medoch bryterGuds,din ögonHerrens,
tillbergudar ochandra3någon befallning tjänarminmotsom

4ochhärskara,helahimlensochmåneneller solen,dem om
undersökaskall dudådinatill öron,detta kommer sa-noga

skett iharskändligtnågot såverkligendet är attken. Om sant
begått denna ogär-5skall hareller kvinnanIsrael, sommannen

6För nå-döds.tilloch attstadsportentillföras stenasning ut
vitt-två ellermåstemed dödenstraffas treskall personergon

7Vittnena skallvittnesmål.endapådödasfår ett varaingenna;
sedanochdöda honom,förhandenlyfterförsta attde som

ondadetskalldem. Duefter utrotahela folketskall göra ur
folket.

domstolenhögstaDen
egendoms-dråpmål,30m döma isvårt för digförblirdet att

duskallstäder,rättsfall dinamisshandelsmål, vid iellermål
väljaGud, skalldin utplats Herren,till dendigbege somupp

till den domareoch9och levitiskatill dedig prästernavända
deochfråga dem,skalldär.finnas Dudå kommer attsom
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1°Sedanskall meddela dig domslutet. skall du handla enligt
det besked de har dig på den platsen, den Her-gettsom som

skall välja Du skall följa alla deras anvisningar.ut. trogetren
Anvisningarna de och domen de avkunnar skall du följa.ger
Från det besked de har dig får du vika åtintegettsom vareav

högersig eller vänster.
Men någon så förmäten han handlarär att utan attom

lyssna till står hos Gud, ellerdinprästen i tjänst Herren,som
till domaren, så skall den dö. skall det ondaDu utrotamannen

13HelaIsrael. folket skall känna fruktan de hör det-närur om
och sedan skall så förmäten.ingenta, vara

Kungalagen
När du kommer till din Gud, villdet land Herren,som ge
dig, det besittning och bosätter dig där och sedani sägertar att

15dådu vill ha kung dig liksom alla folk omkring dig,överen
skall du till Gud,kung dig den dinHerren,göra över man som
väljer dina landsmän skall du till kung dig;En göra överut. av
du får ha utlänning dig, din broder.inte inteöver ären en som
16Men han skall skaffa hästar; han fårinte mängd intesig en
skicka folk tillbaka för skaffa mängdersitt till Egypten att av
hästar. har till skall aldrig denHerren "Ni vägentasagt er:

17Hantillbaka skaffa mängd hustrurigen." skall inte sig en
och förledas till avfall skaffadem. heller skall hanInte sigav

mängd silver och guld.storen
13När kungen har bestigit skall han låta göratronen en av-

skrift denna lag, harden lag de levitiska prästernaav som
19Hanhand skall ha och läsa den så längeden hos sig iom.

han lever, så han ochlär frukta Gud,Herren, sinsigatt att tro-
ZODåföljer allt står alla för-denna lag, dessa stadgar.iget som

häver han från lagenbröder och vikersig inte sina inteöver av
åt höger ellersig och då skall han och hans ätt-vänster,vare
lingar länge Israel.iregera

Prästernas rättigheter
1De levitiska frånhela skall till skillnadLevisprästerna, stam,
de andra israeliterna få någon andel eller egendom. Deinte

Någonskall leva Herrens eldoffer och hans egendom.av egen-
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derasha. Herren ärskall debröder intebland egen-sinadom
lovat dem.harhansådom, som

denfolket,få3Detta harvad rätt att somprästernaär avav
får: prästenellerdet tjur ettslaktoffer, sig äroffrar ett envare

säd,4Det dinförstalöpmagen.ochkäkarnaha bogen,skall av
skallfårdinafrånullenförstadenliksomdin oljaochditt vin

valt5Ty Gud,din utharhonom Herren,åt honom.ocksådu ge
efterkommandeoch hanshanföralla dinabland attstammar,

Herrensskall itjänsttider göraalla namn.genom
Is-inågonstansstäderdina5En har ivistatslevit avensom

Herrenplatstill denfå kommavillnärhelst hanskallrael som
allaliksomGuds,7och sini Herrens,tjänstväljer göra namnut

8De alla haskallHerren.bröder tjänarlevitiska sam-sina som
---.levaandel att avma

profeterochFalska sanna
digvillGud,din9När land Herren,till detdu kommer gesom

begår.därfolkenskändligheterdeefterfår du inte ta som
eller sinoffrar sin1°Hos någonfinnasdetfår intedig sonsom

el-svartkonstnärteckentydare,spåman,bålet,på ingendotter
rådfrå-besvärjelser,ningen åtsigägnartrollkarl,ler somsom

vägledningsökerochspådomsandarellerandardödasdegar
detoch ärdetta,Herren alla göravskyravlidna.hos de som

driverGud,dinHerren,skändligheter gör att un-sådana som
din13Du inför Herren,fläckfriskallför dig.folkendan vara

Gud.
teckenty-tilllyssnarundandrivaDessa du skallfolk som
tillåtitGud, inte attdindig har Herren,spåmän,ochdare men

trädaprofet lik miglåta15Herren, skallGud,dinså.göra en
till.lyssnaskall niled. Honombrödersdinahos digfram ur

försam-Gud, nidin närDet baddu Herren,detta varvar om
minHerrens,höravill intesade: "IaHoreb. Dulade vid g

eld vill inteväldiga jagoch dennaGuds, igen, se,meraröst
de17Då "Vad sä-till mig:sade Herrendö."då kommer jag att

de-träda framJag lik digprofetlåtaskallriktigt. urär enger
hanochhansord iskall lägga minaled.bröders Jag mun,ras

19Menbefaller honom.allt vad jagdemförförkunna omskall
inte talarhan i mittordord, detill minalyssnar nanm,någon
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2°Och denskall vedergällning denutkrävajag mannen.av
förkunnar någotprofet så förmäten han i mittär att namnsom

befallt eller talar andrahar honom ijag inte säga,att somsom
skallden profeten dö."gudars namn,

Kanske du: skall budskaptänker vi inte"Hur veta att ett
22När harfrån profeten talat Herrenskommer Herren" i

och uppfyllelse, dåslår går kom-hans ord iinte innamn men
profetenfråndet budskapet Herren. Det i sininte är sommer

förkunnat Låt dig skrämmas ho-förmätenhet har det. inte av
nom.

Asylstäderna
1När folken det land han vill digdin Gud, krossarHerren, i ge19

deras städer och hus,fördriver dem och slår digoch du iner
skall Gud,det land dindu avskilja städer Herren,itre som

3När påvill besittning. du reda hurdig tagiti vägarnaatt tage
din Gud, vill tillgår skall du indela det land Herren, görasom

så dråpare har staddin egendom områden,i varje atttre att en
fly till.

4Detta dråpare skall få leva han harvillkoret för närär att en
förut haflytt dödat oavsiktligtdit: har han utan atten annan

550m någon går skogen medhonom ihyst när utmotagg -
från skaftetoch fäller träd, och lossnarkamrat järnet nären

träffar den andre ochför och dethan huggasvingar attyxan
flyr till des-dödar då skall han få leva hanhonom om en av-

ÖVägen får så lång blodshåmnaren,städer. dit inte attsa vara
dråparen, kan hinna honomvredesmod förföljerhan inär upp

förtjänar döden, eftersomslå ihjäl honom, hanoch intetrots att
7Därför befallerhyst den andre.han förut hadeinte motagg

dig avskilja städer.jag treatt
30m område enligt ed-din Gud, utvidgar ditt sittHerren,

hela det land hantill dina fäder och diglöfte somsvurna ger
9eftersom denna lagdu följer hela jag ilovade dem, troget som

alltid vandrardin Gud, ochdag dig och älskar Herren,ger
städer avskilja ytterli-då skall du dessahans vägar, utöver tre

loså det land Her-oskyldigt blod flyter iinteatttre, somgare
blodskuldoch du drarvill till din egendomdin Gud, göraren,

dig.över
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Men och lägger sig ihysernågon mot annanagg enom
ochoch slår ihjäl honomöverfallerochbakhåll för honom se-

skall hemstadhansde äldstestäder, itill dessaflyrdan en av
till blodshämnaren.och utlämna honomlåta hämta honom

13Visa utplånaförskoning,honomdö.skall ingen utanHan
dig väl.Israel, så går detoskyldigt blodför iskulden

vittnesmålochLagar gränsstenarom
förfädernaDu dinflyttaskall gränsstenar,inte somgrannes

villGud,dinområde, det land Herren,ditt ihar inomrest som
besittning.dig iatt tage

15Ett ellerfälla någon för brottförenda vittne inteär attnog
sak skalldet gäller. För avgö-vilken syndförseelser, än att en

två ellermåste vittna.tre personerras
160m anklagelsermed falskakommerillvilligt Vittneett

17skall införträda framde båda tvistennågon, iparternamot
fin-då kommeroch domareinför de attHerren, präster som

Domarna saken, ochundersöka vittnet ärskall omnoganas.
19skallbroder,falskt nihar sin göralögnare vittnat motsomen

tänkt broder.han hade sinmed honomdetsamma ut motsom
2°Alla andra skall kännafolket.det ondaskallDu utrota ur

skalloch sedan ingende hör detta, görafruktan när merom
21Visa liv för liv,förskoning:hos dig. öganågot så ingenont

fot.hand och fot förför tand, hand förtandför öga,

Krigslagar
1När ochhästardina fiender ochtill striddu drar möterut mot20

rädd,skall du blidinhär inteär större än egen,Vagnar, en som
förde dig Egyp-med dig, handin Gud,Herren, är ut ursom

Innan tillfram och talastriden börjar skall stigaprästenten.
3Han stridenIsrael börjarskall Nuhären. "Hör, motsäga:

till flyk-rädda,och intemodet intefienderna. Tappa inte tavar
4Ty gårGud,dem. Herren,låt skrämmasoch inteten eraver

skallfiender, hanoch strider förmed mot er se-geeraerer
ger."

5Även skalltala till hären.manskapets förmån skall De sä-
flyttat in,byggt hus intenågon har"Om ännuett nytt menga:

strid ochså dörvända hem han iskall han igen, inteatt en an-
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60m någonbosätter hans hus. har planterat vin-sig inan en
gård skörda, skall han vända hembörjat igen,inteännumen

70mså frukten.han dör strid och skördarinte iatt annanen
någon äktat hen-har trolovat med kvinna intesig ännuen men

ochskall han hem så han dör stridvända inte iigen, attne, en
3Förmännen skall vidare till hä-äktar henne." sägaannan man

skall vända hemnågon rädd och saknar mod, han"Om ärren:
9Närlika modlösa han."så hans bröder blirigen, inteatt som

förmännen har talat till hären skall officerarna befälet.ta
1°När dustad för anfalla den skalldu dignärmar atten

110mförst då vill fred ocherbjuda fred. staden ha öppnar por-
tvångsarbetare dinför befolkning blidig, skall hela dess itarna

120m väljer krig,den vill ingå fred med digtjänst. inte utan
13ochskall din Gud, den dittdu belägra den, Herren, inär ger

Menvåld kvinnornaskall du hugga alla staden.imänner
staden, allt byte finnsoch barnen, djuren och allt iannat som

från fien-där, får behålla. får för dig det byte dinadu Du ta av
der dig.din Gud,Herren,som ger

15Så långt bort, så-alla städer liggerskall du medgöra som
16Mendana folken här närheten.städer tillhör i iinte stä-som

din Gud, villder tillhör dessa folk och Herren, görasomsom
171till skona enda levande varelse.din egendom får du inte en

Guds, befallning skall du demenlighet med din vigaHerrens,
kanaaneerna ochalla åt förintelse, hettiterna och amoreerna,

13så efterhiveerna ochperisseerna, jevuseerna, ni inteatt tar
då syndaralla skändligheter till gudars nide sina ära,gör

Gud.Herren,mot er
19När stad och måste belägra den längedu krig mediär en

ochträden därkan den, får dudu inte iinnan inta sätta yxan
fälla du själv du får huggadem. frukt skall inteDeras äta, ner

människor, du måste be-dem. Träden på fälten inteär som
ZOBara fruktpå träden ätliglägra. du säker inteär att gerom

dudem. sådana träd kanfår du fälla dem och hugga Avner
stad krig med dig,belägringsverk denbygga i än-ärmot som

da faller.tills den
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Mord med okänd gärningsman
10m ihjälslagen på marken detmänniska ligga i21 man ser en

ochdig besittningland din Gud, vill iHerren, att tasom ge
Zskall ochdina äldstegärningsmanneninte är,vetman vem

från den döde tillfastställa avståndetdina domare ochut
3De liggeräldste den stadstäderna närheten. närmasti i som

har till arbete, inteskall kviga inte nyttjatsta en somen som
4och skall föra kviganhar gått under 0k, de äldste stadeni ner

eller sår,torkar och plöjerdär bäcken aldrig ingeni ravin uten
5Sedande nacken kvigan.och skall brytai ravinen avnere

din Gud,skall träda fram, Herren,Levis söner,prästerna
honom och välsigna Herrenshar utvalt dem itjänaatt namn,

5Allatvistemål brottmål.fälla utslaget alla ochoch de har iatt
händerstaden skallde äldste den sinai övernärmaste tvätta

7och de skall försäk-kvigan bröt nacken i ravinen,som avman
blod, och våra har"Våra händer har dettainte utgjutit ögonra:

3Herre, åt folk Israel, duförsoning dittingenting sett. somge
blod belasta ditt folkbefriat. Låt skuld för oskyldigthar ingen

9Du skall utplånaIsrael." Så får de försoning för blodskulden.
för oskyldigt blod, du skall det Her-skulden igöra är rättsom

ögon.rens

Familje- och Straffrätt
1°När strid dina fiender och dindu drar till Herren,motut

får fång-våld och du fångar, du blandGud, dem ditti targer
kvinna, du förälskar dig ochkanske vacker isomarna se en

12Då till ditt hus, ochgifta dig med. skall du henne hemvill ta
13ochnaglardär måste hon raka huvud och klippasitt sina
skallhon tillfångatogs. Sedanlägga de kläder hon bar närav

månad,hus och far ochhon bo ditt sin i innani sörja mor en
och så hondu får tillsammans med henne henne,äga attvara

14Men på henne skall du låtablir din hustru. du tröttnarom
får sälja henne förhenne gå hon vill. Du inte intevart pengar,

efter ha lägrat henne.behandla henne handelsvara, attsom en
150m två han älskar ochhar hustrur,man en som en somen

bådeälskar, och båda föder honom den han äls-han inte söner,
älskar, och hans förstfödde till denkar och den han inte är son

får vid fördelningen låtaälskar, hanhan inteinte arvetav so-
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bekostnadförstfödslorätten påfåden han älskartill so-avnen
Mannen måsteden förstfödde.älskar,till den han intenen

ochälskar,till den hanförstfödde, inteerkänna den gesonen
honom hanallt hanandelen Detdubblahonom äger. varav

förstfödslorätten.tillkommeravlade först, honom
130m faroch lyderoch upprorisk sinintetrotsigären son

19ska1l honomdetuktat honom,deoch inte när tamor, ens
hemstadensstaden, tilltill de äldsteoch föra honom imed sig

2°De vårhäräldste:till stadens "Detskall ärsägaport. son,
bara festaroch lyder hanupprorisk inte,ochhan trotsigär oss

21Dâ tillstaden honomallaskall ioch männensuper." stena
folk skallIsraelsonda folket. Heladetskalldöds. Du utrota ur

talas detta.de får hörakänna fruktan när om
220m ochför brott ochtill dödennågon döms avrättasett

23får hängalikpå påle, hans intehonomdu hänger enupp
måste honombegravapå pålen Dukvar över natten. samma

du fårGud, ochförbannaddag, den hängs är avuppsom
dinvill tilldin Gud,land Herren,besudla det görainte som

egendom.

påbudOlika

10m bort,eller får har sprungitbrodersdu din somoxeser22
tillbaka till dinföra djurettillvändaskall du inte utanryggen

20m eller dunärheten, intehan borbroder. i vetinte vemom
dig tills dinoch ha det hosdjuretskall du hemägaren är, ta

till-då skall du lämnaefter det, ochoch frågarbroder kommer
3Likadant med hans åsna,skall dutill honom. görabaka det

förlo-broder hardinoch med allthans klädermed annat som
40mtill. duvändafårfinner. inteoch du Durat ryggensom

omkull påhar fallitåsna eller vägen,din brodersatt oxeser
fåhjälpa honomtillvändaskall du attinte utan uppryggen

djuret igen.
5En fårmansdräkt, och intekvinna får bärainte taen man

Gud, avskyr alladinkvinnokläder, görpå Herren,sig som
sådant.

på60m går, träd ellerfågelbo där dupå idu får ettettsyn
på, får dumodern ligger intemed ellermarken, ägg somungar
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7Tabåde modern och låt modernta ungarna. ungarna, men
flyga. Då går det dig väl, och du får leva länge.

3När du bygger hus, skall du räcke kringsättaett nytt ett ta-
ket, så du drar blodskuld huset någon fallerinte överatt om
ner.

9Du får något vingård, då till-odla dininte vin iänannat
faller alltsammans bådehelgedomen, grödan och vinskörden.
10Du Duskall och åsna för plog.inte spänna oxe samma
skall klä dig blandat ull och lin tillsammans.inte i tyg garn,av

12Du skall tofsar alla fyra hörnen på manteln duisätta sve-
dig.per om

sexuella förhållandenLagar om
130m gifter med kvinna och efter hasig varitatten man en

14utantillsammans henne vill ha henne längre kom-med inte
med beskyllningar henne dåligt rykte: har"Jagmer som ger

gift lågmed denna kvinna, med hennemig jagnär upp-men
15då flickans ochtäckte hon oskuld", skall farjag inteatt var

till på flick-stadens äldste stadsporten med beviseti attmor
16Flickansoskuld. far skall till de äldste: "Jagsägaan var gav

dotter till hustru åt denne han vill ha hennemin inteman, men
17ochlängre, kommer han med beskyllningar och påstår signu

ha upptäckt dotter oskuld. här bevisetmin inte Men äratt var
på hon oskuld." skall breda inför stadensDeatt ut tygetvar

lsochäldste, de äldste skall och straffa honomgripa mannen
19och tillfal-ålägga honom betala hundra siklar silveratt som

flickans förtalat israelitiskler far, eftersom harmannen en
skiljajungfru. fårHon skall förbli hans hustru, och han inte sig

ZOMenfrån henne så länge han lever. anklagelsen riktigärom
lskallpåoch det finns något bevis flickan oskuld,inte att var

flickan hämtas från fars och utanför skallhus, dörrensinut
staden till döds, eftersomhenne honmännen i attstena genom

Israel.hora fars hus har vettlöshetvadi sin gjort iärsom en
folket.skall det ondaDu utrota ur

220m då han ligger medertappas mansen man en annan
ochhustru, skall båda dö, både låg med kvinnansommannen

kvinnan själv. skall onda Israel.Du detutrota ur
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230m ochtrolovad medorörd flicka är annanman enenen
24skallmed henne där,och ligger niträffar henne stadeniman

flickandem till döds,föra stadsporten ochbåda till stenaut
staden, ochpå hjälpdärför hon ropade inne iinteatt mannen

detskallkvinna. Dudärför han lägrade utrotaatt annansen
25Men utanför stadendetonda folket. som mannenvaromur

och lågoch övermannade henneflickanträffade den trolovade
26Flickan skall duskall dö.bara hanmed henne, så detär som

förtjänar döden,någotlåta Flickan har inte gjort somvara.
dräperöverfall dådetta brott motsvarar ett annanman enen

27Det trolovadeträffade denutanför staden hanman. var
ochnågon kornpå hjälpflickan, och hon kan ha ropat utan att

räddade henne.
280m trolovadorörd flickaträffar inte ärsomen man en

medhan liggeroch deoch förgriper på hennesig närertappas
29skall sil-femtio siklarlåg med hennehenne, gemannen som

med henne, efter-skall sedan giftafar. sigtill flickans Hanver
från henne såfår skiljahenne, och sighan har lägrat intesom

länge han lever.
3°En han farshustru, då skändarfår fars sininte sintaman

bädd.

folkets renhetheligaDet

llngen avsku-eller lemmentestiklarna krossadehar fåttsom23
Ingen blandad här-församling.får i Herrensupptas avren

hans efter-församling;komst fâr inteHerrensiupptas ens
3Ingen ellerdär.led får ammonitkommande tiondei upptas

de-församling; intemoabit får någonsin i Herrensupptas ens
4Ty drogled får där. niefterkommande tionde näri upptasras

påmed bröd ochtillkom deEgypten inte mötes vattenut erur
Naha-från Petor i Aramoch de lejde Bileam, Beorsvägen, son,

5Men villedin Gud,dig. Herren, intetill förbannarajim, att
förbannelsenförvandladedin Gud,lyssna till Bileam. Herren,

ÖSåälskade dig.din Gud,välsignelse för dig, Herren,till
ochfrämja deras lyckaaldrig någonsinlänge du lever skall du

välfärd.
edomeerna,7Du brö-för de dinaavskyskall ärinte Visa

gångavsky för duskallder. visaDu inte egypterna, var en
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3Deras tredje led fårättlingarderas land. iinvandrare upptasi
församling.Herrensi

9När aktskall du digfiender ifält dinadu drar i tamotut
100m blivitnågon harför allt väcker anstöt. ge-orenmansom

ochskall han lägretunderfå utlösning utnatten,att urnom
förrän ba-han harkvällningen,får tillbaka närkomma iinte

gårsolenlägret,dat. Då får han komma in i när ner.
13DuDu gå till utanför lägret.ställeskall ha visst attett

därdu behöver digbältet, ochskall ha sättagrävpinne i nären
efteråt dinoch täckamed denskall du övergrävaute en grop

träck.
14Herren, vill räddalägret; hanGud, vandrar omkring idin

Därför skall ditt lägeråt dig.dina fienderdig och överlämna
hannågot motbjudande, såfåLåt honomheligt. inte attsevara

från dig.drar undansig
15En tillflyktochfrån herrehar sin tagit sinslav rymtsom

15Låtherre. honomutlämna åt hanstill dig skall du inte stanna
tycke.städer, eftervill dinahos dig och bo vilken hani egetav

honom illa.får behandlaDu inte
17Ingen nå-kulttjänare, hellerfår inteisraelitisk kvinna vara

13Med hundlön får duhorpengar eller inteisraelitiskgon man.
löfte,du skall infriaGuds, huskomma till dinHerrens, när ett

bådadera.din Gud, avskyrHerren,

och löftenRegler räntorom
19Du gällerdetdin broder, sigfår inte räntata pengar,vareav

ZOAVlånasnågot kanlivsmedel eller ränta.ut motannat som
broder får dufår din inteutlänning du ränta, tata men aven

allt du företarGud, skall välsigna digdin iHerren,ränta, om
till och besittning.dig det land du kommer ii tar

210m drö-din Gud, skall dulöfte till intedu Herren,ettger
Gud,kommer dininfria det, Herren,med attatt annars

för.synddu fårvad du har lovat, ochutkräva atten svara
23Men220m begår du synd.låter bli lova något,du ingenatt

håll detmåste du ocksågång harvad du göra:trogetsagten
låtit kommaGud, du fri vilja harlöfte till dinHerren, avsom

dina läppar.över
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24När får såvingård dudu kommer någonin i ätaannans
med dig korg.druvor du orkar, du får imycket inte tamen

25När fårsädesfält du ryckadu kommer på någonin annans
på hans fält.handen, får med skäramed du inteav ax men

äktenskap och skilsmässaLagar om
10m och tillsammans medhar hustrutagit sig varit24 en man en

ochmotbjudande hos hennehenne och sedan finner något inte
överlämnar det ochvill skriver skilsmässobrev,ha henne, ett

2och gifterlämnat hans huslåter gå, hon efter hahenne attom
3och slutar äls-den andremedsig även mannenannan manen

låterskilsmässobrev, överlämnar det ochka skriverhenne, ett
tillhennehenne gå, eller den andre tagitmannen somom

4då har låtit hennehustru får förste handör, hennes man, som
efter det hon har blivitgå, åter henne till hustruinte attta oren

dinför land Herren,honom, sådant avskyr Herren. Det som
skall du besmitta medGud, vill till din egendom integöra

synd.
5En gå krig och får hellernygift behöver inteinte iutman

fri hemma ochåläggas plikter. år hanandra Ett är att vara
glädja hustru.sin

barmhärtighetRättvisa och

ÖIngen dåeller kvarnstenfår handkvarn pant,ta somenen
han livet itar pant.

70m brö-har bort sinadet rövatvisar sig att en aven man
såhandelsvara, skalloch sålt honomder, israelit, som enen

det onda folket.skallden dö. Du utrota urmannen
3Vid medmåste du mycketfall spetälska attvara nogaav

Vadfölja de levitiska jagalla anvisningar prästerna ger.som
9Kom ihåg vad dinfölja. Herren,har skallbefallt dem ni troget

drogpå Egypten.med niGud, gjorde Mirjam väg, när ut urer
1°När får du hans hus förlån till någon in idu inteettger

Stanna utanför och låtkvarhonom.att ta pant mannenaven
120m dettill dig meddu lånet komma sin ärpant.ut enger

täcke duha hansfattig får du närinte pant sover.somman,
13Ge såsolnedgången, han självtillbaka vidhonom attpanten
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får du rättfär-i mantel. Då Välsignar han dig, och blirsinsova
dig inför din Gud.Herren,

14Du skall nödlidande dag-fattig ochinte göra orätt mot en
lönare, han din landsman eller invandraresig iärvare en

15Dunågon städerna honom lönditt land. skall hansiav ge
redan dag, före solnedgången, han fattig och iärsamma
trängande behov införden. kan han klaga digAnnars överav
Herren, och du får synd för.atten svara

16Fäderna skullskall straffas med döden för barnensinte
och barnen för fädernas skull. och skall dö förinte Var sitten

brott.eget
17Du skall fa-för invandraren eller deninte vränga rätten

18Komderlöse, och änkas kläder skall du inte ta pant.en som
ihåg du själv gång slav och dinEgypten Herren,iatt atten var
Gud, befriade dig därifrån. Därför dig denna befallningjagger

följa.att
190m du glömmer kärve skördar åker, skalldu dinnären

du tillbaka och hämta den lämna kvar den åtinte in-utan
vandraren, den faderlöse Då skall Gud,och änkan. Herren, din

ZONärvälsigna dig allt du du har slagit dina oliveri gör. ner
igenomskall du söka efter fler lämna detinte utangrenarna

21Närkvar åt invandraren, den faderlöse och änkan. duärsom
har plockat druvorna ef-din vingård skall du någoni inte göra
terskörd lämna det kvar åt invandraren, den fa-ärutan som

22Komderlöse och änkan. ihåg du själv gång slav iatt en var
DärförEgypten. dig denna befallning följa.jag attger

10m två råkar vänder till skalloch domstol,i tvist sigmän25
20mde dömer fria den oskyldige och fälla den skyldige.som

den skyldige döms till spöstraff, skall domaren befalla honom
lägga och övervaka han får såsig själv många slagatt attner

3Fyrtiohans brott förtjänar. slag kan han få, fler.inte Mansom
skall flerhonom slag; din broder fårinte inte vanärasge ge-

straffas hårdare.attnom
4Du påskall binda ihopinte tröskar.munnen en oxe som

Svâgerplikt
50m två bröder bor ochtillsammans den dör läm-utan attene

någon efter skall änkan gifta med någonsig, inte signa son om
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hansvåger skall ligga med henne,släkten, hennesutanför utan
svågerplikt henne.ochskall henne till hustru singöra motta

ÖDen den döde broderns,hon föder skall räknasförste somson
7Men svågernså utplånas Israel. intehans inte iatt omnamn
skall hon uppsöka degifta med svägerska,villigär sig sinatt

tillsvågeräldste stadsporten och "Mini säga: vägrar attatt se
svåger-villhans Israel. sinbrors bevaras Han inte görainamn

3Då äldste staden kalla tillplikt skall de sigmig." imot man-
framhärdar ochhonom. hanoch tala med Om säger attnen

9skall svägerskan dehan gifta med henne, ivillig siginte är att
ho-dra honom skon,äldstes åsyn fram till honom, spottaav

med den vill"Så inteansiktet och göri utropa: man somnom
1°Och Israel skall sedan hansföra släktbrors vidare." isin

släkt få heta "Barfot".egen

och vedergällningRättvisa
110m skyndarhustrutvå råkar slagsmål och denimän enes

handen ochoch sträcker gripertill för hjälpa sin tagutatt man
skall försko-dupå slår hennes make,könet den utanom som

hand.hugga hennesning av
13Du och mindre.påsen,skall ha dubbla vikter i störreinte

Du och mindre.mått huset,skall ha dubbla iinte större
och15Rätta riktigaskall du ha, liksomoch riktiga vikter rätta

Gud, villland dinmått. Då får du leva länge det Herren,i som
16Herren, avskyr och idin Gud, orättdig. gören somvarge

sådana ting.
17Kom droggjorde dig niihåg vad amalekiterna när utmot

13När du ochpå din ochde dig tröttEgypten. vägmötte varur
fruktaeftersläntrarealla dinautmattad, högg de attutanner

19När få för alla fienderlåtit digGud. din Gud, harHerren, ro
till dindin Gud, villdet landomkring, Herren, görairunt som

utplånaskall du minnetoch låta dig besittning,egendom ita
Glöm aldrig dettaamalekiterna från jorden.av

första skördenGudstjänstordning vid

lNär din Gud, villlanddu kommer till det Herren, görasom26
digoch bosätterdet besittningtill egendom och dudin itar

skall markensförsta skördardär, det dudu delta aven av
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gröda det land din Gud, vill dig, lägga det iHerren,i som ge
dig till den plats din väljerkorg och bege Herren, Gud,somen

3Duoch där han vill låta bo. skall till densitt prästut namn
då finnas där och till honom: dag be-kommer "Isägaattsom

landkräftar för din Gud, har kommit till detHerren, jagjag att
4Prästenlovade våra fädermed edHerren oss."att gesom

ställa framförskall din korg och den dinHerrens,ta emot
altare.Guds,

5Inför din Gud, skall du sedan faderHerren, "Minsäga: var
flyttadenödställd till med litenaramé, Egyptenner enen som

bodde de och blev starkt ochskara människor. Där ett stort,
ÖMentalrikt folk. behandlade illa, förtryckteegypterna oss oss

7Då våraoch tvingade till arbete. åkallade vi Herren,tungtoss
fäders Gud, och hörde våra och såg hur förtryck-Herren virop

3Herrenplågades led. förde medoch Egyptentes, utoss ur
hand lyftad med fruktansvärd makt, med teck-stark och arm,

9Han komma land,och under. lät hit och dettaen oss gav oss
1°Ochland flödar mjölk och honung. kommerett som av nu

första frånmed det skörden den mark du, Herre,jag av som
har mig."gett

skallskall ställa korgen inför din Gud, och duDu Herren,
Ochfalla inför honom. allt det goda Herren,överner som

familjdin Gud, har dig och din skall du sedan glädja diggett
tillsammans med de leviter och invandrare du har hossom
dig.

nürfattigtiondet har lämnatsBön
När året, året för alltdu det tredje tiondet, har samlat ihop
tionde din skörd och det till leviterna, invandrarna, degettav
faderlösa och så dinaänkorna, de har kunnat sig iäta mättaatt

13skallstäder, du inför din Gud:Herren, "Nu har tagitjagsäga
det heliga hus, och har det till leviterna ochmitt jagut gettur

invandrama, de faderlösa och änkorna, alldeles du har be-som
fallt har eller försummat något dinaJagmig. inte överträtt av

Jagbud. har tiondet haftinte ätit har intejag jagnärav sorg,
det och har något detvarit jag jag intenär tog ut gettoren av

gravgåva. allthar lytt Gud, harJag Herren, min jag gjortsom
15Sedu har befallt från din frånheliga boning,mig.som ner
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harden mark dufolk Israel ochhimlen, välsigna dittoch gett
flödarlandvåra fäder,ed lovadeså du med ett somoss, som

honung."mjölk ochav

och IsraelFörbundet mellan Herren

161 stadgar ochlyda dessadin Gud,dag befaller dig Herren, att
skall dumed hela din själhjärta ochföreskrifter. hela dittAv

17Du skallförsäkratdag Herrenfölja dem. har i atttroget vara
följa hans stadgar,vandra hansdin du skallGud och vägar,att

Herren för-har daghonom.bud föreskrifter och lyda ioch
så han haregendom,dyrbarasäkrat du skall hansatt somvara

19och han skall upphöjaalla hans bud,lovat skall hålladig. Du
berömmelsetillfolk han har skapat, pris,dig alla andraöver

åt dinfolk helgat Herren,du skalloch och ärära, ettvara som
Gud, så han har lovat.som

EvalbergetaltaretS ochtenarna
lMose helaFöljfolket dessa anvisningar:Israels äldsteoch gav27

2Så Jordan, tillgåttden lag dag ni överjag i snartger er.som
dig, skall duGud, villdet dinland Herren, storaresagesom

3När pågått skall du demdukalka democh vita. överstenar
landDå får komma detlag. du in iskriva ord dennaivarje

mjölkland flödardig,din Gud, villHerren, ett avsomgesom
Gud, har lovat dig.dina fäderssåoch honung, Herren,som

4När på deskall Evalbergetgått Jordan nini över ste-resa
skall kalka dembefallning och dudagjag i om,nar ger ersom

5Där Gud,åt din,också bygga altare Herren,skall duvita. ett
6Avmed ohuggenbearbetatsinte järn.altareett sten somav

på det skalldin Guds, altare, ochskall du bygga Herrens,sten
7Du ocksåGud. skallbrännoffer till dindu frambära Herren,
skall glädja digdem där, och dugemenskapsoffer ochoffra äta

3På tydligtklart ochskall dudin Gud.inför Herren, stenarna
skriva ord denna lag.ivarje

9Mose folk:talade till Israels Varde levitiskaoch prästerna
din Guds,har du blivitoch Israel dag Herrens,stilla hör, I

1°Så buddin Gud, och lyd hanslyssna tillfolk. Herren,eget
dag dig.stadgar,och jag isom ger
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Samma till folket:följandedag anvisningarMosegav
När pådessa ställa Ge-Iordan skall siggåttni över stammar

Juda, Isaskar,folket:för välsigna Simon, Levi,risimberget att
13Och skall ställa på Evalbergetdessa sigJosef och Benjamin.

Naftali.Gad, Asher, Sebulon, ochRuben, Danför förbanna:att

lagbrytareFörbannelse över
14Leviterna följande 0rd till allamed hög rikta iskall mänröst
Israel:

15Förbannelse tillverkar vadden Herrenöver av-man som
hantverksalster,gudabild,snidad ellerskyr, gjuten ett somen

ochHela folket skallställer instämmahan hemligheti upp. -
Amen.svara:

15Förbannelse ellerförakt för farden sinvisaröver som
Hela folket skall Amen.svara:mor. -

17Förbannelse den flyttar sin gränsstenar.över som grannes
Hela folket skall Amen.svara:--
13Förbannelse Hela fol-leder blind vilse.denöver som en -

ket skall Amen.svara:
19Förbannelse för invandraren,den rättenvrängeröver som

folket skalleller änkan. Hela Amen.den faderlöse svara:-
2°Förbannelse ligger med fars hustru,den sinöver som

folket skallfars bädd. Hela Amen.han skändar sin svara:-
zlFörbannelse Helasamlag med djur.den haröver som -

folket skall Amen.svara:
zzFörbannelse den ligger med sinöver syster, somensom

Hela folket skallfar eller han.har svara:mor somsamma --
Amen.

23Förbannelse den ligger med He-sin svärmor.över som -
folket skallla Amen.svara:
24Förbannelse fol-den dräper lönndom. Helaiöver som -
skallket Amen.svara:

25Förbannelse oskyl-den betalning dräperöver mot ensom
Hela folket skalldig. Amen.svara:-

25Förbaxmelse håller till orden dennaden sig iinteöver som
och lyder dem. Hela folket skalllag Amen.svara:-
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förbannelserVälsignelser och

10m alla hansföljerdin Gud, ochdu lyssnar till Herren, troget28
upphöja digdin Gud,dag dig, skallbud, Herren,jag i gersom

Alla skall nåvälsignelserfolk på jorden. dessaalla andraöver
Gud:dindu lyder Herren,dig och komma dig, näröver

3Välsignelse påvälsignelsestaden ochdig inne i uteöver
åkern.

4Välsignelsc ochskörd du bärgardu får, dende barnöver
tackornas lamm.kalvar ochde djur föds, komassom

5Välsignelse baktråg.och dinadina korgaröver
öVälsignelse och välsignelsekommerdig du övernäröver

går.dig dunär
7När låta dig besegraskalldig Herrendina fiender angriper

för dig åtde fly sjufrån håll, skallde anfaller digdem. Om ett
3Herren dina ladorfår välsignelseskall till duhåll. överattse

det land Her-skall välsigna digditt arbete, han ioch alltöver
9Herren folkdig tillskall upphöjadig.Gud, villdin ettgeren,

dig,med ed har lovatså han närhelgat åt honom,är somsom
hansbud och vandrarGuds, vägar.du håller dinHerrens,

1°Alla harbli Herrensjordens folk skall utro-att namnvarse
Herren skall skänkafrukta dig.och de skalldig,överpats

födsdu får, de djurde barnöverflöd,dig allt igott somgenom
med ed lovadeland Herrenskörd du bärgar detoch den i som

12Herren himmelskarikaskalldig. sittdina fäder öppnaatt ge
skalltid, och hanland fårså ditt iförråd för dig, rättatt regn
folklåna till andraså du kandudig alltVälsigna i utgör, att

13Herren dig till hu-skalllåna.själv behöver göraaldrigmen
underläge,överläge,komma inteskall ivud, Duinte svans.

dig,dagGuds, bud, idin jaglyderdu Herrens,när gersom
utan höger elleråtvika sigoch följer dem atttroget, vareav

följadig,bud dagnågot de jag ifrån attutanvänster gerav
andra gudar.och tjäna

15Men Gud, ochdintill intedu lyssnar Herren, tro-inteom
dådag dig,stadgar,bud och jag iföljer alla hansget gersom

dig:kommanå dig ochförbannelser överskall alla dessa
på16Förbannelse förbannelsestaden ochdig iinne uteöver

åkern.
17Förbannelse baktråg.och dinadina korgaröver



330MosebokenFemte28:18

13Förbannelse får skörd du bärgar,de barn du och denöver
kalvar och tackornas lamm.kornasöver

19Förbannelse och förbannelsedig du kommeröver när
du går.digöver när

2°Herren och fruktanskall sända förbannelse, förvirring
du utför, utplånas ochdig allt arbete tills dui möteröver en

på för duförintelse grund dina onda gärningar, attavsnar
Herren tillsskall låta få dig i sittmig.övergav pesten grepp,

till och be-dig från det land du kommer ihan har tarutrotat
Herren ochfeber, hettaskall slå dig med sjukdom,sittning.

digallt skall förföljafrossa, med torka, och och dettarost sot,
Himlen huvud skall bli kopparförintats. ditttills du har över

Herren förvandlamarken under dig skalloch järn. regnet
frånland till damm och sand, faller digditt överöver som

25Herren fienderutplånats. skall låta dinahimlen tills du har
fly fördu anfaller dem från håll, skall dubesegra dig. Om ett
påför alla rikendem åt håll. skall bli skräckbild jor-Dusju en

26Dina åthimlens fåglar ochfallna skall bli till föda åt alladen.
Herrenfinns dem.djur, kan bortmarkens ingen jagasom

ochsvulster, skabbslå dig med bölder och medskall Egyptens
23Herren medskall slåså du aldrig kan botas. digklåda, att

29Mitt skall du famlablindhet och skräck. på dagenvanvett,
lyckas med nå-fram blind mörker. skalldig i Du intesom en

skall hjäl-förtryckas och ochständigt utnyttjas, ingengot utan
dig.pa
30När kvinna kommerdu trolovar dig med en annanen

hus kommer dulägra henne. du bygger inteNär attettattman
fåvingård kommer dufå bo det. du planterar inteNäri atten

31Din införfrukten. skall slaktas dinaskörda ögon attutanoxe
fåråsna bort, och du den aldrigdu får köttet. Din rövasäta av

32Dinafår, och hjälper dig.tillbaka. fiender dinaDina ingentar
åt främmandedöttrar skall din åsyn utlämnasoch isöner ett

lång, du kanfolk, skall gråta efter dem dagen ing-och du men
33Ett skörd ochfolk du känner skall dinenting inte ätagöra.

bli förtryckt ochall din möda, och du skall ständigtfrukten av
34Du bli galen allt dinamisshandlad. kommer ögonatt av

tvingas se.
35Herren påslå med elakartade och obotliga bölderskall dig

36Tillfot. folk, okänt för bå-lår, från huvud tillknän och ja, ett
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och din kung,digfördrivaskall Herrenfäder,och dinade dig
duskallhärskare. tjänaDärtill dindu harhonom gjortsom

37Du ochväcka fasaskallochgudar trägudar, sten.andra av
dri-till vilkafolk Herrenbland allaoch visabli till skam enen

dig.bortver
gräshoppor-litet,skörda33Fastän skall dumycketsårdu

39Planterar och arbetarvingårdar idugröda.dinförstörna
larvernalagra,dricka eller äterändådu inget vindem får att

fårområde4°Har hela dittolivträddu överalltsammans.upp
fallerolivernamed,digolja smörjadu ändå ingen att av.

bortde försdem, iduFår förlorardöttrarochdu söner
dina åkrarpå42Alla och alltträd växerdinafångenskap. som

43Invandraren skall höjahos digborskadedjur.härjas somav
djuparesjunka,du skallmedanoch högre,högredig,sig över

lån44Han du kantill dig, intelånskalloch djupare. gemenge
bliskallhuvud, duskall bliHantill honom. svans.

förfölja digde skallnå dig,45Alla skallförbannelserdessa
dudärför inteutplånats,du hardig tills attoch komma över

stad-ochföljde de budochGud, intedintilllyssnade Herren,
och dina46Förbannelserna drabbar digdig.han somgavgar

tider.för allateckenvarnandetillskall bliefterkommande
levde gladduGud,47Eftersom din närtjänade Herren,du inte

48måste stället, hung-duallt, iöverflöd påoch hadeoch mätt
fiende Her-denutblottad,och tjänanakenoch törstig,rig som

på dinokskall lägga järndig. Han ettsänder ut mot avren
utplånat dig.hartills hannacke

bortifrån jordenslångt49Herren digfolkskall sända motett
folkpå dig örn,skall slå ettdetochände, varsensomner

folk5°ett ansiktenmedfolkförstår, ettsten,duspråk inte av
51Detta folkdeskonarochgamla intevördar deinte unga.som

tillsdu bärgarskördoch dendigföds hosdjurdeskall äta som
säden,behålla någotlåta digskallutplånats. De intedu har av

lamm,tackornasellerkalvar utankornasoljan,ellervinet av
52De alladigskall belägra idig.förintattills de harfortsätta

de högaland,överallt dittifallertillsstäderdina murarna
digbelägraskall itill.din lit Dedubefästningsverk sättersom
Gud,dinland, det Herren,dittöveralltstäder idinaalla som

dig.har gett
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531 den fruktansvärda nöd fienden vållar dig kommersom
du dina barn, köttetäta och döttrarnaatt sönernaegna av som

54Endin Gud, harHerren, dig. ditt folki vekgett ärman som
och bortskämd skall inte bror,sin sin hustru och deunna egen

55attbarn han har kvar få stycke hansännu barns kött,ett av
det enda han har den fruktansvärdai nödäta fiendenatt som

56Envållar dig alla dinai städer. kvinna ditt folki vekärsom
och bortskämd, så bortskämd och vek hon aldrig har be-att
hövt med fötter på marken,sina skall missunna sin egen

57bådeoch dotter efterbördensin sin kommer utman, son som
hennes sköte och de barn hon föder, och hon skall själv ätaur

detta hemlighet, det honi enda har den fruktansvärdaiupp
nöd fienden vållar dig dinai städer.som

530m du följerinte allt står denna lag, alltitroget som som
skrivits här boken, ochi fruktar dettainte ärorika och fruktans-

59dåvärda dinHerren, Gud, skall Herren slå dig och di-nanm,
efterkommande med ofattbara plågor, väldiga plågorna som

6°Allagår svårainte sjukdomar gåröver, inte de far-över.som
du darrade för skalli Egypten han skicka såsoter dig,motsom

Ävende får dig i sitt alla sjukdomaratt och plågorgrepp.
harinte dennai lagbok skallnämnts Herren låta hemsökasom

Avdig, tills du har utplånats. förut talrikaer som var som
på himlenstjärnorna skall bara fåtal leva kvar, därför duett att

Liksomlyssnade tillinte Herren, din Gud. Herren gladde sig
åt låta det väl och talrika, så skall han glädjaatt göraer er

åt förintasig och utplåna och skall ryckas bort frånatt nier,
det land du kommer till och besittning.itarnu

Herren skall skingra dig bland alla folken, från jordens
Därände till den andra. skall du andratjäna gudar,ena som

varken du eller dina fäder har känt till, gudar ochträ sten.av
65Hos dessa folk får du ingen vila föringen din fot. Därro,
skall Herren ditt hjärta ängsligt, låta din blickgöra slockna och

56Duditt livsmod vissna. kommer känna ditt liv hängeratt att
på tråd. Dag och skall du rädd ochnatt inte vetaen vara om

57Pådu får leva. skall du "Om det ändåsäga:morgonen vore
kväll" påoch kvällen: "Om det ändå Sådanmorgon"vore
skräck skall du känna, sådana skall dinating tvingasögon se.
Herren skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, fastän

hadejag till dig: "Den skall du aldrig behövasagt vägen mer
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tilloch slavinnorslavarbjudaskall nise." Där ut erasomer
köpavillfiender, ingen er.men

befallde Mo-1Detta förbund Herrenför detvillkorenär som29
förbunddetMoab, utövermed israeliterna isluta somattse

Horeb.vidmed demhan slöt

förbundsbrottförVarningar
självaharoch sade: Ni2Mose Israel setthelakallade samman

hovhela hansfarao ochmedgjorde Egyptenallt vad iHerren
till dessa3Med blev du vittneland. ögonhansoch hela egna

4Menunder. ioch ännuteckendessaprövningar, storastora
förstår, ögonhjärtandenna dag har Herren inte gett somer

5ag fyr-öknen ileddehör.och öron genomersomsom ser -
sandalernahellerutslitna,aldrig intekläder blevochår,tio era

och öl inteÖBrÖd föda, vinintepå fötter. ervarervarera
7Då komGud. niHerren,skulle jag ärdryck, inseni att er -
Bashan ikung Og iochHeshbon utSichon ihit kungdrog

3Vi land ochderasdem.besegrade intogvistrid mot oss, men
åtochoch gaditernarubeniternaåtegendomdet enasomgav

9Uppfyll för-dettavillkoren itrogethälften Manasses stam.av
framgång allt ni gör.får ibund, så ni

stamhöv-Gud,1°Ni införfram Herren,daghar alla i trätt er
medisraelitiskaoch alla mänoch förmånäldstedingar, era

deläger,finns dittiinvandraredebarn och kvinnor samt som
12Nu trädaskall du idittbärved ochdin vatten.huggersom

edsförbund Herren,Gud,dinmedförbund Herren, ett som
13Han tillupphöja digdagvilldig. imedsluterdagdin Gud, i

och enligt sinlöfte till digenligtGud, sittdinoch blifolksitt
Det baraoch Jakob. inteIsak ärAbraham,fäderdinaed till

15Iagedsvillkor.dessförbund meddettaslutermed jagsomer
medtillsammansstår härdagmed dem ibådedet ossgör som

finnsdag intemed dem i ännuochvår Gud,inför Herren, som
hos oss.

tågadeoch hur vi16Ni levde Egyptenisjälva hur vivet
17Ni beläten,vidrigasåg derasfolken längs vägen.fram bland

13Hos detfårguld. in-ochsilverochgudabilder trä sten, erav
isläkt ellernågoneller kvinna, stam,någonfinnas somte man

de fol-förGud,vår tjänafrån Herren,hjärta attVänderdag sitt
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någon fram-kens gudar. får det finnasHos inte rot somer
ingen förbannel-gift efter ha hörtbringar och malört, attsom

skall honomseorden välsignar själv och tänker alltsig att
förstör både åkerfast följer hårda hjärta. Då hanväl han sitt

2OHerren förlåta honom; han låteröken. sinoch vägrar att
All den förban-svartsjuka vrede blossa denmotupp mannen.

ochskall vila på honom,nelse skrivits denna bokinersom
21Herren skallutplåna från jorden.skall hansHerren namn

och låta honom drab-skilja honom från alla Israelsut stammar
förbundets förbannelserbas olycka, enlighet med allai somav

står denna lagbok.i
22När avkomlingar, eller främ-kommande släkten, egnaera

ochfrån länder får de plågorlingar kommer hit fjärran sesom
23svavellandhar låtit drabba dettasjukdomar Herrensom -

förbränt, kan odlas eller grönska,och salt, hela landet det inte
ochstrå där, efter förödelsen Sodom Go-iinte växerett som

ödelade vrede ochAdma och Sevojirn, Herren i ra-sommorra,
24då både folken fråga: "Varförskall de och de andraseri -

så land Varför flammade hanshar handlat dettaHerren mot
25Och blir: "Därför devrede så våldsamt" över-attsvaretupp

det han slötförbundet med fäders Gud,Herren, sina somgav
26De börjademed dem han förde dem Egypten. tjänanär ut ur

de kändegudar och tillbad dem, gudar ochandra inte som
Därför flammadehade tilldelat dem. HerrensHerren inte

drabbas all för-vrede detta land, och han lät det denöver av
231 ochskrivits denna bok. vrede,bannelse i ursinnesom ner

dem deras jord och kastadevilt ryckteraseri Herren upp ur
till det land där de lever dag."dem ända bort iän

29Det till, det uppenbara-fördolda hör vår Gud, ochHerren,
och våra barn för all framtid, denna lagde tillhör visomoss

skall lyda allt.i

kommande omvändelsenDen

1När når dig, de välsignelser och förbannelserallt detta som30
blandställer dig inför, och du besinnar dig, du borjag änvar
såGud, har fördrivit dig,alla de folk till vilka Herren, din att

till Gud, ochvänder tillbaka din lyssnar till honomdu Herren,
hjärta och med hela din själ, både du och dinahela dittav
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3då skall Herren,befaller dig,så dagbarn, alldeles jag isom
dindig. Herren,öde och förbarmadin vända ditt sig överGud,

vilka hanblandfrån alla de folksamla digGud, skall åter in
4Även världens ändefördrivits tilldu harhar dig.skingrat om

därifrån.digsamla dig och hämtaGud,skall din inHerren,
5Herren, fäderland dinadig till detGud, skall föradin som

skall lå-och handet besittning,fick skallegendom. Du itasom
ÖHer-fäder.dinadig talrik,väl ochdet gå dig ängörata mer

efterkommandesoch dinaomskära dittdin Gud, skallren,
hela ditt hjärtadin Gud,hjärtan, så du älskar Herren,att av

7Herren, dinfå leva.dusjäl. Då kommeroch med hela din att
och påfienderpå dinaförbannelsernaskall lägga allaGud,

3Då tilldu åter lyssnaskallförföljer dig.dem hatar ochsom
9Herren,dig.dagbud,lyda alla hans jag iHerren och gersom

allt duöverflödalltskänka dig idin Gud, skall gott genom
skörd duföds och denfår, de djurbarn dudegör, somgenom
skall handina fädergladdebärgar. liksom sig överTy Herren

wnär du lyssnardig väloch låta detåter digglädja sig över
alltoch stadgar,hans budoch följertill din Gud,Herren, som

tillvänder tillbakadulagbok, ochhar dennaskrivits näriner
din själ.med helahjärta ochGud, hela dittdinHerren, av

Denna ofattbar ellerdigdag intelag jag i är oupp-gersom
12Den måsteså duhimlen,nåelig finns iför dig. inte attuppe

åt sådenhimlen och hämtafara till attfråga: kanVem oss,upp
13Den bortom ha-finnsfölja den inteoch kanfår höra denvi

och hämtafara havetkanmåste fråga:så du Vem överattvet,
14Nej,den dessoch kan följadenså får höraden åt viattoss,

därförhjärta, ochoch dittdin idig,ord mycket inäraär mun
kan du följa den.

dödmellan liv ochValet

15Se, ochlycka eller dödliv ochinfördig dagställer ijag
160m Guds, bud,din jag itillolycka. du lyssnar Herrens, som

vandrar hansdin Gud,du älskar Herren,dag dig, och omger
duföreskrifter, då skallochstadgarhans bud,och följervägar

välsigna digGud, skall idinfå talrik, och Herren,leva och bli
17Men dubesittning.till ochdu kommer idet land tar omsom

förledaslåter diglyssnavillditt hjärta och attinte utanstänger
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13då dagtillbe andra gudar och dem, nijag itjäna säger atter
får det land du kommerskall förintas. leva länge iNi inte som

Jag dagtill du går Jordan.och besittning ii övernär tartar
inför ochpå har ställt dig livhimmel och jord till vittnen jagatt

livet, så duvälsignelse och förbannelse. skall väljadöd, Du att
ZODufår skall älska dinoch dina efterkommande leva. Herren,

dettaGud, lyssna till honom och hålla dig till honom, ger
land med ed hardig liv, och du får leva länge det Herreni som

fäder Abraham, Isak och Jakob.lovat dinaatt ge

förbereder bortgångsinMose
sade1När tillIsrael hanhade avslutat detta tal till helaMose31

gammal och kan längrefolket: hundratjugo år"Jag inteär nu
till kommerleda Och har mig: Du inteHerren attsagter.

3Men Gud, skalldenna flod, Iordan/ Herren,överöver er
skallså kan fördriva dem.först och krossa folken, Iosuaniatt

4Och medskallförst, så har HerrenHerren görasagt.som
ochhan gjorde med de amoreiska kungarna Sichondem som

land.så han gjorde med derashan krossade, ochOg, somsom
5Herren åt skall med demskall överlämna dem och ni göraer,

5Varbefallt och starka Varalldeles har intejag tapprasom er.
Gud,dinrädda låt skrämmas dem, Herren,och inte aver

dig, dig."går själv dig. skall svikamed Han inte inte överge
7Så honom inför allaoch sade tillkallade till IosuaMose sig

skall föra folketoch stark du in iisraeliterna: Ty"Var tapper
dem,lovade deras fäderdet land med edHerren att gesom

8Herren skall självoch du skall det till deras egendom.göra
sviker dig ochföre dig. skall med dig. Han inteHan över-vara

rädd, modet"dig inteinte. Var inte tappager
9Sedan och den tilldenna lagskrev Mose prästerna,gavner

förbundsark, och till alla Israelsbar HerrensLevis söner, som
1OOch sjundedessaäldste. dem anvisningar: "VartMose gav

avskrivningsåret, löv-tiden, under vidår, vid den bestämda
då träder fram inför dinhyddefesten, hela Israel Herren,

såväljer skall du läsa denna lag,Gud, på den plats han ut,som
Samla då hela folket, kvin-får den.hela Israel höra män,att

finns såinvandrare dina städer,och barn, och de i attsomnor
frukta Gud, ochfår och lära Herren,alla lyssna sig trogetatt er
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13Ävenlag. barnen,följa allt står denna intei ännusomsom
så de lär fruktaskall lyssna, Herren,känner till den, sigatt att

land besittning gårGud, så länge lever det ni ini i när nitarer
Jordan."över

IsraelsängenHerren Mose omger
Herren "Tiden för din död Kallasade till sig.Mose: närmar

uppenbarelsetältet, så skallställ sedantill dig och i jagJosua er
och gick, och de ställdehans uppdrag." Mose Josuahonomge

15Där visade molnpe-uppenbarelsetältet. sig Herren isig i en
till tältet.vid ingångenlare, stannadesom

Herren gåttdu har till vila hos dinasade till "NärMose:
folk med de främmandefäder kommer detta att otrogetvara

till, de skall ochdet land de kommer miggudarna övergei nu
17Dåmed dem. skallhar slutitbryta det förbund minjagsom

kommer dem ochdem.vrede flamma Jag övergeattmotupp
då blir fiendensför dem. de ochdölja ansikte Närmitt rov

och svårigheter skall dedrabbas många olyckor sig:sägaav
drab-med dessa olyckorför vår GudDet inte ärär att oss som

13Men såhar mycket ochbar eftersom de gjort väntoss. ont
dölja ansikte för dem.gudar skall mitttill andra jagsig

Skriv du skall lära israeliterna den.den sång jag ger er;ner
sång skall fördenna vittna migLägg den derasi motmun,

ZONär land med ed lovadedem. leder dem det jagin ijag som
mjölk och honung, kommer dederas flödarfäder, detta avsom

till andra gudar ochfeta. Då vänder deoch sigäta sig mättaatt
förbundet medoch bryterde börjar förakta migdem;tjänar

När svårighe-många olyckor ochde sedan drabbasmig. av
deras efterkommandesång inför dem,skall denna vittnater

deden hurhar på och glömmer inte. Jagden läppar ärsina vet
fört dem det landhar in i jagsinnade redan innan jag somnu,

Samma dennadag skrevmed har dem." Moseed lovat ner
den.sång lät israelitema läraoch sig

23Och sade:hans uppdrag, hanJosua, NunsHerren son,gav
du skall leda israelitema inoch stark i"Var Det ärtäpper som

dem. skall medlovatdet land med ed har Jagjag varasom
dig."
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till leviternaSlutliga anvisningar
från bör-7-4När bokrulle,lagdenna ihade skrivitMose enner

25befallde för-barleviterna, Herrenshantill slut,jan som
26"Tag den intilloch lägg Herrens,lagbokdennabundsark: er

dig, Isra-denskall vittneförbundsark. DärGuds, ett motvara
27ty Redanstyvnackad du närochhur är.trotsigel, jag vet nu,

ochHerren, värrebland trotsigalever niär motjag ännu er,
efter död.blikommer det minatt

såSamla förmän hosstamäldste och mig,alla eraeranu
jordochskall himmelochtill ord, jagde få lyssna minaskall ta

29Ty död kommerefterni minfolket.till jagvittnen attvetmot
befalltharlämna den jagförfärligt ochnågot väggöraatt som

olycka drabba niskall görkommande dagar närgå. Iatt er,er
medhans vredeoch väckerdet i Herrens ögonär ont erasom

gärningar."

sångMoses
3°Inför dennaframfördeisraeliterna Mosede församladealla

från början till slut:sång,
lLyssna, talar,himmel, jagnär32

ordjorden höramå mina
230m lära,strömmande minärregn

ord,daggen faller minasom
grönska,skurar översom

duggregn över gräs.som

3Herrens förkunna.vill jagära
vår Guds storhetPrisa

4Han vår klippa,är
verk brist,hans är utan

alltid dehans rätta.vägar
allttrofast Gud, fri frånHan är ont,en

rättfärdig ochhan rättvis.är
5Med barn,tiden sveks han sinaav

bakslugt släkte.falskt ochett
ÖÄr så du lönardet Herren,

dåraktiga folkdu vettlösa,
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Är han din fader och skapare,inte
han gjorde dig, formade digsom som

7Tänk på tider,svunna
framfarna släktens år.
Fråga far,din han kan berätta,
de gamla, de förklara.vet att

8När den land åt folkenHögste gav
och skilde dem från varandra,

fördelade områdenhan derasnär
efter gudasönernas antal,

9då blev Jakob andel,Herrens
Israel och egendom.hans arv

lol-Ian fann honom öknen,i
ödsliga, ödemarken.den ylandei

vård,honom ochHan värngav
skyddade honom sin ögonsten.som

Som lockar redetörn ungarna uren
och sedan dem,översvävar
så bredde han sina vingarut
och bar honom på sin rygg.

Herren visade vägen,ensam
främmande gud.ingen annan,

13Han förde honom fram landets höjderöver
åkerns gröda,och lät honom äta av

frånmättade honom med honung bergen,
olja från flinthårda klippan,

grädde från korna, mjölk från fåren,
fett från lammen,
baggar och bockar från Bashan
och det allra finaste vete.

blod blev dittDruvans vin.
Jakob åt och blev mätt.

15Men fet slogIeshurun blev han bakutnär --
ochdu blev fet, du blev tjock stinn.
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Gud, skapare,sinHan övergav
räddande klippa.förkastade sin

16De gudar,med främmandesvartsjukaretade hans
vidrigheter.vrede medväckte hansde

17De gudar,åt demoneroffrade inte ärsom
för dem,okändaåt gudar som var
kommit,hadegudar nysssomnya

fäder.förobekanta era
13Klippan, försummade du,ditt ursprung,

dig liv.Guddu glömde den som gav

191 sågvad hanvrede över
och döttrar.förkastade Herren sina söner

2°Han ansikte,skall döljasade: mitt"Jag
då,går för demvill hur detjag se

svekfulla släkte,för detta
lita på.kanbarn ingensom

21De gudar,med gudar interetade ärmig som
med beläten.vredeväckte sinamin

folk,folkdem med inteskall ärJag ett ettreta som
vettvillingar.vrede medväcka deras

Min eld,harvrede tänt en
dödsrikets djup.tilleld trängersomen

och gröda,jorden dessförtärDen
grunden.ända tillbränner bergen

23ag olyckor,dem medskall överhopa
pilar dem.allaskjuta mina mot

24De hunger,förtvinaskall av
farsot.och pinandeförtäras pestav

tänderrovdjur medlössläpperJag vassa
giftigaoch krälande, ormar.

25Ute svärdet härja,skall
skräcken,inomhus

flickor,ynglingar ochbland
grånadespädbarn och män.
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Z6Iag skulle vilja krossa dem
och utplåna dem,minnet av

men fruktar fiendens hån,jag
motståndarna skulle misteatt ta

och det deras styrkatro att var egen
och gjorde det."inte Herren som

23Det folk lyder råd,inteär ett som
folk saknar insikt.ett som

290m de förståndiga,vore
skulle de begripa det skettsom
och vadinse dem.väntarsom

3°Hur kan slå på flyktentusenen man
tvåeller bortjaga tio tusen,

hade sålt dem,inte Herrenom
deras klippa hade utlämnat dem

31Våra fienders klippa vår,inteär som
detta kan de själva döma.om

32Deras vinstock kommer från Sodom
och har påvuxit Gomorras terrasser.
Deras druvor giftiga druvor,är
klasar med bitter smak.

33Deras ormgift,vin är
kobrors frätande etter.

34"Allt har hosjag mig,sparat
det förseglat förråd,i minaär

35tills vedergällningens dag inne,är
hämndens dag, då de vacklar.
Deras olycksdag är nära,
det dem kommer snart."väntarsom

35h, skaffar åt folkHerren sitträtt
och förbarmar sig sina tjänare,över
då han de orkarinteattser mer,

det med hög låg.äratt ute som
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37Då gudar,derasfrågar han: "Var är
tillflykt,derasklippan som var

38de slaktoffervid derasåt fettetsom
dryckesofferderasdrack vidoch vinet

hjälpade ochMå ingripa er,
skyddlåt dem ge er

39Vet Gud,jag äratt
ochjag ingen annan.

liv,död ochDet jagär som ger
sårar och läker,jag som

hand.någotkan rycka miningen ur
4°Iag himlenhandenlyfter mot

evighetleverSå ioch jagsäger: sant
skall svärdblixtrandemittjag vässa

koger.och gripa mitt
på fienderskall hämnas minaJag

hatar mig.straffa allaoch som
Mina blod,skall berusaspilar av

fångar,fallna ochblod frånav
köttetsvärd skallmitt äta
ledare."fiendens trotsigaav

43Så hans folk,himmel, medjubla, du
gudar,allahonom,och hylla

blod,han hämnar sina söners
fienderpåhämnd sinahan tar

motståndare.straffaroch sina
folk.åtlandet sittHan renar

införställdeTillsammans MosesigNunsmed Hosea, son,
sång.framförde hela dennaochfolket

tillfrån Mosefolket och HerrentillSlutord Mose
sade tillhan45När Israeltill helatalavslutat dettahadeMose

läg-skall niharvarningsordde jagfolket: "Alla gett ersom nu
alltföljabarnläraså kanpå hjärtat, ni att trogetatt someraga

för47Det gäller livetord, detlag.står denna ingai är tomma
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Om följer dessani ord får leva längeni det landi nier. tarsom
besittningi gårnär ni Jordan."över

43Samma 49"Gådag talade Herren till Mose: i Avarim-upp
bergen här, till berget Nebo, ligger Moabi mitt Ieri-emotsom
ko, och Kanaans land,över skallut jag till israel-görase som

5°Däriternas egendom. på berget skall du dö och förenasuppe
med dina fäder, liksom din bror dog påAron berget ochHor

51dettaförenades med fäder,sina därför trolösaniatt motvar
vidmig Merivavattnet Kadeshi Sinökneni och höllinte mig

52Duhelig bland israeliterna. skall få landet på avstånd,se
du får kommainte det landin i skalljag israel-men som ge

iterna."

Moses välsignelse
lDetta den välsignelseär gudsmannen Mose israel-som gav

Hanföreiterna död.sin sade:
kommerHerren från Sinai,

från gårSeir han folk,över sittupp
från berget Paran träder han fram glans.i
Han från Kadeshöknen,närmar sig
han går längs Moabs branter.

3Du älskar stammarna
och har alla heliga din hand.i
---

4Mose lag.gav oss en

Iakobs församling Herrens egendom.är
5Han blev Ieshuruns konung

folkets hövdingarnär samlades,
alla Israels stammar.

ÖRuben skall leva och inte dö,
hans skall bli många.män intemen
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7Och detta:sade hanJudaom
JudashörHerre, rop,

folkmedförenas sittlåt honom
för.kämpathan harsom

fienderhansHjälp honom mot

30m han:sadeLevi
Åt dina tummim,Levi

trofaste,åt dindina urim
på vid Massadu satte provsom

vidutmanade Merivavattnet.och
9"Jag dem",aldrighar sett

far ochsade han sin mor.om
brödervidkändes sinaHan inte
barn.ville sinaoch inte veta av

ordföljt dittharNej, Levis stam
med dig.förbundethållitoch

1°De föreskrifter,Jakob dinalär
din lag.Israelde lär

offerrök dintillstiga näsalåterDe
altare.heloffer på dittoch lägger

11Herre, kraft,hansvälsigna
behaga dighanlåt allt gör

höfter,motståndareshansKrossa
skallfiender inte sig igen.hans resa

120m sade han:Benjamin
frid.älskar lever iHerrenDen

alltid,honomskyddarHerren
kullar.blandbor Benjaminshan

130m Josef sade han:
landvälsignat hansharHerren

från himlen därovanrikedomarmed
dårnedan,vilarfrån djupetoch som

med solen,rikedomar isom mognar
månad,månad förväxersom

15med de urgamla bergen,fråndet bästa
höjdernas skatter,demed eviga
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med alla rikedomar jorden ger -
frångåvor honom tömbusken.isom var

Låt allt detta hopas Josefs huvud,över
hjässan på fursten bland bröder.över

ståtlig han, förstfödde.tjurensär
horn vildoxens horn,Hans är som

med dem kan han stånga folken,
finnsalla på jorden.som

Så Efraims tiotusendengör
och Manasses tusenden.

130m Sebulon sade han:
Gläd dig, Sebulon, du dignär ut,ger
och du, Isaskar, dina tälti

19De bjuder till berget,stammarna
där de offrar offer.rätta

havets överflödDe närs av
och sandens gömda skatter.

200m han:Gad sade
Lovad han livsrum åt Gadvare som ger
Som lejon Gad där han bor,ärett
han söndersliter bog och huvud.

21Han utsåg den bästa delen åt sig,
land anstår härskare.ett som en

folkets hövdingar samladesNär
rådalät han Herrens rättvisa

fällde Israel.och domar i

220m sade han:Dan
lejonDan är ett ungt

fram från Bashan.störtarsom

230m Naftali sade han:
Naftali, mättad nådav
och fylld välsignelse,Herrensav
får land och söder.i väster
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240m sade han:Asher
Asher.välsignad ärsönernaMest av

älska honom,bröderMå hans
vada olja.fåmå han i

brons,25Dina ochskall järnreglar vara av
dagar.dinabestå allakraftmå idin

25Ingen Gud.Jeshurunsär som
dig,hjälpaförhimlenrider attHan över

på moln.rider hanmajestätiskt
27Där Gud,urtidensäruppe

når den Evigeshit armar.ner
fienderdinabortdrevHan

demsade:och Förinta
23Så trygghet,Israel bofick i

ostördfick levaJakob i ro
ochmed säd vin,landi ett

skänker dagg.himmelunder somen

duLyckliga Israel, är somvem
får hjälp Herren,folkDu är ett avsom

svärd.segrandesköld, dittskyddandedin
för dig,skall krypafienderDina

höjder.derasframtriumf skall du överi

dödMoses
Nebo, högsttill berget1Mose hedarMoabsfrångick uppeupp34

ho-visadeoch HerrenJeriko,ligger mitt emotpå Pisga, som
Ef-Zhela Naftali, vidaretillända Dan,Gileadlandet:helanom

till havet iland ändaJudashelaland ochoch Manassesraims
Palm-Jeriko,därdalen3Negevöknen Jordanslätten,ochVäster,

4Herren sade till honom:till Soar.ändaochstaden, ligger, ner
och Ja-IsakAbraham,lovademed edlandet jag"Detta är som

di-meddetdiglåterefterkommande. Jagåt deraskob seatt ge
dit."överdu kommer inte attögon, menna egna

hadeså HerrenMose,5Där tjänareMoab dog Herrensi som
iBet Pegordalen mittÖHan begravde honom i emotsagt.

7Mose hundra-finns.dag ingenMoab; i varän vet gravenvar
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försva-hans hadegammal han dog, inteårtjugo ögonnär men
slsraeliterna begrät Mosehans kraft hade sinat.och integats,

på hedar, tillsdagar Moabs sorgeti-och sörjde honom i trettio
den slut.var

9osua, ande la-fyllts vishetens MosehadeNuns närson, av
på ochIsraeliterna lyssnade honompå honom.de händersina

hade befalltgjorde Mose.Herrensom
loAldrig sådan profetframträtthar det Israeli somenmer

minns alla deansikte ansikte:Mose, Herren mötte motsom
sände honom Egypten,och under göra itecken Herren attsom

och alla dehela hans land,farao och hela hans hov ochmed
utförde med starkaskräckinjagande stordåd sinMosesom

åsyn.hand hela Israelsi





Iosua

Övergången förberedsJordanav
till MosessadelNär död HerrenHerrens tjänare,Mose, var

2"Min Gådöd.Mosetjänare ärmedhjälpare NunsIosua, son:
åt dem,landtill det jagfolkdettamed helaJordanöver gernu

så3Varje jagmarkfotsbredd ni tramparåt israeliterna. er,ger
tillfram4Från från Libanonochöknenlovat Mose.jagsom

Medel-och tilllandhettitisktalltEufratden floden,stora --
5Ingen skall kunnasträckaområde sig.skallhavet i väster ert

med digskalldu lever. jagså längedighålla stånd mot vara
6Vardig.svika dig, inte övergeochmed inteMosejagsom var

detegendomfolkstill dettaskallstark göraoch Dutapper
7Såfäder.deras tappermed ed lovatland attjag vargesom

dig.Mosemin tjänareden lagFöljoch stark troget gavsom
får dusåellerhöger vänster,åt sigfrån denVik inte vareav

3Ha läp-på dinalagalltid dennavad dualltframgång gör.i
följer alltså duochbok dag trogetlagens attlås natt, sompar,

får dudålyckas,allt duDå kommer gördär. attstår skrivet
Låt digstark inte9Iag ochVarharframgång. tappersagt:

med dig iGud,din ärförskräckt Herren,bliskrämmas, inte
allt vad du gör."

att ochlägretwlosua iförmåndå folkets runtbefallde
skalldagar niOmproviantordning trefolket: "Gör itillsäga

Gud,land Herren,till detoch kommaJordan eröver som
12Ti1l ochgaditemarubeniterna,besittning."detoch itager er

13"Tänk nipå de anvisningarsade Josua:halva Manasses stam
Gud,sade Herren,hanMose, när attfick tjänareHerrens erav

Era ochkvinnorbofasta.blilåtaland ochdettaskulle ererge
landet Moseoch kvar i gettskallboskapbarn stanna ersomer

ställaskallkrigare,allasjälva,Jordan. niMen tappraÖster om
hjälpaochbröderföroch istridtill över spetsen eraupp
självaliksom nibofasta15tills blilåtit demhardem, Herren
dem.Gud,land Herren,detde har intagitoch även gerersom

detegendom,landtill det äråtervändakanSedan ni ersom
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land på andra sidan Jordan,Herrens tjänare Mosesom gav er
15Deden sidan." svarade "Allt du befallt skallJosua:östra oss

17Som lyddeoch du sänder skall gå.vi vigöra, än vivart oss
skall lyda dig, må bara din Gud, medMose Herren,vi vara

13Var 0rddig, han med ochMose. ditttrotsarsom var en som
och lyder allt ochdig du befaller skall dödas.inte i Var tapper
stark"

tvâ Rachavs husDe spejarna i

1Från Shittim sände tvåJosua, Nuns män spejareutson, som
med uppdrag på landet och på Jeriko. Denärmareatt se gav

och kom till sköka hette Rachav och lågsig i iväg överen som
Menhennes hus. Jerikos kung fick reda på israelitiskanär att

3sändehade kommit för utforska landet hanmän natten attom
bud till Rachav: "Skicka kom till ditt hus, demännen ärut som

4Kvinnanhär för utforska landet." gömde de båda männenatt
och svarade: kom de"Visst de hit till mig, inte jagvetmen var

5Närifrån. det gickblev mörkt och skulle stängasportenvar
de efterde gick. Fort dem, så hinnerjag inte niut, vet vartmen
ifatt dem." själva verket hade hon fört på taketmännen upp

7Kung-och dolt dem under linhalmen hon hade utbredd där.
jakten riktning Jordan, åt vadställenaimän tog motens upp

till, förföljarnaoch stängdesnär ute porten.var
3Innan pålagt gick Rachavsig till demmännen att sova upp

9H0ntaket. sade: har landet åt"Jag Herrenvet att gett er,
skräck för har fallit och modet sviker alla bor iöverer oss, som

1°Vilandet. har hört hur lät Sävhavets torkaHerren vatten
bort inför drog medoch hur gjordeni Egyptennär niuter ur

tvåde amoreiska kungarna på andra Jordan, ochsidan Sichon
NärVigde åt förintelse.Og, fick höra det vårtni visom rann

mod bort, och kände maktlösa införvi Ty Herren,oss erer.
12MenGud, Gud himlen påoch jorden. harär iuppe nere nu

godhet så vidjag visat Herren skallni visasvärmot atter,
13låtgodhet familj. påmin Ge tecken trohet:mig minmot ett er

far, bröder och ochmin mina alla deras anhörigasystrarmor,
Männenbehålla livet och slippa dö." svarade: borgar för"Vi

med våra liv, du får förråda När Herreninte osser men ger
landet skall digvi godhet och trohet."visaoss
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hen-med15Hon från fönstret ettfirade männen rep,ner
självabodde iinnehonstadsmuren,låg muren.hus ines

för-så intebergeni att15Och "Gerådet:demhon uppergav
tillsdagardärgömda ihåll treochpåråkarföljarna erer,

Männenfortsätta."kanSedan niåtervänt.har sa-förföljarna
13När kom-viläted du svära.från denbli löstakande: "Vi oss

fönstretröda idet här snöretfästaskall dulandet somin imer
brö-dinaochfar, dindinsamlaochfråndu firat morossner

19Går någonditt hus. utdighos ifamilj,hela din genomder,
ochdöd, vi ärtillskuld sinsjälvblir hanhus,till dittdörren

hus,dittiinnepå någon ärhandbäroskyldiga. Men somman
då vi2°Och förråda ärduskulledöd.till hansskuldblir oss,vi

21"Som får detni sägersvåra."du lätedfrån denlösta oss -
röda idet snöretfästehonOchgå.democh läthonbli", sade

fönstret.
där ikvaroch blev trebergenMännen isig i väg uppgav

efterhade letat männen ut-återvänt. Deförföljarnatillsdagar
23Då tvågick de männendem.funnitoch intemed hela vägen

Nunstillkom Iosua,ochflodengick överfrån bergen igen,ner
24De sade: "Herrenmedde varitalltberättadeoch om.son,

boralla isvikermodetvåld, ochvårtlandethela ihar somgett
landet."

Övergången Jordanav
frånisraeliternaallaochlTidigt bröt Iosua uppnästa morgon

deövernattade innandedärJordan,tillframoch komShittim
iförmännen2Tre gick runtdärefterdagarfloden.gick över

för-Guds,Herrens,3och nifolket: "Närbefalldelägret erser
ochdåbrytlevitiska prästerna,delyftasbundsark uppupp av

mellanavståndalnars4men hållefter den, tusen erfölj ett par
vilken vägså niarken,Följden. vetförkom näraoch den, inte

tidigare."gått denaldrighargå;skall nini
skall Herreni5osua "Renatill folket:sade morgoner,

för-"Lyfthan:6Till sadebland er." prästernaunder uppgöra
för-lyfte deDåfolket."föroch ibundsarken uppspetsen

folket.framföroch gickbundsarken
digskallmed dag jagoch i"Från7Herren tillsade Josua: ge

med dig, jagförstår jag ärisraeliterna attså varstorhet, somatt
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3Sägmed till bär förbundsarkenMose. prästerna attnu som
alldeles vattenbrynet de kommer till Jordan."i närstanna

9J0sua sade till israeliterna: fram hör"Stig och Herrens, er
lol-IanGuds, 0rd." fortsatte: förstå le-detta skall den"Av ni att

vande Guden han skall undanibland och drivamittär atter
ochkanaaneer, hettiter, hiveer, girgasheer,perisseer, amoreer

Uförbundsarken,för hela ark,jordens härskaresjevuseer er:
Väljgå framför Israelsskall Jordan. tolv frånöver mänuter

13Närfrån bärvarje Herrens,prästernastammar, stam.en som
hela härskares, fötternajordens ark Jordansisätter vatten,ner
skall hejdas lopp och stå mur."i sittuppströmsVattnet som en

Folket bröt från förlägerplatser Jor-sina överattupp
15Ochdan med förbundsarkenbar i närprästerna täten.som

bar arken kom fram till Jordan och fötternaprästerna sattesom
vattenbrynet -Jordan bräddar he-i undersinasvämmar över

stannade ochla skördetiden loppi sittuppströmsvattnet-
långt borta, vid staden Adamsig Sare-närareste som en mur

nedströms alltDöda havet, försvannAravasjön,tan; motmen
17PrästernaFolket gick Jeriko. barmittövervatten. emot som

förbundsark påHerrens stod stilla den bottnen Jor-mitt itorra
fol-dan, medan israeliterna gick torrskodda, ända tills alltöver

ket hade kommit floden.över

tolvDe stenarna
1När allt folket hade gått Jordan sade tillHerren Josua:över
2"Välj 3och befalltolv bland folket, från varjemänut stam,en
dem: frånHämta tolv det ställe Jordan däri prästernastenar
står stilla, med dem och lägg dem där slår lägerniöverta ner
för natten."

4Josua kallade hantill de tolv hade blandsig is-män utsett
5och framförraeliterna, från sade till dem: "Gåvarje stam,en

Guds, ark Jordan, och lyftHerrens, mitt i sin stenuter upp var
ÖDettapå axeln, lika många Israels skall ettstammar.som vara

tecken gång frågar: debland barn Vad betyderNärer. era en
7skallhär Jordans hejdadesstenarna ni i sittvattensvara:

lopp inför förbundsark. den gick Jordan hej-Herrens När över
dades lopp. här skallDevattnet i sitt minnes-stenarna ettvara

för framtid."märke för israeliterna all
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hämta-dem.befallt Dehade8Israeliterna Josuagjorde som
Israelsmångalika stammar,Jordan, somde tolv somstenar ur

tillflodenmed dem överochtill Josua, toghadeHerren sagt
där.ställde demochnattlägret

därställepå detJordani9Josua mitttolv utestenarreste
därfinnsstått;hadeförbundsarken stenarnabarprästerna som

dag.iän
allttillsJordanistod kvar mittloPrästerna arkenbarsom

heltfolket,tillbefallt sägaJosuahade attHerrenutfört somvar
skyndade sig över.Folkettill Josua.befallningenligt Moses

ochark över,bars HerrensflodenNär kommithade överalla
uRubeniterna, gaditernafolket.framförtätenprästerna tog

strid, iordnade till spetsengick över,och halva Manasses stam
13Detdem.tillhadeMose sagt om-för israeliterna, varsom

inför Her-flodengick överstridsrustade mänkring 40 000 som
Den HerrendagenJeriko.vidöknenkämpa i gavför attren

hadedehonom,vördadeisraeliternasåstorhet, somJosua att
levde.hanså längevördat Mose

arkenbär15"Befall prästerna15Herren tillsade Josua: som
17Då befalldeJordan."stigaförbundstecknetmed att upp ur

Knappt hade präster-Jordan.""StigJosua prästerna: urupp
ochJordan sattförbundsark stigitHerrensbar uruppna som

ochåtervändeJordansförrän vattenmarken,påfötterna torra
19Det dagen itiondedenförut.bräddarsina varöversteg som

lä-och slogJordanfolketmånaden stegden första uruppsom
Jerikos östgräns.vidGilgal,iger

Gil-iJordan Josuade tagit reste2°De tolv stenarna ursom
frå-gångbarn"Närisraeliterna:Zloch tillsadehangal, enera

skall förklaranistenarnade härbetyderVadfäder:sinagar
23när Herren,Jordantorrskoddagick överIsraeliternaför dem:

gåtttills ni över,införborttorkaJordanslätGud, vatten erer
införborttorkaläthanSävhavet,gjorde medliksom han som
skallfolkjordens24Det allaförskedde attgåtttills vi över.oss

fruktaskallalltiddeförochstarkhand attärförstå Herrensatt
Gud."Herren, er

denJordan,sidanandrapå1När kungarnaamoreiskade
fick höravid havetkanaaneiska kungarnaoch desidan,västra

israeliter-införborttorkaJordanslåtithade vattenhur Herren
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tills de gått floden, derasöver mod bort, och kändedena rann
maktlösa införsig israeliterna.

Omskärelse och päskfirande
Nu sade Herren till Iosua: "Gör dig flintknivar och omskär is-

3Dåraeliterna på andra gång." gjorde Iosua flintknivarnytt, en
och omskar 4Skäletisraeliterna vid Förhudskullen. till Iosuaatt
omskar dem folkallt mankön dragitatt Egyp-utvar av som ur

alla vapenföra hade dött påten, män, öknen,vägen närgenom
5Allade drog Egypten. drog omskurna,ut utur som var men

dem föttsingen på öknen,Vägen de drognär utav som genom
Egypten, hade blivit omskuren. fyrtio år hade israeliternaur

vandrat öknen, tills allai vapenföra dragitmän utsom ur
Egypten döda. De lyssnade tillinte Herren, och därförvar svor

låtaHerren inte dem det land han med ed lovatatt deras fä-se
der 7Menland flödar mjölk och honung.att ettge oss, som av

Herren låtit kommasönerna, derasi ställe, dem omskarsom
Iosua. De hade förhuden kvar eftersom omskuritintenu man

3Närdem på allavägen. omskurna höll de stilla lägretsig ivar
9Herrentills de hämtat sig. sade till Iosua: "I dag har lyftjag av

från Egypten." Därför fickvanäran platsen Gilgal,namneter
och så heter den dag.iän

1°När israeliterna hade läger Gilgal firadesitt i påskde inu
öknen vid Ieriko, på kvällen den fjortonde dagen månaden.i
Dagen efter påsk åt de vad landet bröd ochosyratav gav,

12Ochkorn, den dagen.just från den dag de åtrostat vadav
landet kom längre någotinte Israeliterna fick ingetgav manna.

åt detta år skörden i Kanaan.utanmanna mer av

Iosuas vid erik0syn
13En gång vid Ieriko fick Josua stod framför ho-se en man som

med draget svärd. Iosua gick fram till honom och fråga-nom
de: Handu till"Hör eller till våra fiender" svarade:oss

anförare"Nej, jag för Herrens här.är har DåNu kommit."jag
föll Iosua med ansiktet marken och hälsade underdå-motner

frågade:nigt. Han "Herre, vad har du till din tjänare"sägaatt
15Anföraren för Herrens här svarade: "Ta dig dina skor, duav
står på helig mark." Josua gjorde så.
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erikaErövringen av
ljeriko kom, gickisraelitema ingenslutet och när utstängtvar

Men Ieriko ochsade till Iosua: "Nu jageller Herrenin. ger
3Alla staden, deskall tågakrigareditt våld.dess kung runti

4Sjuså.skalldagar ni prästervandra Sex göraskall ett varv.
sjunde dagenframför arken. Denvädurshornskall bära sju

skallstaden, och istötaskall tåga prästernasjuni runtvarv
5När skallhör hornstöten,ljuder,vädurshornen nihornen. när

skalloch stadenshärskri, störtafolket höja väldigtett murar
raktkan in."så ochatt ensamman, var

Ölosua, sade: "Lyftochtillkallade sig prästernaNuns son,
vädurshornskall bära sjuförbundsarken. Sju prästerupp

7Till "Tåga staden.folket sade han:framför ark."Herrens runt
ark."framförskall gå HerrensKrigarna

3När defolket gick sjuhade talat till prästernaIosua som
och hornen;framför ivädurshornen Herren stöttebar de sju

9Krigarna gick fram-bakom dem.förbundsark följdeHerrens
följde bak-och eftertruppenhornen,för istötteprästerna som

1°osua hadehornen.tiden ioch helaarken, stötte manom
ordHållhärskri intefolket:befallt "Höj inget etttysta,er

skallhöja härskriåt ni göradåden dag jagFörst säger atter
Så staden, Där-ark bärashandet." lät Herrens runt ett varv.

övernattade där.ochde till lägretefter begav sig
Nästa lyftetidigt PrästernaJosua uppuppe.morgon var

13och vädurshor-bar de sjudeark, sjuHerrens prästerna som
tiden hornen.och hela iframför arkgick Herrens stöttenen

följde bakomeftertruppenframför ochgick dem,Krigarna
14De tågadehornen.och hela tiden iark, stötteHerrens man

därefteråtervändeandra dag ochdennastaden ettrunt varv
dagar.Så gjorde detill lägret. sex

15Den tågade påochdesjunde dagen i gryningenvar uppe
tågade deendast den dagenstaden, sjusätt runt varv;samma

16På hor-sjunde istaden. stötte prästernasju varvetruntvarv
staden.härskri Herrentill folket:sade "HöjIosua ger ernen.

Staden förintelse ochskall åtdenallt finns vigasoch isom
få och deskökan, skall leva, honRachav,tillhöra Herren. Bara

gömde vihuset, eftersom honhenne männenhos iär somsom
13Akta åt förintelse, så ni in-för det vigtsände är attut. somer
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åt förin-Israels lägerocksåDå nidet. vigerfrestas att tate av
19Allt och allaoch guldsilverIsrael.olyckadrartelse och över

tillförasochåtskall helgas Herrenochföremål koppar järnav
skattkammare."Herrens

fol-hornen. NärZONu och ihärskri, stöttefolkethöjde man
ochhärskri,väldigtdehöjdehörde hornstötenket ett murarna

Sågå rakt intogkunde in.ochsåstörtade att envarsamman
gammal,och21Allt och kvinna,staden,staden. ide ungman
Till deoch höggförintelsede åtvigdeoch åsna,får ner.oxe,

"Gå skö-in ilandet sade Iosua:ispionerattvå männen som
såanhöriga,alla hennessjälv ochför henneochkans hus ut

23De ochgickbåda inmed ed." männenhennelovatnisom
hen-och allaoch bröderfar ochhennesRachav,förde ut mor

Israelsutanförslåficksläkt sigHela hennesanhöriga. nernes
silvretbrändes; bara24Staden fanns denioch alltläger. som

skattkam-ladesoch ikoppar järnföremålenguldet ochoch av
familj25Men och hennesRachavskökanhus.Herrensimaren

slåfick sigHonskonades Iosua.anhörigaoch alla hennes av
efter-dag,bor iättlingardär hennes änbland israeliterna,ner

Ieriko.tillspejarede Iosua sänthadehon mängömt somsom
"Förbannad Herren ärÖlosua ed:förestavade denna avnu

Ieriko. Hansstad,dennaför byggasigden atttar uppsom
hansgrunden,han lägger yngsteförstfödde prisetär omson

porten."han reserom
helaspredsHerren rykteoch hans övermed Iosua,var

landet.

Ajmisslyckade fälttågetoch detförbrytelse motAkans
förintelse:åtvigt1Men på detförgrep sigisraeliterna varsom

JudaSerachtillSavdi,tilltill Karmi,Akan, avsonsonson
på israeliterna.vredgades HerrenDådetta.togstam, av

Bet Aven,Från till Aj,några närasände Josua mänIeriko
landet.på Männenmed order spioneraBetel, att gavöster om

3Därefter ochåtervände despionerade.ochtill Ajisig väg
rycka Ettbehöver trehären inte"Hela ut.tillsade Iosua: par

be-hela hären sigLåt göraför Aj. inteär att tatusen nogman
då dit,4Omkring begavkrigare sig000så få." 3där borsvär,

550m dödade trettiosexförtill flykten ajiterna,fickde tamen
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tillända Sten-från stadsportenförföljde demdem. Ajiternaav
Israels modDåpå dit.brotten och dödade dem vägen rannner

bort vatten.som
6Josua ansiktetföll medkläder ochsönder sina motnerrev

kväl-ända tillliggande såark och blevinförmarken Herrens
7ochhuvudet, Jo-strödde jord påIsraels äldste.len, Deliksom

folkdu dettavarför förde"Ack, Gud,ropade: Herre, minsua
förgöravåld FörJordan För i attöver att amoreernasossge

sidan Jordanpå andravaltändå hadeOmoss vi att stanna
8Herre, till och flyttIsraelvad kan jag när väntsäga, ryggennu

9När borandraoch alla de ikanaaneernaför fiendersina som
utplånarhåll ochfrån alladelandet får höra det angriper oss

ära"du då rädda dittskallfrån jorden. Hurvårt namnsnamn
1°Då du därVarför ligger"Stigtill uppsade Herren Josua:

Israeliterna syndat och brutitharmarkenansiktetmed mot
dethålla.befallde dem Dedet förbund jag togatt av somsom

blandlade det sinastal det och iåt förintelse, devigt smygvar
12Därför fienderhålla ståndIsrael sinakan inteägodelar. mot

åtVigdafly: israeliternatill och ärmåste vändautan ryggen
utplånarmed ni inteförintelse. skall längreinteJag vara er, om

13Se folket sig.tillåt förintelse.det vigt attär renarnusom
Israels Gud:så Herren,till TySäg: i sägerGör morgon.er rena

kanåt förintelse. Nihos dig sådant vigtIsrael, du har ärsom
medharförrän gjortfiender nihålla ståndinte mot er avera

141 för Denfram,bitti skalldet. ni stiga stam.stammorgon
förfram, släktpå skalllåter lotten falla stigaHerrenstam som

på skallfalla stigalåter lottensläktsläkt. HerrenDen som
låter lotten fallafamilj Herrenfram, för familj.familj Den som

15Den på där-då fallerlottenfram, förpå skall stiga man.man
skall brännasförintelse, hanåtför har dethan vigtäratt som

förbund och begåtthar brutit Herrensmed allt han Hanäger.
nidingsdåd Israel."iett

förTidigt fram,Israel stigalät Josua stamnästa morgon
17Han lät Judas släkter sti-föll på Judasoch lotten stam.stam,

Serachs släktlätSerachs släkt. Hanföll påfram, och lottenga
13Hanpå Savdi. lätföllfamilj, och lottenfamilj förfram,stiga

föll på Akan,och lottenförfram,hans familj stiga man,man
19J0-Judatill SerachSavdi,tilltill Karmi, stam.avsonson son

Gud, och be-IsraelsHerren,sade till Akan: "Min ärason,sua
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förTala vad du har döljinför honom. ingentingkänn gjort,om
ZOAkan syndat Her-svarade: det har"Ia, jagmig." är motsom

Zlbland bytet fickIsraels Gud. har jagDetta jag gjort: enseren,
och guldtackamantel, tvåhundra siklar silverfin babylonisk en

lig-frestad så det.siklar. blev det, Nupå femtio Jag jag togav
Zzlosuatält med silvret underst."det i mittnergrävtger

Ochtältet.några skyndade bort tillskickade i väg män, som
23Deunderst.låg allt med silvretmycket riktigt, där nergrävt

ochfrån och israeliternaalltsammans tältet tillmed Josuatog
införlade det Herren.ner

Därefter mantelnAkan, Serachs och silvret,Iosuatog son,
åsnor ochhanshans och döttrar,och guldtackan, söner oxar,
israeliter-och och de andratält och allt han ägde, hanfår, hans

25DärOlycksdalen. sadetill Akordalen,förde alltsammansna
skall draolycka dag Herrendrog"Du iIosua: över oss -

ochbrändeOch hela Israel stenade Akan. Deolycka dig."över
26Över kastade de väldigtallt. Akan stenröse;stenade ettupp

SåDå vredgas.dag. upphörde Herrendet finns kvar iän att
dag.och det heter denfick Akordalen, iplatsen ännamnet

ödelüggelsen AjochErövringen av
lHerren medrädd, fäll modetsade till inte TaIosua: "Var inte

kung, hanskrigsfolk och dra Jag Ajsdig allt ditt Aj.ut mot ger
2Med och dessstad och hans land ditt våld.folk, hans i

gjorde med Ieriko och dess kung,dukung skall du göra som
påbakhållboskapen får behålla. Ordnabytet och ni ettmen

staden."andra sidan
3osua krigsfolket för dra Aj.och allt bröt att ut motupp

skickade demkrigare och ivalde OQO vägHan 30 tappraut
4med på sidanbakhåll andranattetid denna order: "Lägg ier

5Iag alltredo. ochlångt ifrån, och hållstaden, alltförinte er
staden. de drarmed rycker fram Närfolk har migjag motsom

Öså följerför dem, deförra gången flyr vi attut mot somoss
från staden. De viefter tills lockat dem bortvi atttroross

7skallflyr lämnaförra gången. Medanflyr för dem vi nisom
våld.Gud, denstaden. ibakhållet och Herren,inta erter ger

3När då brand.staden, stick den Gör Herrenini erövrat som
9Han och de ladeskickade dem,order." i vägDet minärsagt.
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tillbringa-bakhåll mellan Betel och Aj. IosuaAj,sig västeri om
de dalen.inatten

1°Tidigt och rycktemönstrade härIosua sinnästa morgon
Närför hären. krigs-Israels äldstefram med i spetsenmot

staden slog de lägerfolket hade med kommithan sig nära norr
Iosua lätdalgång och staden.med mellan sigAj, om-om en

mellanbakhåll staden,kring lägga sig i väster5 00O omman
13Håren både huvudstyrkanfick gå ställning,iBetel och Aj.

den.och den mindre Iosuastaden västertruppen omnorr om
14När drog hankung fick detdalen.tillbringade Ajsinatten se

samlingsplats åt öknenfolk tillskyndsamt med allt sittut en
låg bak-folkIsrael strid. inte itill för Han vissteimöta attatt

150sua slog tilloch israeliternahåll andra sidan staden.på re-
16Allt folket bådadesöknen.och flydde iträtt ut mot upp

och lockades bort frånförföljdeför förfölja dem. IosuaDeatt
17Inte alla följde efterblev kvar Aj, is-enda istaden. en man

stadenlämnade deoch de förföljde demraeliterna, öppen.när
13Då hand"Sträck sabeln dintill isade Herren Iosua: motut

sabelsträcktestaden ditt våld." Josua sinAj. Jag i motutger
19Så bakhålls-hand lämnadesträcktestaden. han sinutsnart

staden,stormade framgömställe ochstyrkan snabbt sitt mot
2°Når vändebrand.stack den ajiternaden och iintog genast

himlen,röken från stadenfick de stigasig mot menuppseom
flyttnågot håll, härenfly åtde hade möjlighetingen att som

21Närförföljarna. Iosuagjorde heltöknen motut mot omnu
bakhållsstyrkan ochisraeliterna såg staden intagitsoch att av

vände de ochrök därifrån, ajiterna.detatt steg angrepomupp
22De från stadengjorde då utfall ajiterna,andra motett som

både framför och bakom.israeliterhamnade emellan, medmitt
lycka-kom undan,så grundligt slagna ingenDe blev ingenatt

23Ajs fördes tillkung levande och Iosua.des fly. togs
24När på fäl-frånisraeliterna hade dödat alla män öppna

hadeoch alla tilldit de förföljt dem, sistaökneni stu-tet, man
democh höggdå återvände de tillför svärdet,pat ner som

25Antalet dagen, och kvinnor,fanns dödade dendär. män var
Ölosua tillbakadrog sinhela befolkningen inte12 000, i Aj.

boddesabeln förrän alla ihand med den utsträckta som
och27Men staden be-bytet frånboskapenåt förintelse.vigts

23osuabefallthadehöll så Iosua.israeliterna, Herrensom
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detalltid till ruinhög;den föroch gjordebrände staden enner
Kungen på påle, därhängde handag.den iiänär upp en

befalldesolnedgången Io-Vidtill kvällen.fick hänga kvarhan
utanför stadsportenslängde detskulle Deliket tasatt ner.sua

kvarfinnsdet;väldigtkastade över rösetoch stenröseettupp
dag.iän

EvalbergetAltarbygget
Eval-3°Nu Israels Gud, pååtaltare Herren,byggde Iosua ett

31så befallt israeliternahadeMosetjänareberget, Herrenssom
ohugg-lagbok, altarestår skrivet Mosesoch så det i ett avsom

offrade de bränn-medbearbetats Därjärn.intestenar somna
32På gjordedessaåtgemenskapsoffer Herren.offer och stenar

skri-avskrift den lag MoseåsynisraeliternasIosua i somaven
33Hela på bäg-och domare stodförmänIsrael med äldste,vit.

bar Herrensinför de levitiskaarkensidor prästerna somomge
Hälfteninfödda.främlingarförbundsark, allesammans, som
såEvalberget,hälftenGerisimberget,vändastod motmot som

skullegång bestämt det närHerrens tjänare, attMose, varaen
34Därefter ord,alla lagensläste IosuaIsrael Välsignades. upp

står skrivet ialldeles så detförbannelser,välsignelser och som
35Inte utelämnadestadgatord det Moselagboken. ett av som

för kvinnornaförsamlingför IsraelsAllt lästesIosua. samtupp
följde dem.främlingaroch deoch barnen som

bestraffningoch israeliternaslistGivoniternas

lNär bergsbygden, Låglan-Jordan, ialla kungarna iväster om
hetti-Libanon,ändaMedelhavets kustdet och längs motupp

hördeochhiveer jevuseer,kanaaneer, perisseer,ter, amoreer,
slöt för enade idevad hade hänt, sig utattsammansom

och Israel.krig Iosuamot
3Men vad hade gjorthörde talas Iosuafolket Givoninär om

4tillgrep försågdel list. sigde för DeJeriko och sinmed Aj, en
gamlasäckar ochmed gamlalastade åsnormed färdkost, sina

5och lagadepå slitna,vinläglar sigoch lappadespruckna satte
medde togkläder, och brödet sigsandaler och slitna torrtvar

6Så sadeGilgal ochde till lägret ismuligt. begav Iosua ioch sig
bor-från land långtisraeliterna: kommertill honom och "Vi ett
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7Israeliterna "Nisvarade hiveerna:medförbund oss"Slutta.
för-slutadå kunnaskulle viHurnärheten.härkanske bor i

tjänare."dina3De "Vitill ärsade Iosua:med er"bund -
9Defrågade han.ifrån"i nikommeroch"Vilka ni, sva-är var

bor-långtmycketlandfrånkommithar ettrade: tjänare"Dina
harnått ViharGud,dinryktet Herren,därför oss.attta, om

1°ochgjorde i Egyptenallt hanhonom,berättashört omom
andra sidanpåkungarnaamoreiskatvådegjorde medallt han

Ash-kung iBashansoch Og,kung,HeshbonsSichon,Jordan,
medtillsadelandVåra vårt att taallaäldste och i osstarot.
för-Sluttjänare.Vioch ärsöka säga:färdkost och eraerupp

nybakt viHär närbröd. togvårt Detmedbund ossl är var
vårbörjadedagden vihemifrån,färdkostmed det resasom

13Och härblivit ärdet harsmuligtochsåhit, och torrtse nu
despruckna ärsåSefyllde dem.viläglarna närnyasom var
harså långt viutslitna,deSandaler,och ärkläderpå våraSe

råd-färdkostDå deras attutanledarnafärdats" emottog av
och lova-med dem150sua fredsförbundslötfråga Herren. ett

bekräftade detmenighetenförLedarnafå leva.skullede deatt
med ed.

israeliternafickförbundet slutits16Tre efter detdagar att ve-
närhe-alldeles iboddeochderasgivoniternata att grannarvar

till derasframdagenpå tredje17Då och komdebrötten. upp
13Men israel-Kirjat-Iearim.ochKefira, Beerotstäder, Givon,
menighetenseddengrundpådödade dem inte,iterna somav
Hela menig-Gud.Israelsviddem Herren,hade svuritledare

19men har svuritsvarade: "Videledarna,knotadeheten mot
kan inte röraoch viGud,Israelsvided Herren,dem nuen

drabbar ingensåleva,ZOSå demlåtervi: videm. här gör oss
21De "mensade ledarna,får leva",dem.edenvrede för vi svor

Ochmenigheten."helaåtbäraVed ochde får hugga vatten
ledare.lydde sinamenigheten

lurade"Varförsade:ochZzjosua till givoniternakallade sig
så borochifrånmycket långtboddesade niNini oss att oss,

skall23Förbannade Ingenskall varaninärhetenhär i erni av
till minbäraved ochoch hugga vattenslavslippa tjänaatt som

fick24De "Dina tjänare veta atthonom:svaradeGuds hus."
hanMoseför sin tjänare attkungjorthadeGud,dinHerren,
Dådär.invånarnaallaförgöraochåtlandethelaskulle erge
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fruktade för våra liv, det därförvi gjorde gjorde.vi vivar som
25Nu ditt våld.vi i Gör med vad du finner och rik-är rättoss

25osuatigt." gjorde så med dem: han räddade israel-dem från
27Menoch de dödadeiterna, dem dag bestämdeinte. samma

han de skulle hugga ved och bära åt ochmenighetenatt vatten
till altare,Herrens och så de dag, på den platsigör än som

har utvalt.Herren

besegrarJosua de fem amoreiska kungarna
lNär Adoni-Sedek, kungen fickJerusalem, höra ha-i Josuaatt10
de ochintagit det åt förintelse hanvigt med Ajgjortatt-
och dess kung han med och ochJeriko dess kunggjortsom -

folket Givon hade slutit fred medi israeliterna och bodde iatt
blevnärheten dem, han mycket rädd, Givon storav var en

stad, lika någon kungastäderna, ochAj,stor större änsom av
3Adoni-Sedek,alla där kämpar.männen kungen itappravar

Jerusalem, skickade bud till Hoham, kungen Hebron, till Pi-i
kungen till Jafia,i Jarmut, kungen Lakish, och tilli Devir,ram,

4"Komkungen Eglon:i hit och hjälp så skall besegramig, vi
5DeGivon, har slutit fred med Josua och israeliterna." femsom

amoreiska kungarna, kungen Jerusalem, kungen Hebron,i i
kungen Jarmut, kungen Lakish kungeni och Eglon, samla-i i
des med alla sina och de belägrade och anföll Givon.trupper,
ÖMen givoniterna skickade bud till lägret Gilgal:Josua i i
"Lämna dinainte sticket Skynda hit till vår hjälp, räd-tjänare i
da Allaoss de amoreiska kungarna bergsbygdeni har slutit

7Josuasig ryckte frånoss." Gilgal med allt sittmot utsamman
krigsfolk, alla krigare.sina tappra

3Herren sade till Josua: "Var rädd för dem,inte demjag ger
9Jo-ditt våld. dem skall kunna hålla ståndi Ingen dig."motav

överrumplade efter hela ha rycktatt nattensua amoreerna
Herrenfram från Gilgal. spred förvirring bland dem isra-när

eliterna kom, och de svårtled nederlag vid Israel-Givon.ett
förföljde dem branten viditerna Bet-Horon och fortsattemot

Närdödandet hela fram till Aseka och Mackeda.vägen amo-
under flykt för Israel hadesin kommit till sluttningenreerna

från kastadeBet-Horon Herren hagel fråndemöverstoraner
himlen hela fram till Aseka, så de dog. döda-vägen Deatt som
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dräpteisraeliternadeflerdes hagelstenarna än somvarav
Den israeliter-idådagen, Herrensvärd.med amoreernagav

sadeisraeliternasI närvarotill Herren.våld, talade Iosuanas
han:

Sol, stå stilla Givon,i
dal.iAja10nsmåne,

13Då tills han hämnatsstannade,och månenstillastod solen
fiendefolket.på

stannadebok. Solen mittredligesnedtecknat i DenDetta är
14Aldrig,medväntadeochhimlen hela dagenpå att ner.

dennågonbönhörthar Herrenförr ellervarken somsenare,
för Israel.kämpadedagen. HerrenTy

Gilgal.15osua lägretåtervände till ialla israeliternaoch
Men gömde iflydde och sig ifem kungarna grottade en

17När höll sigde fem kungarnafickMackeda. Iosua attveta
13sade för"Vältrahan:Mackeda stenargömda storaii grottan

19Men fårandra in-på vakt. niställ någraoch mänöppningen
låteftersläntrarna,och huggfiendernaFörföljte stanna. ner

har dem iGud,städer. Herren, gettdem sig in i sinainte ta er
mycketZolosua tillfogade democh israeliternavåld." ettert

undkomgrund; bara någraförgjorde dem iochsvårt nederlag
21He1a återvändehärenstäderna.befästadeoch isig intog

vågadeMackeda. Ingenlägret ivälbehållen till Iosua idärefter
israeliterna.trotsa

"Öppna fem kungarnaZzjosua deoch försade: utgrottan
23De till ho-de fem kungarnafördeså, degjordetill mig." ut

Hebron, kung-Jerusalem, kungen ifrån kungen igrottan,nom
24När kung-Eglon.och kungenLakish ikungen iIarmut,ien

Tillalla israeliter.tillkallade han sigförts till Iosuautarna
"Gå framhan:sadeföljde honomför krigsfolketanförarna som

ochgick framOch denackar."på dessa kungarsfotenoch sätt
25Iosua fällrädda,sade: "Var intepå deras nackar.fotensatte

medSå skallstarka Herren göraochmodetinte Var tappra
26Därefter ihjäl de femslog Iosuamot."alla fiender kämparni

tillkvarfick hängapålar, där defemdem påhängdeoch upp
27Vid skullehan debefalldesolnedgången taskvällen. att ner.

gömda.hållit Förde öpp-där sigdemslängdeMan in i grottan
dag.dennadärfinns iänladeningen stora stenar, somman



36410:28 Iosua

och förstör städerintarIosua sex
23osua dag folketMackeda, högg och kung-intog samma ner

och vigde staden och allt levande den åt förintelse, lätHanien
komma undan. Med kungen Mackeda gjorde haningen i som

han med kungen Ieriko.gjort i
29Från Mackeda fortsatte och israeliterna tillIosua Livna,

3OÄvenhan anföll. och dess kungLivna Herren Isra-isom gav
els våld. högg folket och allt levande staden.Iosua i Hanner

komma undan. gjorde hanlät Med kungen där haningen som
med kungen Ieriko.gjort i

31Från fortsatte och israeliterna till Lakish,Livna Iosua som
32Herren våld,belägrade och anföll. Lakish Israelshan igav

alltoch dag staden. högg folket ochIosua Hanintognästa ner
33Dåstaden, alldeleslevande han hadei gjort i Livna.som

ryckte kungen Geser, för undsätta Lakish,Horam, i ut att men
såhonom och hans här slog grundligt kornIosua ingenatt

undan.
34Från Lakish fortsatte och israeliterna till Eglon,Iosua som

35De ochde belägrade och anföll. staden dagintog samma
åthögg folket. denna dag allt stadenIosua vigde levande iner

förintelse, Lakish.alldeles han hade gjort isom
36Från Eglon drog israeliterna vidare Hebron,Iosua och till

37Dede anföll. folketstaden och högg och kung-intogsom ner
och allt levande där, liksom alla underlydande städer.i Io-en
lät komma undan. gjorde han hade iingen Han gjortsua som

Eglon: han vigde Hebron och allt levande där åt förintelse.
Därefter tillbakavände Iosua och israeliterna Devir,mot

39Hanhan anföll. med dess kung allastaden ochintog un-som.
derlydande åtstäder, högg folket och vigde allt levandener
förintelse. komma undan. gjorde medJosua lät Han De-ingen

och meddess kung han Hebron och med Livnavir gjortsom
och dess kung.

40osua Låg-erövrade hela landet, bergsbygden och Negev,
landet och branterna, besegrade alla dess kungar. lätoch Han

såkomma undan. vigde allt levande åt förintelse,ingen Han
Iosuabefallt. landetIsraels Gud, hade erövradeHerren,som

från framKadesh till hela GoshenområdetBarnea Gaza samt
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påhanunderkuvadeländer42Alla ochkungardessatill Givon.
för Israel.kämpadeGud,Israelsgång. Ty Herren,endaen

Gilgal.till lägret isedanåtervände43osua israeliternaoch

HasorIosua erövrar
budhanskickadedettafick höra1När Hasor,kungen iIavin,11

kungenoch iShirnronitill kungenMadon,kungen itill Iovav,
ökentrakternabergsbygden iitill ikungarnaAkshaf, norr,

uppland i väster,och DorsLåglandet iisöder Kinneret,om
hettiterna,till3till och i väster,ikanaaneerna öster amoreerna,

vidtill hiveernaochbergsbygdenioch jevuseernaperisseerna
4De med allaryckteMispa. utkringtraktenifoten Hermonav

på havetssandentalrikhär,väldigsina somtrupper, en
5Allaochmängd hästarväldigmedochstrand, vagnar.en

slogochtill Meroms vattentågade gemensamtkungardessa
Israel.stridaförläger där motatt

demför IräddÖI-Ierren "Var intetillsade Iosua: morgon
israeliterna.dräptaalla liggademlåtertiden jagvid den här av
brännaochhästarpå derashälsenornaskall skära uppDu av

överrumplade demkrigsfolk7osua och hansvagnar."deras
8Herren dem i isra-anfall.tillgickochvid Meroms gavvatten

till detändademförföljdeochdemde slogochvåld,eliternas
DeMispadalen i öster.och tillMisrefot MajimtillSidon,stora

9Och gjordeIosuaundan.komgrundligt ingensåslog dem att
hästarpå derashälsenornaskarhanhadeHerren sagt: avsom

derasbrändeoch vagnar.upp
dessoch höggHasor1°osua tillbaka, intogvände nernu

kungadö-dessaallafrämstagång detkung; Hasor avvar en
höggsochförintelseåtvigdesAllt stadenlevande i ner,men.

Alla dessahanbrändevid liv. Hasorlämnadesingen ner.
ochunderkuvades Iosua,kungaroch deraskungastäder av

så Mose,alla,och höggförintelseåtdemhan vigde somner
på13Men städernabefallt. ingenhadetjänare,Herrens av

IosuaHasor,israeliterna, utombrändeskullarna somner av
behöll is-boskapall14A11t ochstäderdessabyte ibrände ner.

lätalla. Dedetillsde utrotathöggMänniskornaraeliterna. ner
vid liv.förbliingen
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15De befallningar Herren hade sin tjänare Mose,gettsom
dem gettlosua,hade Mose och dem lydde försum-Iosua. Han
made något detinte hade befalltHerren Mose.av som

Återblick erövringen landetav
15Allt detta land bergsbygdenintog Iosua: och hela Negev, he-
la Goshenområdet, Låglandet och Iordandalen, Israels bergs-

frånbygd och lågland, Halakberget, sträcker tillsigsom upp
Seir, ända till Baal-Gad på Libanonslätten vid foten Her-av
monberget. Alla kungarna där tillfångatog han och ihjäl.slog
Länge 19Ingenförde krigIosua dessa kungar. stad slötmot
fred med israeliterna hiveerna allai Givon, medutom togs va-

ZODet Herren förhärdade dem och fick dem attpen. var som
strida Israel, för de skulle åt förintelsevigas för-mot att utan
skoning och utplånas så hade befalltHerren Mose.som

21Det då Josua utrotade anakiterna bergsbygden, iivar
Hebron, Devir och Anav och hela Judas och helai Israels bergs-

Ingabygd, och vigde dem och deras städer åt förintelse. anak-
lämnadesiter kvar i israeliternas land, bara Gaza, ochi Gat

Ashdod blev några kvar.
23josua alltsåintog hela landet, alldeles så hadeHerrensom

till Mose. Han det egendom åt fördelat påIsrael,sagt gav som
hade landetNu och slapp krig.stammarna. ro

lDetta de kungar landetär i israeliterna besegrade och12 som
vilkas länder de besittning på andra sidani Jordan, dentog

sidan, från floddalöstra Arnons till Hermonberget, hela östra
zdenIordandalen: amoreiske kungen Sichon, hade sittsom

Heshboni och härskade frånsäte vid randenAroer Arnonsav
floddal, med dalen, och halvagränsen mitt i Gilead framöver

3samttill Jabboks floddal, Ammon,är gräns Jor-övermotsom
dandalen mellan östsidan Gennesaretsjön och östsidanav av
Aravasjön, Döda havet, åt Hajshimot tillBet till och söderut

4ochtrakten nedanför branter,Pisgas Vidare Og, kungen av
Bashan, dem kvar refaeerna; han hade sitt sä-en av som var av

5ochAshtarot och Edreii härskade Hermon, Salka ochte över
hela Bashan fram till geshureernas och maakateernas område
och halva Gilead fram till det område tillhördeöver Si-som

ÖDetchon, kungen Heshbon.i Mose, Herrens tjänare, ochvar
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dem, och Mose, Herrens tjänare,besegradeisraeliterna som
gaditerna och halvarubeniterna,egendom åtlandet somgav

Manasses stam.
7Detta och israeliterna be-landetkungar Iosuade iär som

från Baal-sidan,Jordan, denpå andra sidansegrade västra
sträckerHalakberget,till sigLibanonslättenGad på som upp

egendom åtfördelade Is-och vilkas länder Iosuatill Seir, som
påLåglandet, Iordandalen,bergsbygden, iiraels stammar,

ka-hettiternas,ochbranterna, öknen i Negevi arnoreernas,-
land:ochhiveernas jevuseernasperisseernas,naaneernas,

kungen9kungen Jerusalem,Betel, iJeriko, kungen i Aj närai
kung-kungen Lakish,kungen iHebron, Iarmut,kungen ii

13kungen Geder,kungenDevir, ikungen Geser, iEglon, iien
15kungenkungen kungenArad, i Livna, ikungenHorma, ii

"kungenkungen Betel, i Tap-Mackeda, kungen iAdullam, i
19kungenikungen Afek vid Sharon,Hefer, ikungenpuach, i

Okungen Shimron, kungen i Meron,kungen iMadon, i Hasor,
kungenzlkungen Megiddo,Tanak, kungen iAkshaf,kungen ii

23kungen vidvid Karmel, i DorKedesh, kungen Iokneamii
24och kungenGalileen i Tirsa.uppland, kungen Gojim iiDors

allt kungar.Allt trettioensom

Områden inte erövratsännusom
1Iosua till honom:sade "Dugammal. ärmycket Herrennu13 var

besitt-återstår mycket ilandetgammal att tamen aven man,
Detta områden ochallaåterstår: filisteernasvadning. är som

3från fram tillEgyptenland Shichorallt geshureiskt öster om
landkanaaneisktdet räknasEkrons igräns somnorr ---

Ashdod, Ashke-hövdingadömen Gaza,femmed filisteernas
allt kana-söder, ochlandlon, och EkronGat samt avveernas
till Afek,framtillhör sidonierna,frånlandaneiskt Meara, som

5och och helagevaleernas landdärtillområde,till amoreernas
tillvid foten HermonBaal-GadfrånLibanonberget i öster av

5Alla tillfrån Libanonbergsbygden,borLevo-Hamat. isom
undan försjälv drivaskall is-Misrefot alla sidonier, jagMajim,

åtegendomområdet Isra-utskiftadu skallraelitema, sommen
har befallt dig.el, så jagsom
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7Detta egendom åt de ochland skall du fördela nio ensom
halv stammama."

områden JordanRubens, Guds och Manasses öster om
3liksom hadeoch gaditernarubeniternaHalva Manasses stam

demdenredan egendom besittning, Mosetagit sin i gettsom
sidan, såpå andra sidan Jordan, den Herrens tjänareöstra som

9landet från vid randenhade bestämt: Aroer ArnonsMose av
frånhela högslättenfloddal och från staden dalen medinere

1°och under dentill alla städer lyttMedeva Divon, amore-som
framregerade Heshbon, tilliske kungen Sichon, i gränsensom

geshureernasoch och maakate-därtill Gilead,Ammon,mot
Salka,hela Bashan fram tillområde, hela ochHermonernas

hela regerade Ash-tillhört Og Bashan; handet rike isom av
refaeerna,dem kvaroch Edrei ochtarot var avvar en av som

13Menhade besegrat och drivit bort. israeliternaMosesom
boroch maakateerna, och dagdrev bort geshureerna iäninte

israeliterna.geshureer och maakateer blanddet
14Det fick någon egendom.bara Levis intestam somvar

egendom, så han har lovatIsraels Gud, derasHerren, är som
dem.

15Rubeniternas land släkt förtilldelades Mose,stam av
15De flod-randenfick området från vid Arnonssläkt. Aroer av

tillhögslätten framdalen med heladal och från staden inere
17Heshbon städer på högslätten,med underlydandeMedeva,

lslahas, Mefaat,Baal Kedemot,Baal, Bet Meon,Divon, Bamot
2°Bet19Kirjatajim, på berget dalen,Seret HashacharSivma, i

och alla de andrabranter, Hajshimot stä-Pisgas BetPegor,
amoreiskehela det rike tillhört denderna på högslätten, som

Heshbon. besegrade ho-Sichon, regerade Mosekungen isom
ochRekem,de midjanitiska furstarna Evi, Sur, Hurjämtenom

Förutom allabodde landet.Sichons hövdingar iReva, som
andra spåmannenhögg israeliterna ocksåde dräpte nersom

23ordan utgjorde för rubeniterna.Bileam, Beors gränsson.
städeregendom, släkt för släkt, medrubeniternasDetta var

omgivandeoch orter.
24Gads släkt förgaditerna, tilldelades land Mose,stam, av

25De Gileadområdet alla städernasläkt. fick med ochlaser i
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Rabba,fram tillland Aroer närahälften ammoniternasoch av
och BetonimZöområdet till Hammispafrån Heshbon Ramat

27samt dalen Betområde itill DevarsMachanajim Lofrånoch
det rikeoch Safon,SuckotNimra, restenHaram, Bet somav

utgjordeJordanHeshbon. gränskungen iSichon,tillhört upp
23Dettasida.flodenspå östraGennesaretsjöntill änden varav

städer ochmed omgivan-för släkt,släktegendom,gaditernas
de orter.

försläktHalva land Mose,tilldeladesManasses stam av
omfat-och3°Deras från Machanajimområde sträckte sigsläkt.

Ba-kungentillhört Og,rikehela detBashan,helatade avsom
31därtill halvastäder,Bashan, sextioalla byarshan, och Jairs i

Bashan. Detkungastäder iOgsoch Edrei,AshtarotGilead med
hälftenåtMakir, Manassestillättlingarnaåt avenason,gavs

32Detta Mo-egendomdenför släkt.släktmakiriterna, somvar
Jordan, mittandra sidanhedar på emotpå Moabsfördeladese

sidan.påJeriko, östra
Isra-33Men egendom. Herren,ingenMoseåt Levis stam gav

dem.har lovatså hanegendom,derasGud,els är som

omrâdeJudas
egendom Ka-ilDetta fickisraeliternaområdendeär somsom14

ochoch NunsElasar Josua, stam-och prästen son,somnaan
7-Genom lottningdem.tilldeladefamiljeöverhuvudenmarnas

ochåtegendom nioområdena stammarfördelade de ensom
3Tvåbefallt Mose.hade stam-såhalv Herrenstam, genomsom

påområden Mosefåttredanhadehalvoch stam avenmar
åtområdehan ingetJordan; åt leviternasidanandra somgav

två Ma-4Josefs nämligenutgjorde stammar,ättlingarde andra.
landetdelfick ingenEfraim, och leviternaoch menavnasse

5Närägde.boskap deför denbetesmarkerbo ochstäder iatt
hadealltså Herrengjorde defördelade landetisraeliterna som

befallt Mose.
Kalev,kenissénGilgal, ochÖJudas till Josua ivände sigstam

tillsadevad Herren"Dutill honom:sade vetJefunnes son,
dig.ochangående migKadesh BarneaMose igudsmannen
frånsände mig7Jag tjänare, utår Herrensfyrtio Mose,närvar

ärligtberättadeochlandet, jagiförKadesh spioneraBarnea att
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3Minavad bröder hade med folketjag gjordeVaritsett. som
9Denmodlöst, däremot Gud,jag Herren, da-min trogen.var

dennaMose ed: mark din fot har skallDen trampatgen svor
för all framtid din och dina ättlingars egendom, du harvara

1°OchGud, låtitvarit Herren, min Herren hartrogen. se,-
leva, han lovade. fyrtiofemDet år sedanmig är Herrensom

löftet, medanMose det Israel vandrade öknen, ochi ärgav nu
Änâttiofem. dag lika stark den dagenjag i är jag Mosesom

12Såsände krigarlivet klarar lika bra då.mig, jagut genu som
denna bergsbygd lovade då. hördemig Herren mig Dunu som

själv den gången där finns anakiter och befästa stä-att stora,
der. Kanske med så kan driva dem,Herren mig, bortär jagatt

lovade."hansom
13Då välsignade Kalev, IefunnesIosua och honomson, gav

OchHebron egendom. eftersom kenissén Kalev, Iefun-som
Herren, Israels Gud, Hebron hansvarit ärtrogen,nes son,

15Hebronegendom dag. hette tidigare Arba; Arbai Kirjatän
den bland anakiterna.störstevar

Nu hade landet och slapp krig.ro
ljudas tillfick på lott, släkt för släkt, området framsinstam15

DerasEdoms vid Sinöknen längst bör-söder. sydgränsgräns i
3ochvid änden Döda havet, vid viken längst söder, gårjar iav

söder Akrabbimbranten och förbi fortsätter uppåtSin, sö-om
der Kadesh förbiBarnea till Addar, böjerHesronom upp av

4gårKarka, förbi gränsflodAsmon och sedan till Egyptensmot
och löper fram till havet. deras sydgräns.Detta är

5Östgränsen Döda havet till Iordans utlopp.utgörs av upp
På sidan går från den vik havet där Jordangränsennorra av

Öfortsätterhar utlopp, gårtill Bet-Hogla, vidaresitt upp norr
7Frånoch till Bohans, RubensBet Haarava sten.om upp sons,

Akordalen fortsätter den till Devir, svänger motnorrutupp av
Gelilot, ligger Adummimbranten södermitt emotsom om
bäckravinen, går vidare till Shemeshkällan fram tilloch löper

8GränsenRogelkällan. fortsätter sedan Ben-Hin-upp genom
dal söder bergssluttning, dvs. Jerusalem,jevuseernasnoms om

och till berg liggerdet Hinnomsvästertoppenupp av som om
9Fråndal vid Refaimdalens gårände. bergets grän-toppnorra

båge fram till Neftoachkällan, går därifrån tilli Ijim isen en
Efrons bergsbygd bågeoch sedan till Baala, dvs.i Kirjat-en
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1°Från åt berg, gården SeirsIearim. Baala böjer väster motav
norrsluttning, dvs. Kesalon, ochVidare längs Iearimbergets

Den gårfortsätter till Bet-Shemesh och förbi Timna.ner
och båge fram tillsedan till Ekrons bergssluttning i inorr en

Shickeron, går förbi Baalaberget fram till Iavneel och löper
lzVästgränsenfram Medelhavet. Dettatill havet. utgörs ärav

Iudas släkters område.gränserna runt
13Ãt hade be-Kalev, Iefunnes HerrenJosua,gav somson,

fällt, nämligen Arba, dvs. Heb-andel bland judeerna, Kirjaten
Kalevstamfar. drev bort deArba anakiternas treron; var

Anaksdärifrån, Sheshaj, Achiman och Talmaj,anakiterna ätt-
15Därefter invånarnalingar. drog han i Devir; Devirmotut

Kalev anfallerKirjat-Sefer. sade: ochhette tidigare "Den som
17Otniel,till hustru."Kirjat-Sefer skall få dotter Aksaminintar

honomstaden, och Kalevtill Kalevs bror Kenas, intog gavson
18När övertaladetill hustru. hon kom dit hondotter Aksasin

fadern mark. åsna, och Kalevhonom be Hon sinstegatt avom
19"Gefrågade gåva", svarade hon.vad hon ville. "Dumig en

skänk källor medhar skänkt Negevöknen, vatten."mig mig nu
Övre Nedre källorna.henne då ochHan gav

ZODetta tillföll släkt förden egendom Judasär stam,som
21Här ytterområde,släkt. följer städerna Judasi stams mot

22Kina,Edom Kavseel, Eder, Dimo-till Negev: Iagur,igränsen
25Ha-23Kedesh, 24Sif, Bealot,Telem,Adada, Iitnan,Hasarna,

26Amam, Shema,dvs. Mo-Hadatta, Keriot Hesron, Hasor,sor
23HasarHasar Shual,Pelet,lada, Gadda, Heshmon, Bet Beer

29Baala, 3OEltolad,Sheva kringliggande byar, Ijim, Esem,med
32Levaot,31Sik1ag, Shil-Madmanna, Sansanna,Kesil, Horma,

chim, sammanlagt städer medoch tjugonioAjin Rimmon, om-
givande orter.

34Sanoach,331 Ashna, En-Gannim,Låglandet: Eshtaol, Sora,
36Shaara-35Jarmut, Soko, Aseka,Adullam,Tappuach, Enam,

fjorton städer medGedera och Gederotajim,jim, Aditajim, om-
33Dilan,37Senan, Hadasha, Migdal-Gad, Mispa,givande orter,

4oKabbon,39Lakish, Kitlish,jokteel, Eglon, Lachmas,Boskat,
41Gederot, Mackeda, städerochBet-Dagon, Naama sexton

43Jefta,42Livna, Ashna,omgivande Ashan,med Eter,orter,
44Keila, omgivandestäder medAksiv och Maresha,Nesiv, nio

45från45Ekron Ekronkringliggande byar ochmed orter,orter,
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Ashdod,omgivandealla städer medoch näraortervästerut
47Ashdod medoch och Gazakringliggande byarmed orter

ochgränsflodfram tillbyar och Egyptenskringliggande orter
Medelhavet.

49Danna,481 Soko, Kirjat-Sanna,bergsbygden: Shamir, Jattir,
51Goshen,50Anav, ochHolonEshtemoa, Anim,dvs. Devir,
52Arav, Eshan,omgivande Duma,städer medGilo, elva orter,

54Humta,53Janum, Arba, dvs.Bet-Tappuach, Afeka, Kirjat
55Maon,med omgivandestäderHebron, och Sior, nio orter,

57Kain,55Jisreel, Sanoach, GivaJokdeam,Karmel, Sif, Jutta,
53Halchul,omgivande Bet-städer medoch Timna, tio orter,

59Maarat, medoch Eltekon, städerGedor, Bet-AnotSur, sex
dvs. Betlehem, Etam,Tekoa, Efrata, Pegor,omgivande orter,

och Manocho,Shoresh, Gallim, BeterKerem,Kulon, Tatam,
ÖOKirjat-Baal, dvs. Kirjat-med omgivandeelva städer orter,

omgivandetvå medoch Rabba, städerJearim, orter.
52Nivshan,611 Sekaka, Ir-Ham-Middin,öknen: Bet Haarava,

omgivandeEn-Gedi, städer medmelach och orter.sex
63Men JudasJerusalem, kundebodde ijevuseerna, som

jude-blandbort, och dag bor detdriva i jevuseeränintestam
Jerusalem.ierna

områdenEfraims och Manasses

1Josefs Jerikofrån Jordan vidfick på lott områdetättlingar sin16
gåröknen. Från JerikoJerikos gränseniöster vatten uppom

Från ochtill Betel går den tillbergsbygden Betel. Lusgenom
3fortsätter åtarkeernas område, till väs-Vidare till Atarot, ner

Nedrejafleteernas område och fram till Bet-Horonstillter om-
fram till havet.råde och Geser och löper

5De4Josefs fick egendom.ättlingar, och Efraim,Manasse sin
för derassläkternas område blev detta:efraimitiska gränsen

Övre 50chfrån tillgår Addar Bet-Horonegendom Atrot i öster
åtFrån böjer dendärifrån till havet. Mikmetat i österut avnorr

7fortsätterJanoach,Shilo, går vidare tillTaanat österutmot ner
ochgår fram till Jerikofrån Janoach till ochAtarot Naara, se-

8Från tillTappuach går Kana-dan till Jordan. västerutgränsen
den egendomsedan fram till havet.och löper Dettabäcken är

9Därtil1 komsläkter.tillföll efraimiternas och derasstamsom
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alla städer med omgivande avskildes åt efraimiternaorter som
1°Menpåinne område.manassiternas efraimiterna drev inte

bort kanaaneerna bodde i Geser, och dag bori det ka-änsom
bland efraimiterna, fast de måste tvångsarbeten.göranaaneer

lManasses fick lott:sin Manasse Josefs förstfödde.stam17 var
Makir, Manasses förstfödde, Gileads far, krigare, ficksom var

OcksåGilead och Bashan. övriga manassiter, Aviesers, He-
leks, Asriels, Shekems, Hefers och Shemidas ättlingar, fick
släkt för släkt lott. Detta desin manliga ättlingarna till Ma-var

Josefs släkt för släkt.nasse, son,
3Men Selofchad, till Hefer, till Gilead, till Makir,son son son

till Manasse, hade barainga döttrar.söner Hans dött-utanson
4Dehette Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. trädde framrar

inför Elasar, införprästen Iosua, Nuns och inför ledarnason,
och sade: "Herren befallde Mose åtegendom liksomatt ge oss
åt våra manliga släktingar." Då egendom åt dem lik-gav man

åt deras fars manliga släktingar, så hadeHerren be-som som
5Åtfallt. Manasse utskiftades andelar, förutomtio Gilead och

ÖTyBashan på andra sidan Jordan. Manasses döttrar tilldela-
des egendom liksom hans och desöner, övriga manassiterna
fick Gilead.

7Manasses går från Ashers område till Mikmetatgräns mitt
Shekem och därifrån söderut till Jashuv vid Tappuach-emot

medan3Manassekällan. fick landet kring Tappuach, själva
9GränsenTappuach vid Manasses tillföll efraimiterna.gräns

fortsätter till Kanabäcken. Söder bäcken ligger städerner om
hör till Efraim bland de manassitiska städerna. Manassessom

wOmrådetgår bäckengräns och löper fram till havet.norr om
söderut tillhör Efraim, området tillhör Manasse och harnorrut
havet I de till Ashergräns. ochgränsar tilli östersom norr

PåIsaskar. Isaskars och Ashers områden fick Manasse Bet-
Shean med lydstäder, Jivleam med lydstäder, invånarna i Dor
med lydstäder, En-Dor med lydstäder, Tanaki i med lydstäder

12Menoch Megiddoi med lydstäder. kundemanassiterna inte
driva bort folket dessa städer, och kanaaneernai lyckades hålla

13Närkvar den delen landet.i israeliternasig blev starkareav
måste kanaaneerna utföra tvångsarbeten. Men de drevs inte
bort.
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Josefs sade: "Varför harochtillättlingar vände Josuasig
egendomandel Vilott och är ettbaradu gett somenoss en

15osuahitintills."välsignatfolk, hartalrikt Herren sva-oss
ochdå skogenfolk, dra iså talriktrade dem: "Om ni är ett upp

efter-och refaeernas land,åt där,mark i perisseernasröj erny
Josefs ättling-åt er."Efraims bergsbygd inte år stor nogsom

påoch alla kanaaneernabergsbygden vi inte,sade: "I rymsar
både de Bet-Sheanstridsvagnar, islättlandet har järnbeslagna

17Då svarade Io-Iisreelslätten." Josuaoch de påmed lydstäder
mäk-talrikt och"NiEfraim ochsefs Manasse: är ettstammar,

13Ni bergsområde.fårlott.folk, får bara ännu ettni intetigt en
så långt detområdetså blirden,skog, röj ertDär växer men

fastdriva bort, de har järn-skall nisträcker Kanaaneernasig.
starka."och fast destridsvagnarbeslagna är

i Shilolottkastninglandet fördelasResten genomav
llsraeliternas där desamlades Shilo,menighet ihela reste up-18

Zmenlandet under sjulagt sig,penbarelsetältet. hadeDe avnu
egendom.tilldelatshade sininteisraeliternas ännustammar

3Iosua medtänkerlänge nitill israeliterna: "Hur vänta attsade
fäders Gud, hardet land Herren, gettbesittningita erasom

4Välj Dekan sändajagfrån varje ut.er män stam,tre som
stamområ-lämpligaoch beskrivalandetskall vandra genom

5De sjudela landetskall itilloch sedan komma mig.den upp
Josefsområde söder, ochpåskall bli kvar idelar. Iuda sitt

5Ni skallområdepå i göraskall bli kvar sittstammar ennorr.
medhitoch komma tilldelar miglandetsbeskrivning sjuav
7Le-vår Gud.införåt här Herren,så kasta lottskallden, jag er

prästämbete ärandra,andel Herrensfår niviterna ingen som
och halvaoch Ruben ManassesOch Gadderas egendom. stam

si-sidan Jordan, denpå andraegendom östraredan fåtthar sin
3In-dem."Herrens tjänare,den egendom Mose,dan, gavsom

befallningfick de Iosua görasig i väg attmännen avnan gav
landet", sade han,"Vandralandet.beskrivning genomaven

såtillbaka tillkom sedan mig,det, ochbeskrivning"gör aven
9MännenShilo."införåt här Herren iskall kasta lottjag gaver

beskrev de delarna ilandet och sjugenomkorsadeochsig av
ikom de till lägretstad. Sedan Iosua istad fördokument,ett
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1°Josua åt israeliterna inför ShiloShilo. kastade lott Herren i
del.åt dem, så fickoch fördelade landet varje sinatt stam

Lotten släkt för släkt.föll först på benjaminiternas stam,
och Josefsdem ligger mellan judeernaDet område lotten gav

12På deras vid Jordan, fort-nordsidan börjar gränsstammar.
Jeriko ochtill bergssluttningen västerutsätter norr omupp

och löper öknen vidbergsbygden Bet Aven.iutupp genom
Därifrån vidtill till sydsluttningen Lus,går den vidare Lus,

Addar vid berget söderdvs. fortsätter tillBetel, och Atrotner
Gränsen pågår båge, böjersedanNedre iBet-Horon. enom

ochfrån söder löpervästsidan söderut berget Bet-Horonomav
Kirjat-Baal,staden dvs. Kirjat-Jearim. Dettavid den judeiskaut

15På utkantensydsidan börjar Kirjat-västsidan. igränsenär av
fortsät-Neftoachkällan,och vidare tilloch går tillJearim Ijim

dalligger vidtill foten det berg Ben-Hinnomster somner av
dalgår vidareRefaimdalen, Hinnoms sö-genomnorr nerom

Rogelkällan.och tillder bergssluttningjevuseernas nerom
Gränsen ochbåge till Shemeshkällangår därifrån i norruten

ochAdummimbranten,Gelilot, liggerbort till mitt emotsom
13Sedan går denRubensfortsätter till Bohans, sten.sons,ner

och fortsättervidare till bergssluttningen Bet Haaravaomnorr
19och till bergssluttningenvidareJordandaleni norr omner

vik, vid JordansDöda havetsBet-Hogla och löper iut norra
2°På östsidansödra ände. sydgränsen. avgränsasDetta är om-

släkternasrådet de benjaminitiskaJordan. Detta är egen-av
dom och den.gränserna runt

Städerna för släkt,släkttillföll benjaminiternas stam,som
22Bet Semarajim,Bet-Hogla, Emek Haarava,Jeriko, Kesis,var:

24Kefar23Avvim, Ofni och Geva,Ofra,Betel, Haammoni,Para,
25Givon, Beerot,tolv omgivande Rama,städer med orter,

23Sela,26Mispa, 27Rekem, Elef,Tarala, Je-Jirpeel,Kefira, Mosa,
städer medfjortonJerusalem, och Kirjat-Jearim,dvs. Givavus,

försläktegendom,benjaminiternasomgivande Detta ärorter.
släkt.

1Den släktpåföll på simoniternasandra lotten Simon, stam,
250mområde.på judeernasför släkt. område lågDeras inne

3Hasar Shual,Shema, Molada,fick Sheva,sin egendom de Beer
5Siklag,4Eltolad, Bet-Hammarka-Bala, Betul, I-Iorma,Esem,

6Bet städer medSharuchen,ochSusa,Hasar Levaot trettonvot,
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7samt fyraoch Ashan,EterAjin, Rimmon,omgivande orter,
8Därtill kom alla byaromgivande runtmedstäder orter. om

denNegev. Detta ärtill Baalat Ramot ifram Beer,städerdessa
9Sim0-för släkt.släkttillföllegendom simoniternas stam,som

delandel, judeernasjudeernasfrånegendomfick sinniterna
Därför tilldelades simoniterna sinför dem.för egen-storvar

område.på derasdom inne
för släkt. DetlODen släktpå sebuloniterna,fölltredje lotten

Sarid.tillframsträckteegendom sigfickområde de sinsom
sedanMarala ochDeras tilldärifrångår västerutgräns upp

12Åt hålletandravid Iokneam.och bäckenDabbeshetfram till
fort-ochområdeKislot Taborsfrån Sariddengår österut mot

Därifrån vidaregår denIafia.tillochtill Daveratsätter upp
ochtillfortsätter RimmonHefer och Et Kasin,till Gatösterut

Gränsen sedanböjer i motbåge till Nea.går i norraven
15Därtill Kattat,vid Iefta-El.till dalenframoch löperHannaton

medtolv städer omgiv-Betlehem,Iidala ochNahalal, Shimron,
släkt,15Detta försläktegendom,sebuloniternasande ärorter.

omgivandemedstäderdessa orter.
försläkt17På på isaskariterna,fjärde lotten,föll denIsaskar

Shunem,13Deras Kesulot,Iisreel,innefattadeområdesläkt.
21Re-ZORabbit,19Hafarajim, Kishjon, Eves,Anacharat,Shion,

Gränsen gårHadda och Bet Passes.En-Gannim, Enmet,
framoch löperBet-ShemeshochShachasirnatill Tabor,fram

23Det-omgivandemedstäderblirJordan. orter.till Det sexton
släkt förtillföll isaskariternasegendomden stam,ärta som

omgivandemedstädernasläkt, orter.
släkt.förDen släktföll på asheriternasfemte lotten stam,

Akshaf,25Deras Hali, Beten,innefattade Helkat,område
fram26Alammelek, går åtMishal.och Gränsen västerAmad

27och hålletåt andra motösterutoch ShichorKarmel Livnattill
viddalenområde ochtill Sebulonsåt framgårBet-Dagen, norr
tillsedanfortsätterNegiel ochHaemek och norrutIefta-El, Bet

till det23Avdon, bortochoch KanaRechov, HammonKavul,
29Åt tillsedanochgår den Ramaandra hålletSidon. motstora

tillframoch löpervänder Hosabefästa staden Tyros,den mot
30Acko, Rechov,Afek ochMachalev, Aksiv,Därtillhavet.

31Detta egendomdenomgivande ärmedtjugotvå städer orter.
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tillföll asheriternas släkt för släkt, dessa städer medstam,som
omgivande orter.

32På naftaliterna föll den lotten, på naftaliterna, släktsjätte
33Derasför släkt. går från Helef, från Besaanannimsgräns tere-

förbibint, Adami Hannekev och Iavneel fram till Lackum och
34Åtlöper fram hållet gårtill Jordan. andra den västerut mot

därifrån tillAsnot Tabor och Hukok. söder derasI gränsar om-
råde till Sebulon, till Asher och till Jordan.i iväster öster
35Därtill de befästa städerna Siddim, Rackat,Ser, Hammat,

37Kedesh,36Adama,Kinneret, Edrei,Rama, Hasor, En Hasor,
33iron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat och Bet-Shemesh, nitton

39Dettastäder med omgivande den egendom till-ärorter. som
föll förnaftalitemas släkt släkt, städerna med omgivandestam,
orter.

4°På släkt för släkt, fölldaniternas den sjunde lotten.stam,
Det område fick egendom innefattadede Sora, Esh-sinsom

42Shaalabbin, 43Elon,taol, Shemesh, Ajalon, Iitla,Ir Timna,
44Elteke, 45Jehud,Ekron, Gibbeton, Baalat, Bene-Berak, Gat-

och 47MenRimmon Me Hajarkon liksom området invid Iafo.
daniternas område räckte till för dem. Därför droginte de ut
och anföll Leshem, staden och högg folket där.intog Dener

staden besittning och slog där och kallade deni sigtog ner
48Dettaefter stamfar. den egendom tillföllDan sin är som

daniternas släkt för släkt, dessa städer omgivandeochstam,
orter.

49När avslutat fördehtingenisraeliterna landet, områdeav
Iosua,för område, fick område bland dem.Nuns ett egetson,

5°Som hade befallt de honom den stad han begär-Herren gav
de, Timnat-Serach Efraims bergsbygd. befäste staden ochi Han
slog där.sig ner

51Detta de områden Elasar och Iosua, Nunsprästensomvar
och de israelitiska familjeöverhuvuden förde-stammarnasson,

lade införegendom lottning. skedde Shilo,Det isom genom
Herren vid ingången till uppenbarelsetältet. Så avslutade de
fördelningen landet.av
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Asylstäderna
lHerren tilltalade Iosua:20

medtaladeSäg asylstäder jagdetillisraeliterna att utse som
fly3städerna skall kunnadråpareditMose,dem engenomom

avsikt. Deuppsåt ellermänniskadödatharhan utanenom
4Denblodshämnaren.undantillflyktsorterskall tjäna somsom

utanför stadsportenskalldessa städernågonflyr till stannaav
då släppa inskalläldste.för stadens Desakframoch lägga sin

får bo.där hanplatsoch honomstaden anvisahonom i en
utlämna50m skall dedråparen inteförföljerblodshämnaren

ochavsikt atthar dödat utanhanhonom, utanty annanen
6Han staddennaskall bo kvar ihonom.förut ha hyst motagg

och tills den ärdomstolmenighetensinförställstills han som
åter-dråparenDå kanavlider.frågavid tiden iöverstepräst

från.flytthanstadenhem, tillstad ochtill sittvända sin som
Naftalis bergs-7Israe1iterna GalileenKedesh idåavskilde i

Heb-dvs.Arba,ochbergsbygd KirjatEfraimsShekembygd, i
3På Jeri-Jordan, mittandra sidanbergsbygd. emotJudairon,

påöknenBeser ide från Rubenssidan, utsågpåko, stamöstra
och frånGilead ManassesGads Ramot ifrånhögslätten, stam

för9Detta beslötstäderde utseBashan.Golan istam manvar
ditbodde bland dem;invandrareoch för deisraeliteralla som

människadödathadeuppsåtochskulle utan enen somvar
hanhand innanblodshämnarensdö förfly för slippakunna att

menigheten.införställts

städerLeviternas
ElasartilllLeviternas vändefamiljeöverhuvuden sig prästen21

familje-israelitiskaoch deoch Nuns stammarnasIosua, son,
20ch be-Shilo "Herrentill dem i Kanaan:talade iöverhuvuden

tillhöran-medbofå städer iskulleMose vi attfällde attgenom
380m befallthadeHerrenvår boskap."betesmarker förde gav

med betesmar-följande städeregendomdå israeliterna sinav
Vid4Lotten släkter.på kehatiternasföll förstleviterna.ker åt

bland leviternaättlingar trettonfick Aronslottningen prästen
5ÖV-och BenjaminsSimonsfrån Judas stam.städer stamstam,
frånsläkt, städersläkt för tiovid lottningen,fickkehatiterriga

5Gershoni-halvaoch ManassesDans stam.Efraims stamstam,
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städer frånsläkt, Isas-försläktvid lottningen,fick trettonterna
och halva ManassesNaftalisAshers stamkars stam,stam,

7Merariterna fråntolv städerför släkt,fick, släktBashan.istam
3Dessa städerSebulonsochGads stam.Rubens stamstam,

lottningisraeliternabetesmarkertillhörandemed genomgav
befallt Mose.hadeså Herrenleviterna,åt genomsom

städerde9Från och simoniternasjudeernas togsstamstam
1ODe tillhördeättlingar,åt Aronsnedan. somgavssom anges

föll lottenpå demleviterna,blandkehatitiska släkternade
anakiter-De ArbaHebronArba, dvs.fick Kirjatförst. var-

betesmarker,omgivandemedbergsbygdJudastamfar inas -
staden hade Ka-men hörde tilloch byarnaåkerjorden som

Prästenegendom. Arons ätt-fått sinIefunneslev, son, som
meddråpare,asylstad föralltså Hebron,ficklingar som var

14attir med betesmar-betesmarker,medbetesmarker, Livna
15Holon betesmarker,medbetesmarker,medEshtemoaker,

15Ashan medbetesmarker,med Juttabetesmarker,medDevir
städerbetesmarker, niomedBet-Shemeshochbetesmarker

17Från fick de GivonBenjaminsfrån tvådessa stamstammar.
13Anatot betes-medbetesmarker,medbetesmarker, Gevamed

Samman-fyra städer.betesmarker,medAlmonmarker och
tillhör-städer medättlingar,hade prästerna, trettonlagt Arons

betesmarker.ande
leviterna2°Av desläkter, övrigakehatiternasstäderde som

från Efraimsnågrakomfick på lottkehatiter, sin stam.som var
med betes-21De för dråpare,asylstadShekem,fick varsom

22Kivsa-betesmarker,medbergsbygd, GeserEfraimsmarker i
betesmarker, fyramedbetesmarker och Bet-Horonmedjim

Gib-betesmarker,23Från medEltekefick destäder. Dans stam
24Ajalon och Gat-betesmarkermedbetesmarker,medbeton

25Och hälftenfrånstäder.fyrabetesmarker,medRimmon ena
och IivleambetesmarkermedTanakfick deManasses stamav

ZÖSammanJagt ke-defick övrigabetesmarker, två städer.med
betesmarker.tillhörandemedstädersläkter tiohatiternas

andrafick från27Gershoniterna levitiska släkternabland de
asylstad förBashan,Golan ihälften Manasses stam varsomav

tvåbetesmarker,medAshtarotochmed betesmarkerdråpare,
från betesmarker, DaveratmedKishjonIsaskarsstäder, stam

Z9Iarmut och En-Gannimbetesmarkermedbetesmarker,med
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3°frånmed betesmarker, fyra städer, medAshers Mishalstam
31Helkatbetesmarker, Avdon med betesmarker, med betes-

32ochmarker och Rechov med betesmarker, frånfyra städer,
Naftalis Kedesh Galileen, asylstad för dråpare,istam som var
med betesmarker, Hammot Dor med betesmarker och Kartan

Sammanlagtmed betesmarker, städer. hade gershoniter-tre
släkt för släkt, städer med tillhörande betesmarker.trettonna,

34Merariternas släkter, de leviterna, fick från Sebu-övriga
lons Iokneam betesmarker,med med betesmarker,Kartastam
35Rimmona med betesmarker och Nahalal med betesmarker,

35vidarefyra städer, på andra Jordan,sidan Ieriko,mitt emot
på sidan, från Rubens asylstad föröstra Beser,stam som var
dråpare lågoch öknen på högslätten,i med betesmarker, Iahas

37Kedemotmed betesmarker, med betesmarker och Mefaat
33ochmed betesmarker, fyra städer, från Gads Ramot istam

Gilead, asylstad för dråpare, med betesmarker, Ma-som var
39Heshbonchanajim med betesmarker, betesmarker ochmed

Sammanlagtlaser med betesmarker, tillsammans fyra städer.
fick de levitiskamerariterna, släkterna, släkt för släkt,övriga

41Allttolv städer på lott. landsin allt hade leviterna detisom
israeliternas fyrtioåttaegendom städer med betesmar-som var

42Tillker. och dessa städer hörde betesmarker runtvar en av
omkring, det gällde dem alla.

43Så Herren Israel hela det land han med ed hadegav som
lovat deras fäder, och de det besittning och slogi sigtog ner

44Ochdär. lätHerren dem få fred på alla sidor, så hansom
edmed hade lovat deras fäder. deras fiender kundeIngen av

45Avhålla stånd dem, dem alla derasHerren våld.imot gav
allt det goda hadeHerren lovat Israels folk uteblev ingenting.
Allt gick uppfyllelse.i

Altaret vid Jordan
1Nu kallade tillIosua rubeniterna, gaditerna och halvasig Ma-22

Zoch sade till dem: har allt"Ni gjort Herrensstamnasses som
befalldetjänare Mose och har lytt allt harni mig i jager, som

3Nibefallt har bröder under långainte dennaövergetter. era
4Ochtid alltid hållit Guds,Herrens, bud. har Her-utan er nu

Gud, låtit bröder bli bofasta, han sålovade,ren, er era som nu
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egendom,till det landochtill hem ärkan begeni som ereraer
55eJordan. baradet Mose österHerrens tjänare er omgavsom

Moselag tjänareoch den Herrensfölja de budtill att somnoga
vandra hansGud, alltid vä-skall älska Herren,niatt ergav er,

och honomtill honomhålla tjänahålla hans bud,och avergar
5Josua välsignade demsjäl."med helahjärta ochhela ert er

bege hem.och lät dem sig
7Åt landhade i Ba-Mosehälften Manasses gettstamavena

land tillsammansandra hälftendenshan, medan Josua gett
sidan. NärJordan, densidanbröder på andra västraderasmed
ssade han:välsignade demochvända hemlät demJosuanu

och boskap irika skattermedåtervända hemkan"Nu ni
kläderoch med iochguld, koppar järnmed silver ochmängd,

med brö-skall delafienden nifrånöverflöd. Bytet ni tagit era
9Rubeniterna, vändeoch halvagaditema Manassesder." stam

för be-Shiloisraeliterna Kanaanlämnade i iså atttillbaka. De
deegendom ochderaslandGilead, dettillsig somsom varge

befallthadeså Herrenbesittning,hade tagit i genomsom
Mose.

kom1°När och halva Manassesgaditemarubeniterna, stam
inviddär,de altarebyggdevid Jordantill Gelilot Kanaani ett

Men fick höraisraeliternaVäldigt altare.Jordan, attett ru-
hade byggthalvagaditema och Manasses ettbeniterna, stam

israeliternasKanaan,Gelilot vid Jordanaltare vid mitt emot
12och samlades helahörde detså fort israeliternaområde, me-

strid dem.förShilo inigheten i motutatt
till13Israeliterna ElasarsPinechas,skickade prästen ru-son,
MedGilead.halva igaditerna och Manassesbeniterna, stam
Israelsfrån ochledareföljde ledare,honom tio en avvaren

Israelsöverhuvudfamiljs i ät-och dem sinstammar, var en av
15De halvaoch Manassesgaditematill rubeniterna,komter.

16"Så menighet:HerrensGilead och sade till dem: sägeristam
vänderGud niIsraels Härför trolöshetVad dettaär mot eren

altare, nibygga sätterbort från Herrendag etti att erergenom
17Är skuld vimed dendet inteHerren.mot somnogupp

den-från ihar ännuådrog vid och vi intePegor renatssomoss
menig-hemsökelsen Herrensdrabbadeden skulldag Förna

18och niMenbort från Herren. sätterändå vänderhet, ni nuer
på Israelsvredgashankommerdag,Herren i attmoter upp
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190mhela menighet egendomdet land äri ärmorgon. som er
ochkom då till det land egendomHerrensöver ärorent, som

där boning har blandHerrens plats, och bosätt Mensin er oss.
och blandainte Herren inte insätt attmoter upp oss genom

ZOVreden drab-vårbygga altare Guds.Herrens,änett annater
Serachsbade hela den israelitiska menigheten Akan,när

hade förgripit på det åt förintelse. Detsig vigt varson, som var
bara han livet för den synd han begått."inte mistesom

21Rubeniterna, svaradehalvagaditerna och Manasses stam
22"Gud,de israelitiska Gud,överhuvuden: Herren ja,ätternas

Gud, Gud, det, och Israel skall det: MåHerren HerrenVet veta
förhjälp dag, detsin i sättavägra motattoss om var oss upp

23ochhonom och trolösa vända bort från Herrenvisa oss oss
Må straffabyggde altare självvi Herrenett omsom oss oss,

det för offra brännoffer och matoffer och frambäraatt ge-var
24Nej, befarademenskapsoffer där det för vi sö-att att eravar

medgång skulle kunna till Våra Vad har nisöner:säganer en
25HerrenIsraels harHerren, Gud, Jordangöra sattatt som

delmellan och rubeniter och gaditer. harNigräns ingenoss er,
Då skulle kunna få våra slutai Herren. söner söner attera-

25Därförfrukta Låt byggaHerren. tänkte altare, intevi: ettoss
27utan ochför brännoffer och slaktoffer förvittneettsom oss

våra efterkommande, införoch vittne vi tjänstgörett atter om
våra slaktoffer gemenskapsoffer,med brännoffer, ochHerren

så gång kunna till våra Niskallinte söner säga söner:att era en
28Vi nå-gånghar del tänkte: deingen i Herren. Om sägeren-

påsådant till och Våra efterkommande, då Sevi:got oss svarar
förden avbild altare Våra fäder gjorde,Herrens inteav som

brännoffer för ochoch slaktoffer vittneutan ett er.som oss
Aldrig vändaskulle ochHerrenVi sättaatt motoss upp nu

bort från honom bygga altare för brännoffer,att ettoss genom
matoffer slaktoffer, vår altareoch Herrens, Guds,änett annat

står framför hans boning"som
3°När Pinechas och de med honom, menig-prästen som var

ledare israelitiska överhuvuden, hördehetens och de ätternas
vad rubeniterna, gaditerna och hademanassiterna säga,att

31Ochgodtog de förklaringen. Pinechas, Elasarsprästen son,
sade till rubeniterna, gaditerna och vimanassiterna: "Nu vet

ibland har begått någon sådanHerren mitt ni inteäratt oss,
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undanIsraelräddathardärmed niochHerren,trolöshet mot
strafHerrens

frånåtervändeoch ledarna32Pinechas, Elasarsprästen son,
ochKanaanisraeliterna iGilead tillgaditerna iochrubeniterna

33och förklaringen.godtogisraelitemahänt,vadberättade som
gåpå itanke utlängre atthade inteGud ochprisadeDe en

dedärlandetödeläggaochgaditerochrubeniterstrid mot
Vittnesalta-kallade altaret34Rubeniterna gaditernaochbodde.

Gud".Herren ärförvittne"det attsade de, är ett"ty", ossret,

IsraeltillavskedstalJosuas
för allafåIsraellät1Lång sedan Herrengåtthadetid ronu23

ZHan kal-gammal.mycketochomkring, Iosuafiender runt var
domareÖverhuvuden,ochäldstemedIsraelhelalade till sig

3Ni själ-hargammaloch sade: "Jag äroch förmän man.ennu
folk nialla dessamedGud, har gjortvad Herren,sett erva

4Från tillJordanförkämpatsjälvharGud,Herren,mött; er.er
land, lika-folkenskvarvarandedeutskiftatharMedelhavet jag

föråtegendom stamfolkens,utrotadedeväl er,somsom
och drivadembort5Herren, självskall jagaGud, un-stam. er

Gud,så Herren,land,derasså kan intanidan dem, eratt som
Mosesstår skrivet iÖVar alltFöljstarka trogethar lovat. som

ellerhöger vänster.åt sigfrån detvikoch intelagbok, vareav
fårNiblandkvarfolk7Beblanda ärmed dessainte er.somer

dem, tjänavid inteoch sväragudarsåkalla derasinte namn
såGud,sutan till Herren,hållaskalldem, nitillbeoch erer

och9Herren undandrivithar storahittills har gjort.nisom
stånd.hållakunnathittills ingenharförfolkmäktiga mot erer,
Gud,flykten, Herren,på10En slåkanenda tusen ererav

lovat.hansåförsjälvkämpar somer,
12ty vänderÄlska niGud,Akta Herren, eromernoga.er

blandkvarfolk ärännutill dessaoch hållerfrån honom somer
medbeblandarochmed demsläktskapsbandknyter erer,
dri-skalllängreGud, inte13då Herren,skalldem, ni attveta er

förochfällade blirfolk,dessaundan er,utan snaraenenva
frånutplånastills mi ögon,ochpåpiskor taggar eraryggarera

Själv går jagGud, har gettland Herren,godadetta er.ersom
ochhjärtahelavandra. Avmåste ertlevandealltden vägnu
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med hela själ har erfaritni ingenting har uteblivit alltatter av
det goda Herren, Gud, lovat Allt har gått uppfyllel-isom er er.

15Menhar uteblivit.ingenting liksom allt det goda Herren,se,
Gud, lovat har gått uppfyllelse,i så kan Herren, Gud,er er er

låta allt det onda uppfyllelse, tills hani från dettautrotat er
150mgoda land han har bryter det förbundnigettsom er.

Herren, Gud, har befallt hålla och börjar ochtjänaattsom er er
tillbe andra gudar, skall Herren vredgas, och skallni ut-snart
plånas från det goda land han har er."gettsom

Förbundet sluts i Shekem
ljosua samlade alla Israels Shekem. tilli Han kalladestammar24

Israels äldste ochsig överhuvuden, domare och förmån, och
Därefterde trädde fram inför Gud. talade till hela fol-Josua

ket: "Så Herren, Israels Gud: längesäger För sedan bodde era
förfäder Terach, Abrahams och Nachors far på andra si-- --

3Mendan floden Eufrat, och de tjänade andra gudar. häm-jag
tade stamfar Abraham från landet på andra sidan Eufrat ocher
lät honom vandra omkring helai Kanaan. Jag gjorde hans ätt-

4ochlingar talrika, jag honom Isak, åt Isak Jakobjaggav gav
och fickEsau. Esau Seirs bergsbygd besittning, Jakobiatt ta

5Jagoch hans flyttade tillsöner Egypten. sände ochMosener
och slogAron, jag Egypten med de tecken gjorde där.jagsom

ÖNärSedan förde därifrån.jag förde fäderjagut uter era ur
ochEgypten hade kommitni fram till havet, satte egypterna

efter fäder med och Vagnskämpar Sävhavet.iutera vagnar
7Då ropade tillni ochHerren, han lät mörker sänka mellansig

och han lät havet dränka dem. Medegypterna, ögoner egna
såg vad gjordeni jag med hade långNär bottniegypterna. en

Bfördetid ökneni tilljag land, de bodde ös-er amoreernas som
Jordan. anföllDeter jag dem våld såi niert attom er, men gav

9Sedankunde deras land,inta och utrotade dem åt gickjag er.
Moabs kung Balak, Sippors till anfall Israel. Hanmotson,
skickade bud efter Bileam, förBeors han skulle förban-attson,

1°Men villejag låta Bileaminte det, han måste väl-görana er.
Närsigna stället, och såi räddade undan honom.jag nier er

hade gått Jordan och kommitöver till Jeriko anfölls invå-m av
där kanaaneer,perisseer, hettiter, girgashe-narna amoreer,-
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HIagvåld.dem ijag ertochhiveer jevuseer gavmener, -
och dinsvärddittoch den,framför intemodlöshetsände er,

Jag harland ni inteförundan dem ettjagadebåge, ergaver.
vingårdarfår bobyggtharstädermed, ni intemödat mener

fårplanterat ätaharolivlundar ni inteoch av.men
ochredligthonom14Frukta och troget.tjänadärför Herren

sidanpå andratjänadefäderde gudarmedGör erasomaver
150m ovilliganiHerren. är attoch tjänaochEufrat i Egypten,

gudardevill tjäna:vilka nidå dagvälj iHerren,tjäna som era
dyrkasgudareller deEufratsidanpå andratjänadefäder som

villsläktoch tjänaminbor Jaglandvilkas niamoreerna,av
Herren."

skall HerrenviFolket någonsin överge"Aldrigsvarade:
Herren hanvår Gud. Detgudar. ärandraoch tjäna somvar

hanslavlägret,fäder Egypten,våraoch utförde ut uruross
skyddadetecken. Handessagjordeinför våra storaögonsom

vil-folkbland alla deochvandringvårhelaunder genomoss
för13Herren folkenallajagade undanfram.droglandkas vi

Också vill tjänalandet. vibodde iäven somamoreernaoss,
vår Gud."HanHerren. är

förmår Herren,tjäna19Då intetill folket: "Nisade Iosua
förlåteroch han intesvartsjuk Gud,Gud,helighan eraär enen

främ-200m och tjänarHerrensynder. ni övergerochbrott
illa ochlåter detochfrånhanvänder siggudarmande erer

Folket svaradeväl."låtit detföruthanförgör ersomer,
Zzlosua själva"Nifortsatte: ärvill tjäna."viosua: "Herren

honom." "Ja",och vill tjänavalt Herrenhartill nivittnen att -
gudar23"Gör främmande nimed dedåde.svarade aver-

Israelstillhjärta Herren,helaoch hållhar hos erter aver
villGud, tjäna,vår vi24Folket "Herren,svarade honom:Gud."

lyda."villhonom vi
ochräkningför folketsförbund25Den slöt Iosuadagen ett

26A1ltsammans hanskrev iShekem.och ilagdem rätt nergav
där,denochhanSedan restelagbok. stor stenGuds tog un-en

helgedom 27och folket:till helasadeHerrensder terebinten i
allt Her-har hörtdenvittne mot"Denna är ett somsten oss,

förnekarså ni intevittne, attDen ärhar ett ersagt oss.ren
område.tilloch sittSedan gå,folketlät IosuaGud." envar
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29En tid därefter dog Herrens tjänare Iosua, Nuns 110son,
30Hanår gammal. begravdes på sitt område, i Timnat-eget

Serach Efraimsi bergsbygd, 31Israelberget Gaash. tjä-norr om
nade Herren så länge Iosua levde och så länge de gamla som
överlevde honom livet.i kändeDe till hur mycket Her-var

hade för Israel.gjortren
Josefs ben, israeliterna fört med frånsig Egypten, be-som

gravdes Shekem,i på det stycke mark Jakob hade köptsom av
tillsönerna Hamor, Shekems far, för hundra kesitor och som

tillfallit Josefs ättlingar egendom.som
33Också Elasar, Arons dog. Han begravdes i Giva,son, som

hans Pinechas hade fått Efraimsi bergsbygd.son
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Judas och Simons erövringar
lNär död frågade israeliterna "VemHerren:Iosua ossavvar

och kämpa dem"skall först dra kanaaneerna motut mot
3DåZHerren hans våld." sadesvarade: "uda. landetJag iger

område föllmed till detJuda till bror Simon: "Följsin mig som
kanaaneerna. Se-på lott. Låt kämpa tillsammansmin motoss

följde honom.dan följer dig till ditt område." Och Simonjag
4Iudeerna ochgick och kanaaneertill Herren gavangrepp,

besegrade Besek, 000deras våld; de dem 10i iperisseer man.
ochkämpade med honomBesek de Adoni-Besek. Demötte

öAdoni-Besek flydde,besegrade kanaaneerna och perisseerna.
fånga och höggförföljde honom tillde honom, tog avmen

/Då Adoni-Besek: "Sjuttiohonom och stortår. sadetummar
plockade smulornaavhuggna och stortårkungar med tummar

harGud plikta för vadunder bord. låter jagmitt Nu mig
fördes och dog där.till Jerusalemgjort." Han

3Iudeerna invånar-anföll Jerusalem. höggoch Deintog ner
9Sedan de för kämpastack staden brand. drogoch i ut attna

och Låg-bergsbygden,kanaaneerna bodde i Negev iimot som
1°uda bodde Hebronlandet. anföll de kanaaneer isom -

Sheshaj,tidigare och besegradeHebron hette ArbaKirjat -
Därefter invånarnavände de iAchiman och Talmaj. sig mot

KalevKirjat-Sefer. sade:hette tidigare "DenDevir Devir-
få dotter Aksa tillKirjat-Sefer skallanfaller och minintarsom

13Otniel, brorhustru." till Kalevs Kenas, intog sta-son yngre
Närtill hustru.dotter Aksaden, och Kalev honom singav

be fadern mark.honomhon kom dit övertalade hon att om
15"GeVille.frågade vad honåsna, och KalevHon sinsteg av

Negevöknen,har skänktgåva", svarade hon. mig"Dumig en
Övrehenne dåskänk med Kalevkällor vatten."mig gavnu

och Nedre källorna.
16Ättlingarna svärfar till hadetill den kenit Mosesom var

Iudafrån Palmstadenföljt med judeerna de drognär motut
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bland amalek-Arad. slog deöken, Negev Där sigi nära ner
itema.

17Iuda besegrade ka-följde med bror och deSimon,sinnu
Sefat. vigde staden åt förintelse, och den komDeinaaneerna

13Iudakallas därefter Gaza meddärför Horma. intogatt om-
Herrenomland.Ashkelon med omland och Ekron medland,

de kun-med judeerna, och de erövrade bergsbygden. Menvar
folket hade järnbeslagnadriva bort på slätten,de inte som

2°Kalev hanfick Hebron, bestämt, ochstridsvagnar. Mosesom
21Men drevAnaks därifrån. benjarniniternadrev bort sönertre

och dag borbort bodde Jerusalem,jevuseerna, i iinte änsom
bland benjaminiterna Jerusalem.det ijevuseer

Josefstammarnas och motgångarerövringar
Också Betel,Josefs drog gick och HerrenDestammar ut. mot

23Under det hette tidi-med dem. Betelsin spaning motvar -
24fick från staden.kommaLus spejarna utse en mangare -

såkan staden,sade till honom: "Visa in iDe vi ta ossoss var
25Handig." visade de kunde Deskall skona sig in.vi tavar

invånarna och hela hans familj slip-högg lätmen mannenner
26Han land, där hanundan. till hettiternassig i väggavpa

Så heter den igrundade stad han Lus. ännamneten som gav
dag.

27Manasse folket Bet-Shean med lyd-kunde driva bortinte i
heller invånarnaeller Tanak med lydstäder och istäder i inte

eller Megiddolydstäder, Iivleam med lydstädermed iDor i
hålla kvar den de-med lydstäder. lyckades iKanaaneerna sig

23När starkare måste kanaaneer-len landet. israeliterna blevav
utföra tvångsarbeten, de drevs bort.intemenna
Efraim boddedrev bort kanaaneerna i Geser,inte som

dem.bodde kvar där blandkanaaneernautan

bosättning landetövriga iDe stammarnas
3°Sebulon invånarna och Nahalol,drev bort Kitroninte i utan

tvångs-bodde kvar bland dem måste utförakanaaneerna men
arbeten.

31Asher Sidonbort invånarna Acko och ochdrev i inteinte
32Asher-Afik och Rechov.heller folket Achlav, Aksiv, Helba,i
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kundealltså kanaaneema landet, defick bo bland i in-iterna
dem.driva bortte

33Naftali invånarna Bet-Shemesh ochdrev bort i Bet-inte
landet. invånarnafick bo bland kanaaneerna Meni iAnat utan

måste utföra tvångsarbeten.Bet-Shemesh och Bet-Anat
34Amoreerna undan daniterna till bergen och lätträngde

35Amoreerna lyckades hålladem komma på slätten.inte ner
JosefsAjalon och Shaalvim,kvar Har-Heres, närsig i men

utföra tvångsarbeten.fick måste deövertagetstammar
35Amoreernas från Akrabbimbranten,område sträckte sig

uppåt.från och vidareSela

ängel i BokimHerrens

lHerrens sade: fördefrån Gilgal till Bokim och "Jagängel kom
land med ed hade lovatoch det jagEgypten iinut somer ur

aldrig bryta förbund medfäder. sade: skall mittJag Jag er,era
och förbund med invånarna dettafår sluta något ini inte

lyssnade påland. altaren skall Men ni inteDeras ni riva ner.
3Nu skall drivahandla så Jag intekan jag:Hur ni sägermig.

och derasskall pik sida,undan dem för de iutan en erer, vara
4När sadeängel dettagudar skall bli för Herrenser."en snara

5De kallade plat-började folket gråta och klaga.till israeliterna
de åtför Bokim, och där offrade Herren.sen

dödJosuas
6J0sua ochfolket, och israeliterna begavsände sigi väg var en

7Folket tjänadeområde besittning.till för landet isitt att ta
så länge de gamlaså länge levde ochHerren Josua över-som

själva alla de storverklevde livet. hadehonom Dei settvar
3HerrensIsrael.hade utfört för tjänare Josua,Herrensom

9Han begravdes pådå år gammal.dog hanNuns 110varson,
bergsbygd,område, EfraimsTimnat-Heres isitt ieget norr om

1°Alla förenades med fä-berget sinaGaash. hans generationi
något Herrender. kornEn generation inte Visste omsomny

hade för Israel.och det han gjort
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domareinsätterHerren
HerrensNu deisraeliterna det igjorde ögon:ontsom var

de Gud,fädersbaalsgudama, Herren, sinadyrkade övergav
de följde andra gudarfört demhade Egypten,ut somursom

utmanadeochhade, de tillbad demkringboende folkende
13När dyrkadeställetisraeliterna och iHerrenövergavHerren.

14blev vred på dem. Hanoch astartegudinnorna HerrenBaal
demplundrade dem, hanåt folk prisgavutlämnade dem som

hålla ståndhåll, och de kunde längrepå allaåt fiender inte mot
med15Varje olycka,fält slog demgång de drog Herrendem. i

hade lovatmed edhade Herren göra.han attsagt, somsom
nödDeras stor.var

15Då domare, räddade israeliternalät Herren insätta som
17Men tillville lyssna si-plundrade dem. de intefrån alla som

tillbadgudar ochmed andraheller. Dedomare otrognavarna
fäder hade vandrat.lämnade de den derasdem. Snart väg som

13Närbud, de själva gjorde dethade lytt inte.Fäderna Herrens
ochåt med honomdomare dem HerrenHerren insatte varen

levde,från fiender, så länge domarenräddade dem deras
för-de klagade hur dekände medlidandeHerren när över

19Men dedöd återföllplågades. domarentrycktes och när var
andrafäder. följdefördärvade Deoch blev sinaänännu mer

upphörde medtjänade och tillbad. sinagudar, de De intesom
och sittogärningar trots.

2°Då folksade:vred på Israel, och han "Dettablev Herren
hål-fäderbefallde derasdet förbundhar brutit jag attmot som

Därför dri-längrede på skallla, och lyssnar mig. jag inteinte
dog.dånågot enda de folk fanns kvar Iosuabort somavva

Genom följaskall Israel på Vill de Her-dem jag sätta prov:
fäder vill de det inte"lydigt ellerlika sinaväg somrens

23Herren medbort demalltså dessa folk han drevlät intevara,
våld.gång och dem inte ijosuasen gav

1Detta defolk lät kvar för alla is-de Herrenär attsom vara
skullehade med krigen Kanaanraeliter varit i sät-inte omsom

och påhan med tankepå dem, det gjordetas nyagenomprov
alltså deför de skulle lära kriga,israeliter, siggenerationer att

3filisteernas fem höv-sådant:förut medvaritinte omsom
hiveernaalla kanaaneer och sidonierdingadömen, samt som
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ochHermonberget Levo-mellan Baalbodde Libanonmassiveti
4Genom på förisraeliternavilledem Herren sättaHamat. prov

fäderhade derasbud hanskulle lyda dede gettatt ge-se om
5Israeliterna hettiter,bland kanaaneer,boddeMose. amo-nom

6De tillderas döttrarochhiveer jevuseer. togperisseer,reer,
de dyrkade de-ochåt derasdöttrarhustrur och söner,sinagav

gudar.ras
7Israeliterna dei Herrens ögon:gjorde det ontsom var

och ashe-baalsgudamadyrkadeGud, ochglömde Herren, sin
3Då och hanpå israeliterna,vredblev Herrenragudinnorna.

Nahara-kungen AramRishatajim,åt Kushandemprisgav av
åtta år.Rishatajimiunder KushanmåsteIsraeliternajim. tjäna

9Då sändeoch hantillisraeliterna Herren,ropade manen
brortill Kalevs Kenas.Otniel,räddade dem, yngresonsom

Herrens Israel.han blev domare ihonom, ochkomande över
kung Kushanoch Aramsstrid, HerrenOtniel drog iut gav

honom.kunde underkuvaså hanvåld,Rishatajim hansi att
Landet Otniel,år. Därefter dogfyrtioochhade lugn ironu
Kenas son.

moabiternaslårEglon ochEhud dödar

12Israeliterna Her-Herrensgjorde åter det i ögon.ontsom var
efter-dem,Moab, få maktendå Eglon, kungen överlät avren

13EglonHerrensgjorde sådant i ögon.de ontvarsomsom
amalekiter och beseg-ochmeddrog tillsammans ammoniterut

14Israeliterna måstePalmstaden. tjänaIsrael ochrade intog un-
år.der Moabs kung, iEglon, arton

15Då räd-sändetill och hanisraeliterna Herren,ropade en
vänsterhänt EnEhud,dare, Gerasbenjantiniten man.son, en

detribut skickadeerläggaskulle sinisraeliternagång när
Ehud lätMoabs kung.honom till Eglon, göra ett tveeggat

vid höger sida,han spände fastlångt,knapp alnsvärd, somen
17Han tributen till Eglon,överlämnadekläderna.dolt under

13Närfet alltmycket över-Moabs kung, varman.ensom var
19vid Gilgal.StenarnaEhud från bärarnalämnat skildes nära

haroch sade till kungen: "Jagvände tillbakaDärifrån han ett
Eglon, och helasadetill dig." "Vänta"hemligt budskap -

2°Ehud tillhade alltså kommit inuppvaktning fickhans ut.
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Eglon, påsvala övervåningen.i sittsattsom nu ensam rum
"Jag har budskap till dig från Gud", sade Ehud. Eglonett reste

21Dåstol.sig stack Ehudsin hand och svärdetin vänster togur
såfrån högra sida ochsin rände det buken påi Eglon, att

både klinga och fäste trängde slöt klingan; hanin. Fettet sig om
23Ehuddrog svärdet Eglons buk. gickinte förhallen,ut iutur

24Närstängde dörren till låste.och han gått sin vägrummet
kom Eglons tjänare dit. såg dörrenDe till kungensatt rum var
låst tänkte han höll på behovsina därinne.uträttaatt attmen
25De bådeväntade länge och väl, han aldrig öppnadenärmen
dörren de nyckeln och låste låg deras herre dödDärtog upp.
på golvet.

26Medan de väntade hade Ehud lyckats fly. redanHan var
27Närförbi Stenarna och flydde vidare Seira. hanmot var

framme lät han horn Efraimsi bergsbygd, och israeliter-stöta i
23"Följföljde honom från bergen. gickHan själv i täten.na ner

sade han,mig", har"Herren fiender, moabiterna, igett ertera
våld." följde honomDe och spärrade vadställena Jordanöver

29Deför moabiterna, så ingen kunde sig dödadeöver.att ta
vid tillfälledetta omkring moabiter, alla och10 000 kraftiga

3°DenIngen enda kom undan.män. dagen kuvadestappra
Moab Israel, och landet hade sedan lugn och åttio år.iav ro

31Efter Ehud kom Shamgar, Anats han slog ihjälson, som
Ävenfilisteer med600 oxpik. han räddade Israel.en

Debora och Barak

1När Ehud död gjorde israeliterna åter det iontvar som var
2DåHerrens dem åtögon. prisgav Herren den kanaane-Iavin,

iske kung regerade i Hasor. Hans befälhavare hette Siserasom
3Israeliternaoch bodde Harosheti Haggojim. ropade till Her-

hadeJavin 900 järnbeslagna stridsvagnar, och åri tjugoren,
hade de lidit hansunder förtryck.

4Debora, kvinnlig profet, hustru till vidLappidot,en var
5Honden tiden domare Israel. brukadei under Debora-sitta

palmen mellan Rama och EfraimsBetel bergsbygd,i och israel-
5Nugick till henneiterna med sina budrättstvister. sände hon

efter Barak, frånAvinoams Kedesh Naftali, tilli och sadeson,
honom: "Herren, Israels Gud, har befallt: påDra bergetupp
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7ag fåvillNaftali och Sebulon.frånmedTabor tio tusen man
med stridsvagnardra digbefälhavare,Sisera, Iavins att ut mot

33a-våld."honom dittKishonbäcken.vid Jag ioch trupper ger
dugår, du följer med. Men intesade till henne: "Jagrak omom

9Hon dig,går medsvarade: "Ia,går jagföljer med, inte."jag
skallditt företag.få Herrendu kommer äraninte att avmen

följdebröt ochOch Deboraåt kvinna."Siseraprisge uppen
1°Där och NaftaliBarak SebulonbådadeKedesh.Barak till upp

följde honom.Deboramed 000och sig 10tog man.
Keniten andra keniterna,bort från dehade flyttatHever

och hade sinasvärfartill Hovav,ättlingarna Moses satt uppnu
Kedesh.terebint närhetentill ifram Besaanannirnstält ända av

12När hadeBarak,fick AvinoamsSisera veta att mar-son,
samlade stridsvagnar,han alla 900sinapå Taborscherat upp

frånförde dem Haro-folk ochoch alltjärnbeslagna sittvagnar,
14Då till Barak:sade DeboraKishonbäcken.tillshet Haggojim

dittdå Sisera ikommen Herren"Framåt dagenNu är ger
från TabormarscheradeBarakvåld. går före dig."Herren ner

15och för-spredhan anföll Herrenmed 10 000 närsina man,
och hela hansstridsvagnar ialla hansblandhos Sisera,virring

medanflydde till fots, Ba-ochlämnadehär. sinSisera vagn
Haroshetända till Haggojim.och härenförföljderak vagnarna

undan.enda komsvärdet.här föll för IngenHela Siseras

dödarIael Sisera

Sisera kenitentält.till Iaels Honfots och komflydde till var
folkoch keniten Heverskungoch Iavinhustru, HasorsHevers

13ae1 och Sisera. "Kom in,gicklevde god sämja.i tog emotut
rädd." följdeHanmed in, inteherre", sade hon. "Kom mig var

19"Gehonom.täckeladetältet, och hon övermed henne in i ett
öppnadeså Hontörstig."bad han,lite "jagVatten", ärmig en

Sedan lade hondricka.mjölk och honomlägel med attgav
2°Han dig tältdörren.sade: "Ställ ihonomtäcket igen.över

sånågon här,det finnsfrågar digochKommer svaraomman
nej."

tillMen framtältplugg, smöghustru,Jael, Hevers tog en
pluggenoch sloghandenhammarehonom med i genomen

dogmarken. Hanträngdeså den ipå honom,tinningen att ner
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ZZDâdär låg djup förbihan trötthet. kom Barak påi sömn, av
jakt efter Sisera. Iael gick och honom: sade"Kom",ut tog emot

skallhon, dig den du söker." gick låg"jag Visa Han och därin,
Sisera död, med tältpluggen tinningen.genom

23Den dagen lät Gud den kanaaneiske kungen kuvasJavin
24Israeliternaisraeliterna. den kanaaneiske kungenansatteav

allt hårdare, tills de slutligen förgjorde honom helt.Javin

Debomsängen
1Den dagen Debora ochsjöng Barak, Avinoams dennason,
sång:

Israel till kamp,sigreste
folket slöt villigt upp.
Prisa Herren

3Konungar, hör
lyssnaFurstar,

vill besjungaJag sjunga, Herren,
lovprisar Herren, Israels Gudjag

4Herre, du drar från Seir,när ut
går fram från Edoms nejder,
då skälver jorden, det från himlen,strömmar

molnenja, strömmarvatten ur
5Bergen bävar
inför Herren, Sinais herre,
inför IsraelsHerren, Gud.

ÖPåShamgars tid, till Anat,sonen
på Iaels tid fanns inga vägar mer,
vandrare följde vindlande stigar.

7Ledare fanns inte mer,
fanns Israel,inte imer
förrän du trädde fram, Debora,

fram,trädde du Israels moder.
8l---1

sköld, lans fannsInte inte atten en se
bland Israels fyrtio tusen.
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9Mitt hjärta brinner
för Israels hövdingar,

villigt slötför folket upp.som
Prisa Herren

1°Ni rider på åsnor,vitasom
på praktfulla täcken,sittersom

vandrar på vägarna,som
instäm

Vid hämtasdärrännorna vattnet
besjunger Herrens segrar,man

för Israel.hans i spetsensegrar

Då folkdrog Herrens mot portarna:
12"Upp, Deboraupp,

din sångUpp, sjungupp,
Framåt, Barak,

fångar, fångar, son"Avinoamstag

13Då drog Israel män,ut tapprasom
folk hjältar.Herrens som

14Furstar från Efraim drog fram slätten,över
de följde dig, och ditt folk.Benjamin,
Från Makir drog hövdingar ut,
från Sebulon de bar ledarstav.som

15Isaskars furstar följde Debora,
Isaskar Baraks stödsom var
sändes med honom på slätten.ner

Rubens höll grundliga rådslag.ätter
Varför bland fållornadröjde du kvar

herdarnas flöjteroch lyssnade till
Rubens höll grundliga rådslag.ätter

17Gilead Jordan.stannade bortom
varför väntade han vid skeppenOch Dan -

Asher blev på havets strand,kvar
hemma vid hamnar.sina
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13Sebulons folk visade dödsförakt,
liksom Naftali på höglänt fält.

19Kungar samlades och gick till anfall,
Kanaans kungar gick till anfall

Tanaki vid Megiddos vatten,
silveringet blev deras byte.men

2°Från himlen anföll stjärnorna,
de anföll Sisera från sina banor.

Han vräktes undan Kishonbäcken,av
bäcken överföll honom, bäcken Kishon.

Fortsätt, själ,min medsjunga kraftatt

Då dånade hästarnas hovar,
bort galopp,i galopp.i

23Förbanna Meros, säger Herrens ängel,
förbarma dem bor där,som
för de kominte till Herrensatt hjälp,
till Herrens och hans hjältars hjälp.

24Välsignad bland kvinnor Iael,är
keniten Hevers hustru,
välsignad bland tältens kvinnor.

25Han bad hon honomvatten, mjölk,om gav
bjöd honom tjockmjölk herrskapsskål.i

25Hennes hand efter tältpluggen,grep
hennes högra hand efter klubban.
Med klubban slog hon Sisera,
spräckte hans skalle,
genomträngde och klöv hans tinning.

27Vid hennes fötter sjönk han ner.
föllHan och låg stilla.

Vid hennes fötter ner,sjönk han han föll.
Där sjönk han samman,
föll,
tillintetgjord.
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28Gen0m blickade Siserasfönstret mor,
gallret:ropade ut genom

vagn"Varför kommer hansinte
hovar"hörs hästarnasVarför inte

Den svarade henneklokaste hovdamen
ha det:hon villeså som

3°"De deskiftar bytet tagit:nog
karl,två åteller Varjekvinnaen
åtbyte Sisera,mönstrade tyger som

byte,mönstrade tyger som
två,ellerdukar,brokiga en

byte."på denhalsen togsomom

31Så fiender, Herre.förgås alla dina
solenblirhonomälskardeMen somsom

kraft.allgår sinden inär upp

år.fyrtioochhade sedan lugn iLandet ro

IsraelangriperMidjarziterna
Dållsraeliterna Herrensi ögon.gjorde det ont gavsom var

2och de för-år,våld under sjumidjaniternasdemHerren i
till-israeliterna sindemundkommatryckte Israel. För togatt

3Varje gång israeliternafästen.ochtillflykt till bergen, grottor
frånoch folkamalekitermidjaniter,desåtthade avangreps

Östlandet. ända bort4De grödanoch skövladeföll landetiin
hellerochIsraelätbart kvar i intelämnadetill ingetGaza. De

5De ochhjordarfram meddrog sinaåsnor.ellernågra får, oxar
och derasdeoräkneligagräshoppor;tält svärmar varavsom

Ölsraeliternaskövlade det.ochlandetträngdekameler. in iDe
ropade tilloch de Her-midjaniterna,utplundradeblev helt av

ren.
klagade mid-och7När till Herren överropadeisraeliterna

"Så3sände sade:demprofet till sägerhanjaniterna somen
Egypten,fördejagIsraels Gud: Det utHerren, urersomvar

9Iag ochfrånräddadeslavlägret. egypternaförde ut erurer
förundan demdrevförtryckte Jagandrafrån alla erer.som

lolag Gud,sade till Jag Herren,ärland.derasoch erer:gav er
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vilkasfår dyrka de dyrkasgudar ini inte av amoreerna,som
påland bor. lyssnade mig."ni Men ni inte

kallas till domareGideon

Herrens under terebintenängel kom till Ofra och sigsatte
påhans hölltillhörde Ioash. Gideon, justaviesriten son,som

skulleför midjaniternatröska intei vinpressenvete attatt
Herrens visade för honom och sade:åt det. ängelkomma sig

13Gideon svarade:med dig, krigare" "Men,"Herren är tappre
då allt detta drabbatmed varför harherre, Herren ärom oss,

våra fäder talade de be-alla de underVar näross är omsom
harförde Egypten Nu Herrenrättade hur Herren utoss ur

Herrenvåld." vändeoch midjaniternassvikit igettoss oss
kraft till"Gå, och bruka den dutill Gideon och sade: ägersig

våld. sänderrädda Israel midjaniternas Det jagäratt somur
15Gideon räd-hur skulle kunnadig." svarade: herre, jag"Men,

och självden jagda Israel Min ringaste i Manasse, ärätt är
Herren medskallfamilj." sade: "Jagden i minyngste vara

de endaslå midjaniternadig. kommerDu att som om vore en
17Gideon dåhar dinsade: "Om jag migman." ynnest, ettge

13Gåmeddu talartecken på det verkligen mig. inteäratt som
gåva och stäl-förrän tillbaka. skall hämtahärifrån, Jagjag är en

här tills duåt svarade:la fram den dig." Han "Jag stannar
kommer tillbaka."

19Gideon bakade osyradetillredde killing ochgick ochin en
sloglade köttet korg ochbrödkakor efa mjöl. iHan enenav

till ängelnkruka. Sedan bar han alltsammansspadet i ut un-en
2°Guds ängel sade:och ställde fram det. "Läggder terebinten

på borta och häll spadet över."och bröden klippan därköttet
Herrens och lätgjorde så. ängel sträckteGideon sin stavut

eldvid och bröden. slogköttet Enröra stenenspetsen upp ur
Och ängel försvann.förtärde köttet och bröden. Herrensoch

22Då ängel, och hanförstod Gideon det Herrens utropa-att var
ängel ansik-Gud, har Herrensde: Herre, jag"Ve mig, min sett

ansikte."te mot
23Herren honom: kansade till "Du Var intetrygg.vara

Gideon byggde där altare åtdu skall dö." Her-rädd, inte ett
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står kvartrygghet". Detkallade det "Herren änoch han ärren,
Ofra.dag aviesritemasi i

altare OfraiHerrens

25Den din fars dentill Gideon: "Ta tjur,sade Herrennatten
och huggfars baalsaltaredinsjuårstjuren, riv nernergranna

26Bygg sedan på föreskrivetbredvid.står sättasherapålen som
och offra dendär på bergetGud,åt dinaltare Herren,ett uppe

asherapålennerhuggnabrännoffer med dentjuren somgranna
ved."som

27Gide0n och gjorde Herrendrängarmed sig tiotog som
hanunder dagen,vågade dethade befallt. han inte göraMen

gjorde detstaden, så hanför folketfamilj och irädd för sinvar
23Tidigt stadensåg ipå männen attnästanatten. morgon

nerhuggenasherapålen bredvidbaalsaltaret rivet, att varvar
nybyggt altare.offrats påhadeoch den tjuren ettatt granna

29"Vem frågadedesade de till varandra. Närhar detta"gjort
Gideon,detfick desakenför och undersöktesig veta att var

3°De måstedin hanIoash: "Skickasade tillIoashs ut son,son.
asherapålenoch huggitbaalsaltaretdö har rivitHan somner

31Men honom:tillIoash sade dembredvid."stod ansattesom
för-Skall hjälpa honom Denförsvara Baal ni"Skall ni som

Är hankommer.skall dödashonom innan enmorgonensvarar
hans al-densjälv riverdå försvara siggud, låt honom mot som

sade:32Den Ierubbaal,Gideondagen ficktare." namnet man
hans altare."den river"Må Baal försvara sig mot som

GideonGuds tecken till
Östlandet33Midjaniterna, slötfolk från sigochamalekiterna

Iisreelslätten.påoch slog lägerJordangickDe översamman.
Herrens horn, och avi-Gideon. iuppfyllde Han stötteande

35Han bud till hela Ma-sändekring honom.slötesriterna upp
där SebulonAsher,Också tillslötoch även man upp.nasse,

andra.till dede anslötbud, och sigNaftali sände hanoch
36Gideon rädda Israelverkligen"Vill dutill Gud:sade ge-

37Iag ulltapp påläggerdu har lovatmig, ennunom som
markenullen, medanfaller pådaggen runt-tröskplatsen. Om

Israel mig,vill räddadudåomkring jagär attvettorr, genom
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33Ochhar lovat." det vad hände. Gideondu Närsomsom var
såkramade ullen, pressadetidigt hannästa utmorgon ur

39Gideonhel skål fylldes med sademycket dagg att vatten.en
villvred till orda gång till.till Gud: "Bli inte jag Jagtarom en

med ullen. Låt ullen få medan detgöra ännu ett torr,prov vara
4°Ochdagg på marken runtomkring." underfaller gjor-natten

påså: ullen medan det hade fallit daggde Gud just torr,var
marken runtomkring.

midjaniternaGideons överseger
1På bröt Ierubbaal, dvs. Gideon, och hela hans härmorgonen

Harodkällan. hade dåoch slog läger Han midjaniter-näraupp
2Herren tillpå Morehöjden. sadeläger slätten vidi norr,nas

folk mid-Gideon: har för mycket med dig. vill"Du Iag inte ge
deras våld, då kunde israeliterna åt ochjaniterna i äran sigta

3Kungörde kraft. för ditt folk densegrat atttro att av egen nu
och skall Gilboaberget och skyndarädd ängslig lämnaärsom

återvändetillbaka hem." hären medan 000Av 22 000 10man,
stannade kvar.

4Herren fortfarande för mycketsade till Gideon: har"Du
folk. Låt dem till källan, skall gallra dem åt dig.där jagner

följa ochdu skall med, han skall med dig,Den jag säger att ta
med."du skall med, han skall följaden inte intejag säger att ta

5Gideon folk till källan, och sade till ho-lät Herrensitt ner
lapar hundarna skall du"Den i sig görvattnetnom: som som

skallpå för drickaställa för och den lägger knäsig, sig attsom
ÖDe la-ställa för förde händerna till ochdu sig" munnensom

drack.pade trehundra lade på knä ochsigrestenvar man,
7Herren till Gideon: trehundra lapadesade "Med de man som

Allaskall rädda midjaniterna ditt våld.Jag ijagvattnet er. ger
3När handkan hem, tillde andra och sitt." tagitvar en man

Gideon defolkets och deras horn skickade hemproviantom
trehundra. Nedanför ho-andra israeliterna och behöll bara de

på slätten låg midjaniternas läger.nom
9Den "Gå läg-sade till Gideon: till anfallHerrennatten mot

1OOch dåvågar anfalla,det ditt våld. dujag i inte taret, ger om
ochmed dig din till lägret hör vad detjänare Pura sägerner

anfalla lägret."där. kommer dig modDet att attge
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lägrets förposter.gick tilloch hans PuraGideon tjänare ner
ÖstlandetlzMidjaniterna, hade sla-frånoch allaamalekiterna

och deras ka-gräshoppor,på slätten svärmgit sig som enner
13Närhavsstranden.påsandkornenoräkneligameler somvar

fördrömpå berättafram höllGideon kom just att enen man
rullandekornbrödskaka kom indrömdekamrat:sin "Jag att en

täl-till tält.fram Denläger och stöttemidjanitemas emoti ett
blev detOch därochhamnadeså det välte ochtet, att ner.upp

14Kamraten syfta på Gideonsmåstesvarade: "Detliggande."
och he-midjaniternaGud harIoashssvärd, israeliten, gettson.

våld."la lägret hansi
15När tydas föll hanochberättashörde drömmenGideon

israeliternas lägertillbaka tillhanDärefter gickoch tillbad.ner
lägermidjanitemashar iredoropade: Herrenoch "Gör getter

16Han avdelning-trehundra ideladevåld." in sina treert man
och facklakrukahorn,och attvarje tomett enenar gav man

17Och ochpådem: "Se mighan sade till görha krukan.i som
skalllägret nivid utkanten göraframmejag När jag är pre-av

18När hornenföljer ioch de mig stötercis jagjag gör. somsom
hela lägret ochockså hornskall andra ini stöta runt ropa:era

och Gideon"För Herren
Gideon lägretnådde utkanten ihundraoch hans avman

efter vaktavlösningen. Denattväkten, stöt-mellerstabörjan av
20Allade hade med sig.slog sönder krukornahornen ochite

krukor.och krossade Ihorn sinaavdelningarna i sinastöttetre
hornen deoch högerfacklorna stöttehand höll de ivänster

Zllsraeliternaoch Gideon"förropade: "Svärd Herrenoch de
alla lägretpå plats, iochlägret, sinstod kvar runt menvar en

När trehund-dede iflydde skrikande.och stötterusade upp
varand-svärdlägret vändaalla sinahornen lät Herren i motra

ändaSerera,Hashitta, riktningtillflydde Bet iHären motra.
23Alla Israel båda-Tabbat. iAvel Mecholatill trakten näraav

och de förföljdehelafrån Naftali, Asher och Manasse,des upp,
midjaniterna.

efraimiternaGideon och

24Gideon lätbergsbygd ochbud till hela Efraims säga:sände
flodövergångarna framochmidjaniterna spärra"Dra ut mot
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till vid Jordan." Och folket EfraimBet Bara bådades ochi upp
25Despärrade flodövergångarna fram till vidBet Bara Jordan.

två midjanitiska hövdingar till fånga, Orev och Seev. Orevtog
dödade de vid Orevklippan och Seev vid Seevs vinpress. De
fortsatte förfölja midjaniterna och med ochOrevssigatt tog
Seevs huvuden till Gideon på andra sidan Jordan.

lEfrairniterna sade till Gideon: "Varför gjorde du så här mot
varför kallade du på duinte drog stridinär ut motoss, oss

zsvarademidjaniterna" På deras häftiga anklagelser Gideon:
"Vad har jämfört med Efraims efterskördjag eruträttat är

3Detrikare vinbärgning. våldAviesers Gud deän i ertvar gav
midjanitiska hövdingarna Orev och Seev. Vad har jag uträttat
jämfört med han talade så,er" När lade deras vredesig mot
honom.

Gideons fälttåg andra sidan Jordan
4Gideon och hans trehundra nådde fram till Jordan ochman

5ochgick floden. Förföljandet hade dem utmattade,över gjort
Gideon bad därför Suckot: "Ge folk några bröd-männen i mitt
kakor, de alldeles utmattade. på jakt efter de midjan-är Jag är

ÖLedarnaitiska kungarna Sevach och Salmunna." Suckoti sva-
rade: tycks redan ha"Du Sevach och Salmunna våld,ditti

7Dåeftersom skall hålla din här med bröd." sade Gideon:vi
har"När Herren Sevach och Salmunna våld skalli mitt jaggett

sannerligen tröska tillsammans med ökentörnen och tistlar."er
sDärifrån begav han till Penuel och badsig sak,om samma

9DåPenuel svaradei likadant Suckot. sade Gi-imen man som
deon till folket Penuel:i kommer tillbaka"När jag som segrare
skall här."jag riva tornet

Sevach och Salmunna befann Karkor med härar,sig i sina
omkring återstod15 000 Det allt östfolkensman. var som av

Gideonstyrkor; väpnade hade120 000 gickmän stupat.
längs karavanvägen Novach och överföllIogbeha ochöster om

Sevachhären, trodde säkerhet. och Salmunnasig isom vara
flydde, Gideon förföljde dem. de båda midjanitis-Han togmen
ka kungarna till fånga och skräck hela hären.isatte

13Gideon, Ioashs vände tillbaka från striden He-son, genom
14Han tillfångatog från Suckot för-ochrespasset. en ung man
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ledandehörde honom, och han fick skriva på dener namnen
15Näroch äldste Suckot åt Gideon, allt allt.77i namn som

SevachGideon kom till Suckot sade han: har"Här nimännen i
och Salmunna. hånade för dem och sade: tycksNi Dumig
redan ha Sevach och Salmunna ditt våld eftersom skalli vi

Hanhålla stadens äldstedina med bröd."trötta mannar grep
och ökentörnen och tistlar och tröskade Suckotimännentog

Tornetbland och dödadedem. Penuel han, hani männenrev
staden.i

18Gideon frågade Sevach och Salmunna: det med"Hur var
liknade dig,dödade vid Tabor" svarade: "Demännen m De

19Hande såg kungasöner allesammans." sade: "Detut varsom
hadebröder, Så lever,mina min Herren nisöner. sant ommors

ZOSedanlåtit dem skulle ha dödat sade han tillleva er."jag inte
förstfödde "Gå fram dödasin och dem" MenIeter:son sonen

drog vågade barasvärd, han han poj-inte sitt inte, ännuvar en
21Sevachke. och Salmunna sade: själv och hugg"Kom ossner

Sådan sådan styrka" Då gick Gideon fram och dödademan,
ocksåSevach och Salmunna. månsmyckenaHan tog som

hängde halsen på deras kameler.om

Efoden i Ofra
Zzlsraeliterna ochsade till Gideon: "Härska du dinöver oss,

och din du har räddat midjaniternas våld."son sonson, oss ur
23Men Gideon svarade: "Varken eller skall härskajag min son

härskare."skallHerrenöver er. vara er
24Gideon sade till dem: ber och"Jag ni, migatter en, gervar

byte." Fienderna bar nämligenringarna tagit örringarni som
25Deeftersom de ismaeliter. svarade han skulleguld, attav var

få dem, och så bredde de mantel, där alla kastade ringar-ut en
26Guldringarna fåde byte. han bett vägdetagit attna som som

siklar. Därtill kom månsmycken och droppsmycken,1 700 pur-
och hals-purdräkterna de midjanitiska kungarna buritsom

27Avhängt på kamelerna. allt detta gjordesmyckena som
Gideon efod och ställde den stad Ofra. Hela Israeli sinen upp

fick Gideonägnade den trolösa avgudadyrkan, och densin
och hans hus på fall.
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23Midjaniterna ald-och de återvannisraeliterna,kuvades av
så längefyrtio år,ochlugn iLandet hadestyrka.rig sin ronu

levde.Gideon
sedan29erubbaal, och stannadehembegavIoashs sigson,

3°Gideon många hust-hadehantillfar sjuttiodär. söner;var
31En också Ho-födde honomShekembihustru i en son.rur.

32Gideon, dogIoashs iAvimelek.han namnet son,gavnom
Ioashs aviesriternasfar ibegravdesålder och i sinhög grav

Ofra.
med33När återisraeliternaGideon död otrognavarvar

34Israeliter-till gud.Baal singjorde Beritbaalsgudarna, och de
allafrånräddat demhadeGud,glömde Herren, sin somna

35De heller trohetvisade ingendem. motfiender omgavsom
hanför allt det godatacksläkt,Gideons,Ierubbaals, dvs. som

för Israel.gjort

kung ShekemAvimelek blir i

bröder She-lAvimelek, till ibegav sinIerubbaals sig morsson,
Zatt frågapå morssidansläktoch helabad dem sinkem. Han

Ierub-föredrar sjuttioni, män,"VilketShekems borgare: att
detendaeller görhärskarallabaals över attsöner, en maner

3Hans bröderoch blod."köttTänk på jag är ert egetatt mors
föroch de Avime-sak till shekemiterna,framförde hans vanns

4De honommenade de.våra egna",lek. "Han är gaven av
för dem lejde Avi-tempel, ochfrån Baalsiklar silver Berits70
5Sedan begav hanföljde honom.råa sållarhopmelek somen

Ierubbaalsbröder,därdödade sinaOfra ochtill släktsin isig
Ierub-Endast Iotam,ochalla på sten.sjuttio söner, sammaen

hadehan sig.eftersomklarade gömtsig,baals yngste son,
samlades och begavÖShekems invånareMillosochborgare Bet

de utropadedär Avime-Shekem,Stenstodsterebinten itillsig
lek till kung.

trädens konungFabeln om
på7När Gerisimbergetsgick handettafickIotam veta upp

med högropadeoch röst:topp
påhör mig,borgare,"Shekems

påmå höraså Gudatt er.
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3En gång beslutade träden
konung åtsmörja sig.att en

bad olivträdet:De
Bli vår konung

9Men olivträdet svarade dem:
feta saft,Skall slutajag minatt ge av

varmed gudar och människor äras,
för ståstället ochi vajaatt
högt de andra trädenöver

1°Då bad de fikonträdet:
och bli vår konungKom

Men fikonträdet svarade dem:
Skall slutajag min sötma,att ge av

härliga frukt,minav
för stället stå och vajaiatt
högt de andra trädenöver

12Då bad de vinstocken:
våroch bli konungKom

13Men svarade dem:vinstocken
saft,Skall slutajag minatt ge av

gudar och människor glada,görsom
för stället stå ochi vajaatt
högt de andra trädenöver

14Då bad alla träden törnbusken:
och bli Vår konungKom

15Törnbusken träden:sade till
Är det ärliga meninger

till konung,smörja migatt er
sök då skydd skugga.i min

frånOm skall eld slå törnbuskeninte, ut
och förtära alla cedrar på Libanon.

16Hör gjordepå Handlade ärligt och hederligtni ninärnu
Avimelek kung Ierubbaal och hanstill Handlade ni rätt mot

17Min farhus, honom den lön hans förtjänatni gärningargav
kämpade midjaniter-för och Vågade livet för räddaatt erer ur

18Ni fars familj.våld. däremot har dag Nimini rest motnas er
har dödat hans på och Nisjuttiosöner, män sten.en samma
har Avimelek, med slavinna, till kunghansgjort över erson en
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190m handla-mhanförbara ärshekemiter, att egna.av eraen
gläddag,och hans husIerubbaal ihederligtochärligtde mot

200mglädjas inte,och låt honom överAvimelekdå över er.er
ochShekems borgareoch förtäraAvimelekfrånslåskall eld ut

från Shekems borgareslåskallOch eldinvånare.Millos utBet
Avimelek."förtärainvånare ochMillosoch Bet

ochtillbegav Beer21Sedan därifrån. Han sigflydde Iotam
Avi-räckhåll för brorsinfördärslog utomsig att varaner

melek.

ShekemAvimeleks krig mot
23såddeårisraeliternaNär ihärskatAvimelek hade över tre

avfölloch deborgare,ShekemsAvimelek ochmellansplitGud
Ierubbaals24Det våldsdådetförskedde motfrån honom. att

Avimelek,brorderasbli hämnat;skullesjuttio söner som
tilluppmuntrade honomshekemiterna,ochdem,dräpte som

25För Avimelekskadadöd.för derasfå pliktaskulle attdet, nu
ochbergshöjderna,påbakhållshekemiternaordnade man

rapporteradespå Dettafärdadesalla vägarna.plundrade som
Avimelek.till

ochförbi Shekem,26Gaal, bröder komoch hansEveds son,
27En degångför honom. närförtroendefickborgareShekems

druvor-Vingårdarna ochoch skördat vinet i trampatvarit ute
tempeltill gudshölltacksägelsefest. i sinDedefirade enna,

Avimelek:förbannasedanbörjadeochoch drackoch åt
she-"och vilka23"Vem EvedsGaal, ärsadeAvimelek",är son,
ochIerubbaalshonomskall tjänaeftersom vikemiterna, son

ättlingarstått hoshar i tjänsthansSevul, uppsyningsman,
honomVarför skulle vi tjänaanfader.Shekemstill Hamor,

Då skulleTänk folket här jag görahade maktjag överom
härSkaffa dig störreskulleAvimelek. säga:med jagmig enav

och kom an"
ha-3°När Gaal, Evedsvadfick hörastadsfogden,Sevul, son,

31men budsändeslug ochhanrasande,blev hande sagt var
har kommitbröderoch hansEvedsAvimelek: "Gaal,till son,

32Bryt idig.staden nattuppviglarShekem ochtill mot upp
331på fälten.bakhålldigfolk och läggmed ditt i ute morgon

Dåstaden.till attackdugår skallsolen motbitti när upp
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folk, och sedan kandig medkommer Gaal rycka sittmotatt ut
finner bäst."du honom du självmedgöra som

34Avimelek och la-folk bröt underoch allt hans nattenupp
35Närdelade på fyrade bakhåll utanför Shekem,sig i grupper.
stads-ställde tillGaal, Eveds kom och sig i öppningenutson,

36Gaalbakhållet. fickAvimelek och hanslämnade mänporten,
folk frånSevul: det kommerpå dem och sade till "Titta,syn

på dubara skuggor bergenbergen." Sevul sade: "Det är som
37Men folkfortsatte: det kommerför Gaal "Io,mämuskor."tar

skara bortifrån Teckentydar-från navel ochVärldens annanen
38Då så"Vad du duterebinten." sade Sevul: säger nu, som var

Avimelek, eftersom skall tjänaorden och sade: Vem vii ärstor
folk du föraktade.kommer det Drahonom Här utnusom-

39Och för She-Gaal drogoch kämpa med dem" iut spetsen
4°Avimelekmed Avimelek. drevkems och kämpadeborgare

Många föll, ochmåste till flykten.honom tillbaka, och han ta
Avimelekstadsporten.det låg ända fram tillstupade stanna-

Gaal och bröder.de Sevul drev bort hans Demedani Aruma,
fick Shekem.kvarinte ivara

Dagen på fälten, Avimelek fickdärpå gick folket ochut
43Han ochdelade la-detta. sina imän trerapport grupperom

såg folketde på fälten. han kommabakhåll Närsig i utute ur
44Avimelel ochoch dödade dem.staden, gick han till angrepp

blockerade stadsporten, medanrusade fram ochhans grupp
befanngick till attack demde två andra mot somgrupperna

45Avimelek anföll stadenpå fälten och dödade dem.sig ute
den och dödade dem därinne. Se-under hela dagen. Han intog

staden till grunden och beströdde platsendan lät han riva ner
med salt.

45När Shekemtornet hörde detta begav deborgarna sigi om
Avimelektill tempel. fickunder ElValvet Berits rapport om

43ochsamlade på ställealla Shekemtornetborgarna i ettatt var
folk på Salmonberget.gick med allt Hansitt tog en yxaupp

den på axeln. såg vadoch trädgren och lade "Ni jaghögg enav
"skynda på och likadant"tillgjorde", sade han sina görmän,

49Och och följde efter Avimelek. ladealla högg Desina grenar
på, så Valvet brann och fol-Valvet och tände attruntgrenarna

Så dog alla Shekemtornet, omkringbrändes iket inne. tusen
och kvinnor.män
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belägrade och5°Avimelek in-hantill Teves,begav sig som
511 och kvinnordit allabefäst mänstaden fanns torn,etttog.

stängdetillflykt. inDeborgare hade tagit sinalla stadensoch
52När kom ditAvimelekpå taket.och gickdärsig angrepupp

sticka denförintillhan kom atthan Men tomportennärtornet.
på53kastade huvudetrakt ikvarnstenkvinnabrandi nerenen

54Han på sinropadekrossades.skallenså genasthonom, att
skalldödsstöten. Ingensvärd och migditt"Dragväpnare: ge

Ochdödade mig." väp-kvinnadetkunna säga att somvar en
stack ihjäl honom.naren

deåtervände55När dödAvimeleksågisraeliterna att var
och tillhem, sitt.var en

han55/57Det farhadeAvimelek gjort sin näronda motsom
Shekemonda ioch det männenbröderdödade sina sjuttio som

drab-på själva.tillbaka dem Dealltså fallalät Gudhade gjort
hadeJerubbaals ut-förbannelse Iotam,denbades son,somav

talat.

och airTola
räddare.1Efter Israels Hanframträdde TolaAvimelek varsom10

boddeIsaskars HantillhördeochDodostill stam.Pua, son,son
Zoch Israeldomare ihan ibergsbygd,EfraimsShamir ii var

3Efter ho-begravdes Shamir.ihan ochår. Sedan dogtjugotre
Israeldomare i tju-iGilead fram. Hanfrånträdde Iair varnom
åsnehings-4Han red på trettiohadegotvå år. trettio söner, som

byardag förkallas Iairsistäder. Dessa änoch ägde trettiotar
5air begravdesoch i Kamon.dogGilead.och ligger i

anfaller IsraelAmmoniterna
deÖlsraeliterna Herrensåter det i ögon:gjorde ontvarsom
si-astartegudinnorna,ochbaalsgudarnadyrkade arameernas,

gudar.filisteernasochmoabiternas, ammoniternasdoniernas,
7Då blevlängre honom.dyrkadeoch inteHerrenDe övergav
ochåt filisteerutlämnade demochpå demvredHerren am-

moniter.
förtryckt3Detta år plågat ochhade iår ammoniterna arton

sidan Jordanpå andra iboddeisraeliterde amoreernassom
9Nu anföllJordan ochGilead. gick ammoniterna överland i
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nödIsraeliternasEfraim.och stor.Benjaminfolket Juda,i var
1°Då syndade dig vinär över-"Vide till Herren:ropade mot

Herren svaradebaalsgudarna."dyrkadeGud ochvårgav
ammoniter-förtrycktesdem: ni egypterna,"När amoreerna,av

dålzsidonierna, midjaniterna,ochamalekiternafilisteerna,na,
13Menvåld. niderasräddadeochtill jagropade migni er ur

räd-villDärför jag inteandra gudar.dyrkadeochmigövergav
räddafår de14Ropa valt, såharde gudartill nida igen. nuer

15Israeliterna hartill "Visade Herren:nöd."ininär är syn-er
gång-den härräddardumed baravilldat. vad duGör ossoss,

hade hosgudar de16De främmandedemedgjorde sigen." av
längreDå hanstod intestället. utdyrkade Herren iochsig

lida.demmed att se
DåGilead.17Amm0niterna och slog läger ibådades upp

13F0lket, dvs.slog läger Mispa.och de iisraeliterna,samlades
gårförst isinsemellan: "Den utGilead, sadeledarna i som

alla bor ihövding förskallstrid ammoniterna sommot vara
Gilead."

efta
oäkting,lGileaditen krigare. HanIefta tapper envarvar en

medMen ocksåhadeGilead sönerfar.hansoch Gilead var
Iefta.de bort "Dudrevde hadeochhustru, växtsin när upp

främmande"dusade de,fars hus", ärvårdelhar iingen en
3Iefta och slog ibröder sigundanflydde sinakvinnas son." ner

drog omkringdär ochtill honomfolk slöt siglandet LöstTov.
med honom.tillsammans

5NärIsrael.4En ammoniternadäreftertid ammon-angrep
hämtaförGileads äldste i väggick till anfall attsigiterna gav

Abad "såKom de,anförare",våroch blifrånJefta landet Tov.
7Iefta Gileadssvaradeammoniterna."kämpakan motviatt

fars hus.från minbort migoch drevhatade migäldste: "Ni
8De svarade:nöd"initill ärmig närVarför kommer ni nu

och käm-Följ medtill dig.vänderdärför vi"Det justär ossoss
borför alla ihövdingbliså skall duammoniterna, sommotpa
hemhämtar9Då äldste: "Om niGileadsJefta tillsadeGilead."
låteroch Herrenammoniternaskall kämpaför jag motmig att

1°De svarade:äldstehövding."då blir jagdem,besegramig er
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Jef-du har sagt."vårt lovarvi"Herren vittne: göraär att som
tillgjorde honom sinäldste, och folketdå med Gileadsföljdeta

införbekräftade Iefta Herrenanförare.och I Mispahövding
hadevad han sagt.

med ammoniternaFörhandlingar
12efta frågade:kung ochsändebud tillskickade ammoniternas

mittvarandra eftersom duför otalt med angriper"Vad har vi
13Ammoniternas sändebuden: "När isra-svaradekungland"

ochmellande land Amoneliterna drog Egypten mittut togur
tillbakagodvilligtfram till Jordan.Jabbok, ända Lämna nu

14Då tillpå sändebud ammoniternasskickade Jeftaallt." nytt
15och moabiter-"Så Iefta: Israeliterna intesade:kung säger tog

15De ochdrog Egyptenland.och ammoniternas ut urnas
till Ka-Sävhavet och komfram tillvandrade öknengenom

17Där fåbadEdom ochbud till kungensände de tadesh. attav
på dem.höra Dehan villehans land, intevägen mengenom

villeheller hanMoab,bud till kungen intesände även menav
13När sedanKadesh. dekvarDå stannade de itillåta det.

MoabEdom ochdeöknenvandrade vägen runttoggenom
på sidanläger andra Ar-Moab. slogkom fram Deoch öster om

nämli-områdeMoabs Arnongick på årde inintemennon, -
19Sedan tillbudskickade israeliternaMoab.gräns motgen

fåbadHeshbon, ochSichon, kungenkung i taattamoreernas
ZOMenskulle. Si-dit deland för kommahansvägen attgenom

område.hans Hanisraeliternachon förbjöd vägen överatt ta
anfalloch gick tillIahasfolk, de slog lägersamlade allt isitt

21Då helaSichon ochIsraels Gud,israeliterna. Herren,mot gav
helabesegrade dem ochvåld. intogisraeliternas Dehans här i

22Dedär.bodde erövra-det land tillhörde amoreerna somsom
tilloch från öknentill Iabbokland frånde allt amoreiskt Arnon

23Herren, för sittGud, drev undanIsraelsIordan. amoreerna
24När Kemosh, dinlandderasvill dufolk Israel, och intanu

land,duså derasfolk för dig, intargud, har drivit bort ett
folk fördrivit undanvår Gud, haroch gång Herren, ett oss,var

25Är Balak,förmer Sip-du verkligenland. änså derasintar vi
med israeliternatvistadeMoab Han intekungen avpors son,

261 bottår har israeliterna itrehundrademoch inte.angrep
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lydstäder, med lydstäder och städernaHeshbon med Aroer ii
Varför har dem underpå båda sidor Arnon. ni inte tagitom

Jag för del har aldrig dig någothela tidenden min gjort ont.
fårvill skada NuDet du mig angripa mig.är attgenomsom

mellan israeliter ochskipa ammoniter."Herren, domaren, rätt
28Men kung ville lyssna till det budskapinteammoniternas
Iefta honom.sänt

Iefta dotteroch hans

Herrens tågade Gilead ochande kom Iefta. Hanöver genom
Gilead och drog vidarepasserade MispaManasse, i mot am-

3°efta till dulöfte Herren: "Ommoniterna. ettavgav ger am-
31så den först kommervåld, lovar jagmoniterna i mitt att som

återvän-till hus ochdörren mig, jagmitt möter närut genom
skall tillhöra ochder efter ha besegrat Herrenammoniterna,att

offras brännoffer."som
32efta anfall ochgick till Herrenammoniterna,mot gav

33Han förödande nederlagdem våld. tillfogade demhansi ett
städer,landet från till trakten Minnit,och Aroer tjugointog av

Avel Så underkuvadesända fram till Keramim. ammoniterna
israeliterna.av
34Når dotterhem till hus gick hansJefta kom sitt i Mispa ut

hanstamburin och dans. endaoch honom med Honmötte var
35Närvarken eller döttrar.barn, hade andra,han inga söner

sönder kläder och ropade: "VeJefta fick henne han sinarevse
du drar olyckadu krossar mig jagdotter, mig, övermig, min

36Hontillbaka."löfte kanhar inteHerren jag tagett ett som
löfte, dådu harsvarade honom: "Far, Herren görettgettom

har skaffat digmed mig du har lovat, Herrennärsom nu
37Ochhämnd fortsatte:dina fiender, på honammoniterna."

såfrist på två månader,detta: Ge mig"Jag ber bara attom en
gråtamed ochbergen väninnorkan i mina överjag ströva att

33"Gå", och han tillätjungfru." sade han,dömåstejag som -
dåbegavborta två månader. Hon sig ihenne iatt uppvara

och där begrät honbergen tillsammans med sinsina väninnor,
39Efter tillbaka till far,två månader kom honjungfrudom. sin

löfte.enlighet med Honoch han gjorde då med henne sitti
haft någonhade inte man.
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40att går förårvarje attkvinnorna utIsraelsedblev iDet
Ieftas dotter.gileaditenbesjungafyra dagarunder

efraimiternaefta och
Jordan riktninggick i motlEfraimiterna ochbådades överupp12

du ammoniterna"VarförIefta: utantillsadeSafon. De angrep
på dittelddig Nu vifick följa sättersåpå vikalla attatt oss

ZIefta ochsvarade dem: "När jagdig inne."hus och bränner
påkallade jagmed ammoniternafejdbitterfolk imitt er,var

3När villesåg ni intedem. jag atthjälpte mig inteni motmen
droghänder ochöde moti utmitthjälpa jagmig am-tog egna

Så varför kommervåld.dem mittioch Herrenmonitema, gav
mig"villoch angripani nu

efra-till anfalloch gick4Iefta Gilead motsamlade alla imän
efraimiterna,besegradeGileadfrånMännenimiterna. som

gileaditer,Efraim,från mflyktingarbara"Nibrukade ärsäga:
5Gileaditerna vad-spärradeManasse."hälftenEfraim,hälften

fly-någon deochefraimiterna,för närJordanställena över av
gileaditerna:frågadeflodengåville överende efraimiterna

Ösade shibbo-"Är de: "Sägsvarade nejhanefraimit" Omdu
kundedärför han inte ut-"sibbolet",då sadehan attlet" Om

vad-vidhonomoch höggde honomordettala rätt, nergrep
efraimiter.stupade 000tillfälle 42stället. Vid detta

efterträdareoch hansIefta
IeftagileaditenSedan dog7efta år.Israel idomare i sexvar

Gilead.hemstadbegravdes ioch i sin
Israel.domare i8Efter från Betlehemblevhonom Ivsan

ochbort,9Han gifte handöttrar tret-Trettiohade trettio söner.
Ivsanåthustrur sina söner.hemförde hantio varsomnya

Sedan Betle-begravdesoch idog hanår.Israeldomare i sjui
Israel.Efter Sebulon domare ifrånElonblevhonomhem.

Sedan begravdes ihan ochdogår.domare i tioHan var
från13Efter Avdonblevhonomområde.på SebulonsAjalon

Avdon hade fyrtio sönerIsrael.domare iHillelsPiraton, son,
Hanåsnehingstar.påredoch de sjuttiooch trettio sonsöner,

15Sedan frånAvdon Piraton,dogåtta år.Israeldomare iivar
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område, vidpå Efraimsbegravdes i PiratonHillels Hanson.
berg.amalekiternas

födelseSimsons

och1Israeliterna det i Herrens Ögon,gjorde åter ontsom var
fyrtio år.vålddem filisteernas iHerren igav

och hetteDet danitisk släktSorafanns i som var aven man
barn.och hadeofruktsam ingahustruManoach. Hans var

ofrukt-3Herrens och sade: "Duför henne ärängel visade sig
fö-havande ochblidu kommerbarn,och har inga attmensam

starka dryck-4Var ellerdrickamed vinda inteattnogason.en
5Du havande ochbliskallnågontingoch inte äta orent.atter

huvud.hansnågonsin vidrörafårrakknivföda Ingenen son.
Medmoderlivet.frånredanGudsskall nasirPojken vara en

från filisteema."befrielseIsraelshonom inleds
guds-ÖKVinnan berättade: komoch "Detgick till sin enman

medfylldeängel och migGudshan sågtill mig, ut somman
taladekom, och han intevarifrån hanfrågadebävan. inteJag

7Han ochbli havandesade: kommerDuvad han hette. attom
drycker ochstarka intedricka ellerfår vinföda Du inteen son.

frånGudsskall nasirPojkennågontingäta orent. mo-vara en
död."derlivet ända till sin

3Då dulåt gudsmannenManoach till "Herre,Herren:bad
medskallhuroch lära vi göratillsände komma igen ossoss

9Gud och GudsManoachs bön,hördeskall födas."pojken som
då påbefannHon sigtill hans hustru igen.kom uteängel

1°Hondär.Manoach inteåkern, hennes sprangvarmanmen
kom tillför honom: "Mannenoch berättadehemgenast som

Manoach följde medför mig"häromdagen har sigvisatmig
frågade han:tillframhan komhustru, ochsin när mannen

svaradehustru" "Ia",medtalade min"Var det du som -
dåskall12"När uppfyllelse, hurgåttord har idinamannen.

frågademed honom"skallhurhand, vi görapojken tas om
Herrens måstehustruängel sade: "DinManoach. vara noga

14Hon någontingfår intehenne. ätamed allt det jag sagt som
dryckereller starkadrickavinstocken, vinfrån intekommer
alltmåste eftersigHonnågonting rättaoch inte äta orent. som

15Manoach ängel: "Visade till Herrensbefallt henne."harjag
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killing åt dig."så kan laga tillvill be dig vigärna attstanna, en
"Även15Men du berängel svarade: migHerrens stanna,om

frambärduMenkommer ettjag inte äta maten.att omav
åt Manoachbrännoffer, skall du offra det Herren." visste inte

17och villdufrågade: "Vad heter Viängeldet Herrensatt var
Herrens ängelord går uppfyllelse."hedra dig dina inär sa-

ofattbart."heter"Varför frågar du vad Mittde: jag ärnamn
Manoach påmatoffret och offrade detkillingen ochtog en

ofattba-han detbrännoffer tillklippa Herren, görett somsom
2°Då himlen, Herrenslågorna från altaret mot stegsteg uppra.

det,hustru sågaltarlågorna. Manoach och hansängel iupp
Herrens ängelmarken. visa-föll med ansiktetoch de motner

Manoachför Manoach och hans hustru.sedande sig inte mer
22och tillhan sade sindet ängel,förstod varit Herrensattnu

23Men hans hustrumåste har Gud."hustru: dö,"Nu vi vi sett
vårtvelat döda hade hansade: "Om inte tagitHerren emotoss,

låtitmatoffer, och heller hade hanbrännoffer och inte oss se
sådant."och höra någotallt detta

24Kvinnan och honom Simson.födde namneten son gav
25Herrensvälsignade honom.ochPojken Herrenväxte upp,

ochläger, mellan Sorahonom vid Dansande började ansätta
Eshtaol.

bröllopSimsons

1En filisteisksåg hangång gick till DärSimson Timna.14 ner en
När ochför farkom hem berättade han detkvinna. han sin

"Ord-filisteisk kvinna sade han.såg Timna","Jag isin enmor:
3Föräldrarna detsade:så hon blir hustru." "Finnsminattna

duvårt folk, eftersomdin släkt eller helakvinna iingen i egen
fåfilisteerna för hustru"måste gå till de oomskurna att en

hen-far: "Ordna så hon blirsade till min. DetSimson sin äratt
4Hans lågfar och förstod Herrenvill ha." intejag attmorne

Vidmed filisteerna.han sökte stridbakom alltsammans, att
filisteerna Israel.den tiden härskade över

5Simson detill med föräldrar. Justgick Timna sina närner
utanför kom rytande le-nådde fram till vingårdarna Timna ett

6Då ande honom, och hanföllhonom. Herrens överjon emot
med blotta händerna, detstycken varitslet lejonet i ensom om
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hadevad hanför föräldrarberättade inte sinakilling. hanMen
och hon7utan medtalade kvinnan,vidare.gick Hangjort var

ha.den villehan
med kvinnan8När giftaåtervände för sigtidefterhan atten

Då fickpå döda lejonet.detfrån förvek han vägen att seav
9Hankadavret.honungbisvärm och ifannshan detatt ense

denoch åtgick sedanhänderna ochskrapade honungen iut av
delade hantillbaka till föräldrarnakomhanunder Närvägen.
taladehan inteoch de åt den. Menhonungen,med sig avav

lejonkadavret.honungenskrapathan utatt urom
ställde till1°Simsons och Simsontill kvinnan,far gick hem
När fol-brukadeså de göra.fest,med männenungasomen

bröllopsföljet.tillvalde deket såg trettio mänhonom ut unga
Simson gåta. Om gissarskall nidem:sade till "Jag enge er

skalldagar festen jagunder de tret-på den sjurätt ge ervarar
13Menhögtidsdräkter. ni inteochlinnerockar trettiotio om

högtids-linnerockar och trettioskallkan den ni trettiolösa ge
"Låt höra"sade de.gåta",dindräkter "Geåt mig." oss-

Och sade:Simson
kom ätbart,"Från storätaren

starke kom sött."från den
15Den fjär-gåtan.kunnat lösadeEfter hade intedagar ännutre

din"Lockatill hustru:sade de Simsons attde dagen av-man
både digbränner vi inneförlösningslöja gåtans oss, annars

för oss"hit ruinerakanskefamilj. Bjödoch din ni attoss
tårar:16Och med gråt ochlåg honomhustru överSimsons nu

älskar Dumig inte.sade hon. "Duhata mig","Du måste gav
förlösningenavslöjadu villgåta, intelandsmänmina menen

far ochföravslöjat den min"Jag-harsvarade: inteHanmig."
17Hon låg Simsonför dig"då avslöja den överSkulle jagmor.

sjunde dagenOch denfesten varade.dagargråt demed sjusin
lämnade honom ihon aldrigeftersomlösningen,avslöjade han

Innanlandsmän.tillförde den vidare sinafred, och hon so-
tillstaden Sim-sade idagenden sjunde männenlen gick ner

son:
honung,"Vad änär sötare

lejon"starkarevad änär ett
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Och han svarade dem:
kviga,"Hade plöjt medinte minm

ha gåta."skulle aldrigni gissat min
19Då Ashkelongick tillföll ande honom.Herrens Hanöver

klä-deras dräkter ochoch slog ihjäl trettio Hanmän. tog gav
vände hanhade löst gåtan. vredesmodderna till dem Isom

2°Simsons ledaregiftes bort med denhem. hustru varitsom
för bröllopsföljet.

hämnd påfilisteernaSimsons

lEn därefter, under Veteskörden, sökte Simson sintid upp15
till"Låt få kommahustru och hade med killing. insig migen

hennes far släpptehustru hennes bad han. Men in-min rum",i
utan hadedusade: övertygadhonom "Jagin attte var om

bröllopsföljet.så till ledaren förförskjutit henne, hennejag gav
istäl-vackrare hon, henneMen hennes änärsyster tayngre

3Simson gången skuldlet." sade: här jag"Den jagär utan om
skadar filisteerna."

4Simson därifrån fångade trehundragick och Hanrävar. tog
två två och fäste fackla ifacklor, band ihop ochsvansarna en

5Sedan släpptetände han facklorna och rä-varje utsvanspar.
omejadså både ochpå filisteernas sädesfält, kärvarattvarna
5"Vemsäd brand, liksom vingårdar och olivlundar.stacks i

undrade filisteerna, och blev: "Sim-har det här"gjort svaret
till ledarenhans hustrutill timnitensvärsonenson, som gav

filisteerna och brändeför bröllopsföljet." Då innesig i Väggav
7Simson "Eftersom bärbåde och hennes far. sade: nikvinnan

någon förrän haråt så skall tagithär mig jagjag inte roer unna
8Han ochlös på dem och slog dem sönderhämnd på gicker"

till bergsklyftangick han därifrån och höllSedan isamman.
vid Etam.

och åsnekäkenSimson

9Filisteerna spredde slog läger Juda och Le-drog i sig motut,
När fickvarför de demchi. judeerna frågade dragit ut mot

li-skall behandla honomde fängsla Simson. Vi"Försvaret: att
Då begavkadant han behandlade sig 3 000oss." mansom

från bergsklyftan vid och sade till Simson:Juda till Etamner
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dådukanhär. göramakten Hurharfilisteerna"Du attvet
lika-behandlat demharsvarade: "JagHanså här oss"mot

Iudeerna då: harsade "Vibehandlade mig."dant desom
filisteer-tillöverlämna digochdigfängslaförkommit hit att

sade Sim-mig",tänker huggapå ni intena." "Svär att ner-
digöverlämnaoch130ch fängsla digskallsvarade: "Videson,

honomSå band deskall inte."dig vidödatill filisteerna, men
från klyftan.honomförde bortochtvåmed repnya

ho-komfilisteernaNär därtill Lechi, emotframkomhan
Repenhonom.andeföll Herrens överunder höga rop,nom

gledoch bojornalintrådar,sveddablevhans nu somarmarom
och med15Han åsnekäke,färskpåfick fatthänder.hans enav

Simson sade:ihjälslog handen handen tuseni man.
två,hop,slogåsnekäken jag"Med en

man."åsnekäken slog jagmed tusen
kalla-Platsen17När ifrånkåken sig.slängde handettahan sagt

Käkhöjden.fördes sedan
ropade till Her-Simson och hanmycket törstig,hade blivit

Skalldennadin vinnadu lät tjänare stora"Herre, seger.ren:
oomskur-på dehändernaoch falla idöbehöva törstjag avnu

strömmadeoch19Då Lechi,Gud kratern i vattenklövna"
Källan heteråtervände.livsandaroch hansdrackfram. Simson

Lechi.Roparkällan idagiän
Israeldomare iiZOUnder Simsontidenfilisteiskaden var

år.tjugo

i GazaSimson
ochhora1En fick hangång till Gaza. Därgick Simson se en16

2När påreda Simsonficktill folket Gazagick henne. i attin var
stads-vidpå lurlånglågochomringade de platsendär natten

"Vide tänkte:de ingenting,gjordeunderMen nattenporten.
3Simson låg kvarhonom."då dödar vitill gryningen,väntar

dörrarstadsportensiDå hantill midnatt. tagsteg upp, grep
Alltihopoch bommen.dembådeslet lossochoch dörrposter

berget näratilldetoch barpåhan toppentog avuppryggen
Hebron.
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DelilaSimson och

4En kvinna boddetid därefter förälskade Simson isig i en som
5Filisteernas hövdingar kom tillSorekdalen. hette Delila.Hon

får väl-henne och sade: "Locka honom tala han sinatt om var
få honom, sådiga styrka ifrån och hur skall makt vivi över att

honom. får elvahundra siklar silverkan binda och kuva Du av
och oss."var en av

5Delila väl-"Tala för du får dinsade till Simson: mig varom
för kuva dig."diga styrka ifrån och hur binda ochgör attman

7Simson färskasvarade: "Om binder medmig sjuman senor
torka, så blir likahar hunnitinte jag vem somsom svag som

3Filisteernas då med färs-helst." hövdingar kom till henne sju
medhon band honomka hunnit torka, ochintesomsenor

9Samtidigt folk lågdem. hade hon på lur i innan-rummetsom
för. ropade: "Filisteerna dig, slet hanhon Simson"Men när tar

Ochsönder de blånor eld.varit svettssom avsenorna som om
kom ifrån.hans styrkaingen visste var

1°Delila ljugit försade till Simson: har lurat och"Du mig
Simsonför binda dig."Tala hurmig gör att svara-om man

såbruk,de: "Om binder medmig inte varit iman nya rep som
Delilablir lika helst."jag togsom vem som nya rep,svag

hon band Simson med, och ropade sedan: "Filisteerna tarsom
innanför.dig, Samtidigt låg folk på lur MenSimson" i rummet

slet bort från de trådar.Simson varitrepen armarna som om
13Delila försade till bara lurar och ljugerSimson: "Du mig

Tala hur för binda dig." svarade:Simsonmig. gör attom man
flätor pluggar"Om du vävstolens ochin mina sju iväver varp

fast så helst."dem blir likai jagväggen, svag som vem som
14Hon vaggade honom till och vävde sedan hansin sjusömns
flätor fast honoch pluggade demi i Menväggen. närvarpen
ropade: "Filisteerna dig, for hanSimson" sömnentar upp ur
och ryckte loss både plugg och varp.

15Då sade hon: kan du du älskar du"Hur säga mig,- näratt
berättar allt för gånger du och duhar luratinte mig. Tre mig,

ifrån."har talat för du får din väldiga styrkainte migom var
Dagarna blevända pinade hon honom med Tilli sitt tjat. sist

17och berättadehan så på henne han kunde dö, han sintrött att
hemlighet: rakkniv någonsin huvud,har vidrört"Ingen mitt
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rakarmoderlivet. MenfrånändaGuds nasirjag är manomen
likaoch blirstyrkaförlorar minhåret, jagmig somsvagav

helst."vem som
hemligheten,hela13Delila, hade berättathanförstod attsom

hit Nusade:och "Komhövdingarefter filisteernasbudsände
ochkom,Hövdingarnahemlighet."berättathar sinSimson

19Delila tillvaggade Simson sömnshade de med sig.pengarna
hansskar sjukallade honsedan inknä,i sitt avman somen

förlorathade sinförnedring. Hanflätor. Så började Simsons
fordig, Simson"ZONär "Filisteernaropade:Delila tarstyrka.
frimiglyckas göraoch tänkte: "Jaghan sömnen nogurupp

hade över-Herreninteockså." Han vissteden gången atthär
honom.gett

ochpå honom21Filisteerna stackochhonom ögonenutgrep
och blevbojorslogs attHan i sattsedan till Gaza.förde honom

fängelset.mala på kvarnen i
22Men började igen.rakats växahår uthans avsom

dödhämnd och hansSimsons
glädjefestfira23Filisteernas församladeshövdingar storatt en

Och de sjöng:gudoffra åt Dagon.och sin
överlämnat"Vår gud har

vår hand."fiende ivår Simson
gud:24Och delovsjöng sinhonomfickfolketnär se

överlämnatgud har"Vår
hand,vårvår fiende i

landetförhärjadehan som
våra."mängd deoch dräpte aven

såhit Simson,25De och sade: "Hämtaupprymdaalltmerblev
fängelset,frånhämtadesHanmed honom"kanviatt roa oss

ställt honomhadehonom. Delustigagjorde överoch de sig
ledde honom:25och bad pojkenSimsonbland pelarna, som

ochhusetbärpelarnahållakan iså"Ställ jagmig att uppsom
27Huset och kvinnor,fullt mändem."stödja mig mot avvar

stod omkringpå taketochdär,hövdingaralla filisteernas var
medroade sigsåg på näroch kvinnor3 OOOmän mansom

Simson.
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23Då ropade påSimson till Gud TänkHerren: "Herre, min
och såmig, Gud, styrkan tillbaka denna enda gång,mig0 ge

slag kan på förjag hämnas filisteema båda ögon"i minaatt ett
29Han sökte stöd de båda mittpelarna bar husetmot som upp
och med höger hand den och medspjärn vänstertog mot ena

3°ochhand den andra "Må på gångsade: döjagmot samma
filisteerna" Sedan sådantryckte han till med kraft hu-attsom

hövdingarnastörtade och allt folket där inne.överset samman
han dödadeDe vid död fler de han hade dödatsin änegen var

medan han levde.
31Hans bröder och hela hans familj kom dit och hämtade

honom. förde honom till hans far Manoachs mellanDe grav
ochSora Eshtaol. begravde de honom. hade do-Där Han varit

Israel år.i tjugoimare

Mikas gudabild och danitema

2HanEfraims bergsbygd bodde vid Mika.17 en man namn sa-
de till elvahundra siklarna silver stals frånsin "Demor: som
dig hörde själv du uttalade förbannelsen de-jag när peng--

har dem, lämnar dll-jag. Det jag jagtogarna var som men nu
baka dem." svarade: "Må välsignaHans Herren dig, minmor

3Han siklarnason" lämnade tillbaka de elvahundra till sin
och hon sade: räkning helgar"För dessamin jagmor, sons

åt och låter snidadHerren och guda-gjutengörapengar en
4Sedanbild." han lämnat tillbaka silvret till honsin togmor

siklar och till200 silversmed, gjorde snidad ochgav en som en
5Dennegudabild. ställdes Mikas hus. Mikagjuten Den iupp

hade helgedom. gjorde också efod husgudarHan ochen en
och vigde till hossina sig.söner prästen av

5På fannsden tiden kung Israel. gjordeingen i Var och en
vad han fann försjälv gott.

Betlehem Juda bodde levit och ha-i en ung man som var
8Hande där tid. frånvistats staden Betlehemsig i ivägen gav

Juda för hitta plats där han kunde slå Undersig sinatt en ner.
9Mikavandring kom han till Mikas hus Efraims bergsbygd.i

frågade han kom ifrån, och han svarade: levit"Jag ärvar en
från Betlehem Juda och på vandring föri hitta platsär att en

1°Mikadär slåkan sade: härjag mig ner." "Stanna och fa-var
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ochåret, jagsilversiklarfår üoDuhos mig.der och präst om
Leviten förbestämde sig attmat."kläder ochmedhåller dig

denbehandladeMika,hos som enmannenungestanna som
och denhosMika till sig,vigde leviten prästsina söner.av

13Mika jagsade: "Nuhus. vethanskvarblev imannenunge
präst."levitfåttharJaggod mig.Herren är mot somatt en

tidpå denIsrael. Det1På kung itiden fanns ingenden var18
Än såbo.kundedär deområdeefterletadedå ettDans stam

Israelsblanddemtillfallit stammar.områdelänge hade inget
le-desläkt, mänDaniterna sinfemsände män egnaut urur

uppgift spio-medEshtaoloch attfrån Soraden, krigaretappra
landet"utforskadit och"Gådet.utforskaochlandetinera

bergs-EfraimsMikas hus itillkomfått.de Deorderdenvar
kände3När husMikasviddedär.övernattadebygd och var

till honomframgickDepåleviten rösten.de denigen unge
vaddu här, görVarfördig hit ärhar tagitfrågade: "Vemoch

förMikahade gjortoch detta4Han dettaberättadedu" att
5"Frågasin präst.anställt honomhadehanhonom och att som

kommervi attfår"sådå, vihonom vetabad deGud", att om
kan5Prästen svarade dem: "Niuppdrag."vårtlyckas med

stöd."har Herrensuppdraggå,lugnt ert
Lajish.till Deoch komfärd7De sinfortsattefem männen

hade detsidonierna. Detrygghet,levdedär isåg folketatt som
goda. Delivetsnågotpåbristoch led intelugnt och tryggt av

männi-med andrahadeoch ingetsidoniemabodde långt från
Eshtaolochtill Sora8När tillbakakomskor skaffa. männenatt
9och dehadevad de rapportera,frågade deras landsmän att
mycketdetlandet, ärhar"Låt anfall Vitillsade: settoss

det.ochdra erövraTvekapå inte utVad attrikt. niväntar
trygghetlever i1°När folkfinnaskallkommer dit nini ett som
det iGud har ertplats. gettland detdäroch är gottett om

livetspå någotbristliderbygd intevåld. Det är avsomen
goda."

frånsläkt brötdanitiskSexhundra beväpnade män uppav
Kirjat-IearimvidlägerUnder deslogEshtaol. vägenSora och

läger. Denför Dansdagiplatsdenna änDärför kallasJuda.i
Efra-13Därifrån defortsatte motKirjat-Iearim.bortomligger

14De femhus.Mikastillframoch kombergsbygd som va-ims
de"Vet ni, ilandsmänztillsade sinalandetiochrit spionerat
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här husen finns efod och husgudar och snidad och gjutenen
15Degudabild Då förstår vad skallni ni ochgöra" gick dit

kom fram till den levitens hus, Mikas hus, och hälsade påunge
16Dehonom. sexhundra beväpnade daniterna vidställde sig

17medaningången, de fem ochmän varit lan-spionerat isom
det gick ochin den snidade gudabilden, efoden, husgudar-tog

och den gudabilden.gjutna Prästen stod vid ingången, hanna
13Deoch de sexhundra beväpnade fem gickmännen. in i Mi-

kas hus och den snidade gudabilden, efoden, husgudarnatog
och den gudabilden.gjutna "Vad till"ni sade prästen.tar er
19De svarade: "Tyst, inga invändningar Följ med och blioss

Ärvår fader och det bättrepräst. hos endaprästatt vara en
Prästendet åtän och släkt Israel"att istamman vara en

blev förtjust och efod, husgudar och gudabild och följdetog
21Defolket.med fortsatte med kvinnorsin och barn, bo-väg

skap och dyrbarheter längst fram.
ZZDaniterna hade redan hunnit stycke från Mikasett gott

23Dehus uppbådnär till Mika kom ifatt dem.ett av grannar
ropade till daniterna, vände och sade till Mika:sigsom om
"Vad det frågaär om Varför kommer du med sådantett upp-

24Hanbåd" svarade: "Ni gudarna låtitjag ochtar göra präs-
dessutom och i Ingenting har kvar,ten väg. jag och niger er

25Daniternaundrar vad det frågaär om" sade: ord"Inte ett
till Männen här kan illa och påsig och då misterta upp ge er,

Sedanbåde du och de dina livet." gick de sin Mika in-väg.
såg 27Såde starkare han och vände tillbakaän hem.att togvar
daniterna de föremål Mika hade och dess-gjort prästensom
utom.

De kom fram till Lajish, till folk hade det lugnt ochett som
23ochhöggDe folket och brände staden,tryggt. komingenner

till undsättning eftersom staden låg långt från Sidon och de in-
hade något med andra människor skaffa. lågte Staden da-iatt

len vid Bet-Rechov, och daniterna byggde den och slog sigupp
29Dedär. kallade staden för efterDan anfadersin Dan,ner

3°Daniternatill Israel; tidigare hette staden Lajish.som var son
gudabilden, och Jonatan, ättling tillsatte Moses Ger-upp son

shom, och efterkommandeIonatans i Danspräster stamvar
31Deända tills folket blev förvisat. ställde alltså den guda-upp
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somlängelikakvarstoddenochhadeMika gjort,bild som
Shilo.fannstempel iGuds

BenjaminGiva iiVåldtäkter:
slagit sighade levitIsrael1På fanns ikungdåtid ingenden en19

kvinnasigbergsbygd. Han togEfraimsilångt enuppener
Hon på honom,blevbihustru.Judaifrån Betlehem argsom

Juda.Betlehem ifartill isinflyttade hemochhonomlämnade
3Då i vägsigmånader.fyrakvar ihon mannenDär blev gav

ha-tillbaka. Hankommaövertala henne attförflickanefter att
ho-släppteFlickan inåsnor.ochmed sig ettde tjänare paren

han honomhonomsågfadernochhus,fars när gavi sinnom
far, fick honom4Svärfadern, flickansmottagande.hjärtligtett

ochdrackåt ochdagar. Dekvar ihan blevoch treatt stanna,
gjorde sigfjärde dagen5På dendär. man-över morgonensov

"Skall du in-till sin svärson:sadefarflickansresklar, mennen
ÖSåväg"imed, niinnandigstyrkabitha ger ermat attte en

"Varför intetillsammans.drackåt ochochbåda slog sigde ner
flickansföreslogtrevligt"liteoch hahär över nattenstanna

bönsvärfars enträgnapå sin7Mannen resklar,far. menvar
dagen8På femtedentill.stannade han varnatt morgonenen

med nå-förstdig"Styrksade:farflickansgå,han klar att men
åt.ochbåda sigOch deeftermiddag." sattetill ioch väntagot
dåoch tjänare,bihustruhans9Mannen liksomresklar,var

härkväll,sade: "Det stannafar, är snartflickanssvärfar,hans
härslut, över nattenlider sitt stannaDagen motöver natten.

sedanochi väg,kan nibittitrevligt.lite Ioch ha ge ermorgon
IOMen överville nat-inte stannahemma."duär snart mannen

dvs.medhöjd Ievus,plats itillbröt komHanten utan enupp.
och hansmed sig,åsnorsadladeJerusalem. Han hade ett par

med honom.bihustru var
sadeDåbörjade blidetoch sent.De Jevus,befann sig nära

jevuseerstaden häri"Låthusbonde: stannatill sintjänaren oss
skall intesvarade: "Nej, vi12Men husbondenövernatta."och

Viisraeliter.folket inte ärdärstad,främmandeistanna en
framhinner13Han "Vitill tjänare:sade sintill Giva."fortsätter
ellerGivaikan över nattenplats, vinågon stannatill annan

närhetende isolnedgången14De ochfortsatte, i avRama." var



19:15 Domarboken 424

15ochGiva i Benjamin, de stannade där för Giva.övernatta iatt
När kommit in i staden slog han påsigmannen torget,ner

erbjödingen dem husrum för natten.men
En gammal på hem kvällen frånväg arbetetman var om
på fälten. Han från Efraimsute bergsbygd hade slagitvar men

17Densig Giva; folketi där benjamjniter. gamle fickner var se
den resande där på och frågade: "Vart skall du,torget och var

Mannenkommer du ifrån" svarade: på"Vi frånär väg Bet-
lehem Judai och skall långt Efraimsi bergsbygd. borJagupp
där har påvarit ända till Betlehem i Juda. Nu jagärmen resa
på hemväg, Jagvillingen husrum.mig har halm ochmen ge
foder till åsnorna, herre, och bröd och åtvin mig och kvin-min

och 2°"Duharmin tjänare. Vi själva allt behöver."vina är-
välkommen", sade den gamle, "låt stå förmig allt du behöver.
Här på får du alla fall 21Hanitorget inte över natten."stanna

honom med hemtog sig och fodrade åsnorna. Och de tvättade
fötterna, och de åt och drack.

Bäst de där godani omringades husetsatt imännenro av
staden, samling skurkar. De bultade på dörren och ropadeen
till den gamle ägde huset: "Skicka du har dittiutsom mannen
hus, 23Värdenskallvi ligga med honom." gick till dem ochut
sade: "Bröder, berjag någotinte sågör Den häront.er, man-

hus.är i mitt fårgäst Ni begåinte sådant nidingsdåd.ettnen
24Men här finns dotter,min orörd, och hansär bihustru.som
Låt skickamig dem, så kan demut m förutsätta vad vill.ni
Men den här får begåmot ni inte sådant nidings-ettmannen

25Månnendåd." vägrade lyssna på honom.att Hans gäst tog
då bihustrusin och skickade henne till dem. Och de låg allaut
med henne, och de våldtog henne hela ända tillnatten morgo-

Först 26Frami gryningen lät de henne gå. pånen. morgonen
kom kvinnan tillbaka. föllHon ihop vid dörren till den gamles
hus, där hennes befann blevsig. Där hon liggande tills detman

ljust.var
27På hennessteg öppnade dörren ochmorgonen man upp,

gick för fortsätta Dåut fickatt han bihustru liggasinresan. se
vid dörren 23"Resmed händerna på tröskeln. dig skallviupp,

i sadeväg", han. Men han fick inget Han lyftege oss svar. upp
henne på åsnan och begav hemåt.sig
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och sinknivhan toghämtade29När hemkom enmannen
sändehandelar,tolvstyckade den iochkropp sombihustrus

allatillskulle säga3°Männen sände i väghanIsrael.helatillut
drogIsraelalltsedan utskettliknandenågot urIsrael: "Hari

ochrådslaghålldetta,Begrundadagtillfram iochEgypten
mening"säg er

BenjaminKriget mot
drogGilead,frånochShevatill BeerlAlla från Danisraeliter,20

Mispa.inför iHerrensamlades mangrantmenighetenochut,
infann sig närIsraelsalla stammar,ZHÖVdingarna för folket,

3Benja-till fots.väpnade män000400komfolkGuds samman,
till Mispa.dragitisraeliternahörafick att upprniniterna

4Levit-till"gickilldåddettahursade: "BerättaIsraeliterna
till Giva ikomsade: "Jagkvinnan,dödadetill denmannenen,

5Pådär över natten.förbihustru stannamed attminBenjamin
Migomringade huset.ochinvånare migGivasnatten angrep

hon dog.såde,våldtog att-bihustruoch mindöda,detänkte
de-sändeochstyckade henne utoch6Då bihustruminjagtog

avskyvärt ni-såeftersomområde, ettIsraelshelatilllarna
samladealla7Israeliter, niärIsrael.begåttshade idingsdåd nu

saken."rådslagHållhär. om
till-gårsade: "Ingenoch3Folket osssig avreste manensom

så här:9Med skall vi göraGivaigenhemvänderbaka Ingen
101 Israelsallalott. stammardrar viförstanfall,tillgårVi men

tio tu-hundra tusenhundra, tusen, avtiovi avuttar man av
förkommerden attåt hären närskaffa proviantskallDesen.

nidingsdåd deför detvedergällningBenjaminGiva ifolket ige
israeliterallaslöt sigOchIsrael." sam-begått i manensom

varandra.medförbundoch staden, igick motman
förBenjaminshelatill stamfolksändeIsraels utstammar

13Läm-hossketthardetogärning, er."Det är somsäga:att en
detochdemdödafår utrotaså viGiva,skurkarna i attutna

till sina is-lyssnavägradebenjaminiternaIsrael." Menonda ur
förstäderfrån övrigaDe Givasamlades ibröder.raelitiska

15Den kunde Benja-dagenisraeliterna.striddra i motutatt
deDärtill komväpnade män.000 som26städer mönstramins
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15700bodde Giva,i vänsterhänta elitsoldater, alla kundesom
träffa hårstrå med från slunga.ett sinstenen

17Hos israeliterna mönstrades, benjaminiterna undantagna,
13De400 000 väpnade alla erfarna krigare. brötmän, nu upp

och begav till Betel,sig där de frågade Gud: "Vem skallav oss
först dra benjaminiterna och kämpa dem"ut mot Herrenmot
svarade: "Juda skall det."göra

19På bröt israeliterna och slog läger vid Giva.morgonen upp
ZODe drog för kämpa benjaminiterna och ställdeut att mot upp

Fråntillsig strid dem utanför Giva. staden ryckte benja-mot
23Isra-ochminiterna nedgjorde den dagen israeliter.22 000ut

eliterna begav tillsig Betel, där de klagade inför Herren ända
till kvällen. frågadeDe Herren: "Skall gångvi inlåtaännu en

strid med våri broder Benjamin" Och Herren svarade:oss
22Då"Dra honom" repade den israelitiska härenut modmot

och ställde till påsig strid ställe första dagen.upp samma som
24När 25ryckteisraeliterna dag benjaminiternanästa mötte
benjaminiterna denna gångäven från Giva och nedgjordeut

26Al1aytterligare israeliter,18 000 alla väpnade israeliter,män.
hela hären, begav till Betel,sig där de inför ochHerren kla-satt
gade. Den dagen fastade de ända till kvällen, och offradede

27ochbrännoffer och gemenskapsoffer åt Herren, de rådfråga-
de 23ochHerren. På den tiden stod Guds förbundsark där, Pi-
nechas, till Elasar, Arons gjorde införtjänstsom var son son,
Herren. frågade:De "Skall gångvi anfalla vårännu broderen
Benjamin, eller skall låta bli"vi Herren svarade: "Dra Iut

honom våld."jag i ertmorgon ger
29Israeliterna 3°ochlade folk bakhålli Giva, den tredjerunt

dagen drog de benjaminiterna. Liksom de tidigareut mot
31Benjaminiternagångerna ställde de utanförsig Giva.upp

ryckte hären lockades dra bort frånut mot sig staden.attmen
Liksom tidigare högg de till början del hären påen ner en av

löpte fälten,vägarna den tillöver Betel och den andrasom ena
till Givon. Ett trettiotal israeliter stupade.

32Benjaminiterna sade: har"Vi slagit dem den här gången
också." Men israeliterna sade: "Låt fly, så lockar demviattoss

33Ochbort från staden och på vägarna." israeliterna drogut
tillbaka ochsig ställde Baalsig i Tamar, medan de lågupp som

bakhålli strömmade fram gömställensina Giva.västerur om
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fram34Det rycktefrån hela Israelelitsoldater00010 somvar
förstod intehård.striden blev BenjaminiternaochGiva,mot

35Herren lida nederlaglät Benjamindem.olyckan överatt var
benja-israeliterna 100nedgjorde 25dagoch dennaIsrael,mot

35Då deinsåg benjaminiternaväpnadealla attmän.rniniter,
slagna.var

påde litadeeftersomförundan Benjamin,vekIsraeliterna
37De snabbbakhåll gjordelegatvid ibakhåll Giva.sitt ensom

33Isra-högg folket.staden ochföllde iGiva, inattack mot ner
denbakhållsstyrkanmedkommit atteliterna hade överens

39Närsignal. isra-från stadenrökskulle låta stiga som enupp
tillhögg benjaminiternastridengjorde helteliterna i enom

dem ihar slagittrettiotal dem. "Vibörjan ett nu somavner
4°Men bör-rökpelare,signalen,sade de.striden",den förra en

vände sigbenjaminiternaochstaden, närjade höja sig över om
stå lågor.stadensåg hela ide

och benjaminiterna41Nu helt igen,gjorde israeliterna om
42Dedem.kommitförstod olyckan överskräck, de attgreps av

deöknen.riktning Menför israeliterna iflyktentill mottog
varit iförstriden, männen sta-ändåundkom inte somvarnu

43De krossade benjaminiterna. Dedem.nedgjordeden där och
punktviddemuppehåll och hannförföljde dem utan enupp

44Av allastupade 18 000benjaminiternaGiva.öster man,om
45De flytt öknenoch ihadekrigare. motvänt uttappra om

påefterskördfick israeliternaRimmonklippan. På vägarna en
där de slog 000till Gidom, 2ändaförföljde dem5 000 Deman.

46Av dag 000stupade denna 25 väp-till. benjaminiternaman
47Men flytt i600krigare.nade alla utmän, tappra man som

månader.där fyrablev kvar iRimmonklippanöknen till
43Israeliterna höggDefolket Benjamin.ivände sig motnu

boskapen.ochfolket städernaallt deras ikom i väg,ner som
till.de komalla städerbrändeOch de

återupprättasBenjamins stam
skalled:denna "Ingenhade israeliterna svuritMispa ossav21

2Nu folket tillkornåt benjaminit."hustrudottersin ensomge
högljuddundertill kvällen,ändainför GuddärBetel och satt

3"Herre, "Varför harropade de.Gud",Israelsgråt och klagan.
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4Tidigtdetta skett Israel, varför saknari Israel dagi stam"en
byggde folket altare och offradenästa brännofferettmorgon

och gemenskapsoffer.
5Israeliterna "Ärfrågade: någradet från Israels alla stam-

infunnitinte har församlats införsig, vinär Her-mar som nu
haderen" De nämligen dyr ed densvurit inteatten som

infann inför skullesig Herren i Mispa straffas med döden.
5Israeliterna kände medlidande med brodersin Benjamin,

7Huroch de sade: dag har"I huggits bort från Israel.stamen
skall för skaffa hustrurvi åt demgöra kvar harViatt ärsom

med ed lovat någonHerren inte våra döttraratt ge av som
3De "Ärhustru åt dem." frågade: det några från Israels stam-

har infunnit införinte sig Herren Mispa"i Det visa-mar som
de då frånsig Iavesh Gilead hadeingen kommit till lägretiatt

9Manför delta församlingen.i höll bland folket,att mönstring
invånarnaingen i Javesh Gilead där.imen av var

loMenigheten sände då krigare med12 000 denna order:ut
"Gå till Iavesh Gileadi och hugg invånarna där, kvin-ävenner

Dettaoch barn. vad skall allaär ni och alla degöra: männor
kvinnor har haft samlag med skall åt förin-ni vigasom en man

Blandtelse." invånarna Iavesh Gilead fanni de orördai 400
flickor, haft samlag någoninte medännu Demunga som man.

förde de till lägret Shiloi i Kanaan.
Därefter skickade menigheten förhandlare till benjamini-

14Benjamini-vid Rimmonklippan och erbjöd dem fred.terna
återvände då, och dem de kvinnor från Iaveshterna iman gav

Gilead låtit leva. det fannsMen tillräckligtintesom man
många.

15Folket kände medlidande med benjaminiterna för den
Menighe-lucka hade skapatHerren bland Israels stammar.

äldste sade: "Hur skall kunna skaffa hustrur åt demvitens
17Dekvar Alla kvinnorär i Benjamin utrotade."ärsom

fortsatte: "En måsteBenjamin räddas, hel fårrest stamav en
13Menutplånasinte Israel. israeliter kanvi självainteur ge

dem några våra döttrar hustrur, eftersom vi svuritav som en
ed: Förbannad den kvinna till någon från Benja-som ger en

19Ochmins de sade: årstam." firas"Varje Herrens högtid i
Shilo." Shilo ligger Betel, från Betel tillöster vägennorr om om

20OchShekem och söder Levona. de sade åt benjamjniter-om
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Passavingårdarna.på lur iskulle "Läggdehur göra: erna
skallDå nidansa.förkommerfrån Shilo ut attpå flickornanär

frånbland flickornahustrusintillochfram röva varerrusa
220m fäderderastill Benjamin.hemåtervändasedanShilo och

med-vi: Hatillställer sägerochkommereller bröder svars,oss
kriget.på hustru ifåkunde inteAllamed dem. taglidande en

hadedå nitill dem,döttrarsjälvakunde inteOch ni erage
skuld er."dragit över

dansandede23Benjaminiterna så. sinDegjorde tog avvar
tillde hemåtervändeSedandem.medrövade sigflickorna och

och slog sigstädernabyggde deoch därområde,sitt eget upp
försläktoch24Israeliterna förbröt stamstamdem.i upp,ner

område.tilloch sittdärifrån,släkt, och begav sig envar
gjordeochIsrael. Var25På kung ifannstiden ingenden en

förfannvad självhan gott.
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Rut

svärdotteroch hennes RutNoomi

1På gång hung-detdomare blevdå Israel styrdestidden enav
dåutvandradeJudafrån Betlehemlandet. iersnöd Eni man

bo därMoab förtvå tillochmed hustru sina söner attsin en
och hansZI-Ian hette NoomiElimelek, hans hustrutid. hette

från BetlehemiefratiterKiljon; debåda Machlon ochsöner var
3Men Elimelek,stannade där.ochtill MoabIuda. komDe nu

med tvålämnad sinaoch hon blevmake, dog,Noomis ensam
4Dessa hette Orpa,denmoabitiska hustrur;sigsöner. tog ena

5dog ocksåtiotal århade levt därden de iandra NärRut. ett
stod helt sönerKiljon, så NoomiMachlon och utanatt ensam,

och utan man.
tillsammanslmed för6Då svärdöttrarsinahon attbröt upp

fått höranämligenhade honfrån Moab. Där attvända hem
7Hon läm-bröd.och detfolkHerren hade tagit sig sitt gettan

två svärdöttrarbott, och henneshadeplats där honnade den
gsadeJuda Noomipådeföljde medan väghenne. Men motvar

båda två.mödrar,till"Vänd hemtill sonhustrur:sina eranu
våraharliksom gjortnitrofasthet motMå Herren Visa mot er,

9Må medtrygghetbåda liv ioch handöda mig. ettmot erge
deavsked,tillhon democh Sedan kysstehem make." men

woch tillba-med digföljerbörjade gråta sade: "Nej, vihögljutt
Men "Vänd tillbaka, minaditt svarade:tillka folk" Noomi

aldrigföder sönerdöttrar Varför skulle följa mig Jagni mer
12Gå gammal förförtillbakakan bli åt Jag är attmänsom er.

hoppas ochkundetrodde jagOm ännugifta jagmig. att re-om
13skulleföddeochåt söner,dan mig renti natt avmanengav

för deras skullSkulle nitills de vuxnapå demdåni vänta var
lottdöttrar Min ärnågon man Nej, minainne,stänga utaner

14Då bör-har slagit mig."handHerrensmycket bittrare än er:
avsked,tillkyssteoch Orpa sin svärmorgråtajade de igen,

15Noomi sade: "Dufrån henne.skiljaskunde inteRut sermen
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din svägerska Vänder tillbaka till folk och till gud.sitt sinatt
15MenFölj med henne tillbaka." Rut svarade:

"Tvinga digmig inte övergeatt
och vända tillbaka.

du går,Dit går också jag,
och där du jag.stannar, stannar

folkDitt folk,mittär
och din Gud Gud.minär

17Där du dör, vill dö,jag
och där vill bli begraven.jag

måHerren vad helstmiggöra som -
endast döden skall åt."skilja oss

13Då såg fast beslutenNoomi Rut följa henne tala-att attvar
19Såde hon inte saken. gick de båda tillsammans ändamer om

till Betlehem.
de kom framNär blev det uppståndelse Lstaden. "Detstor

2°"Kal1aNoomi", ropade kvinnorna.är mig inte Noomi, den
ljuva", sade hon, "kalla den bittra, denmig Mara, Väldige

Rikhar livet bittert förgjort drog bort,mig jag tomhäntmen
har låtit kommaHerren tillbaka. Varför kallarmig ni mig No-

dåomi, Herren har då denvittnat mig, Väldige har dömtmot
så hårt"mig

22Så gick det till återvände tillsammansNoomi mednär sin
moabitiska svärdotter hade lämnatRut, land. desitt Ochsom
kom till Betlehem då kornskörden började.just

Rut åkerBoas
1Noomi hade anförvant på makes sida, förmögensin ochen en
betydande släkt Elirnelek. hetteHan Boas.man av samma som
En dag sade Rut, moabitiskan, till sin skulle vil-svärmor: "Jag

gå bort fältentill och fråga får plockajag ax." "Görom -
3Sådet, flicka", svarademin Noomi. fäl-sig Rut tilli väggav

och började samla efter skördemännen.ten ax
händelseAv hade hamnat på åkerRut ägdesen en som av

4NuBoas, han hörde till Elimeleks släkt. kom frånBoassom
Betlehem och hälsade skördefolket: "Herren med ocher"vare

5Dåde svarade: välsigne dig" frågade"Herren Boas den som
förman för skördefolket den kvinnan hörde hem-var var unga
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6"Det "det honsvarade förmannen,moabitiska",är varma. en
7H0n bad fåfrån Moab.tillbaka med Noomivände attsom

ändatidenhar hållit på helaskördefolket ochefterplocka ax
stund har honkort varit inneBarasedan hon kom i morse. en

och vilat sig."
3Då ochGå bortpå, dottermin intesade till Rut: "HörBoas

håll digkvar ochåker,plocka på någon stannautanannanax
9Du följ efter dem Jagde skördar,till kvinnorna här. varser

så gåoch blir dudig, törstig,karlarnahar till inte röraattsagt
1°Då fölldrick vad de har upp."bara ochtill krukorna östav
dumarken och sade: kan"Hurhon med ansiktet mot varaner

främling"fastoch bry dig mig, jagså god ärmigmot enom
Boas förallt vad du hartalas gjorthar hörtsvarade: "Jag om

dinalämnatdog, och hur du harmakedin sedan dinsvärmor
folk dudig tillhemland och begettföräldrar och ditt ett som

12Må dig för vad du har ja,löna gjort,kände förut. Herreninte
dudu förtjänar,dig allt vadGud, närmå IsraelsHerren, nuge

13"Duskydd under hans vingar."söka ärhar kommit för att -
och"du harsvaradeherre", Rut, tröstatmycket god mig,mot
dinallafast iringaredin jag är äntjänarinna,uppmuntrat

tjänst."
När ochhittill henne: "Kommatdags sade Boasdet blev

bredvidDå honättikvinet." sigbrödet och doppa i satteta av
åthonrostad säd, ochräckte henneoch hanskördemännen,

15När börjaförhonfick ändåoch attsig över. stegmätt upp
plockaorder låta hennefolk ostörtplocka igen Boas sitt attgav

16"Och.ni någradrakanbland kärvarna. gärnaäven ut ax ur
dem,så hon får plockaliggaknippena och låta dem att upp

på henne."grälarniutan att
17Så och sedantill aftonen,på åkern ändasamlade Rut ax

ungefär efablevhade plockat.klappade hon vad hon Detut en
18och visadestaden. sinmed till Honkorn, bar hon indet sig

lämnade henneoch honsamlat ihop,vad hon hadesvärmor
19"Var harmåltid.efter hennesblivitockså vad hade översom

Guddu arbetatharfrågade "vardu plockat dag", Noomi,i
berättadedig" Då Rutvälsigne honom har sigtagit ansom

heterhos daghar arbetat ihadehon "Den jagvarit: manvar
2°"Må "Her-sadevälsigna honom", Noomi,Boas." Herren-

levandedetrofasthet har sigintei sin övergett vareren, som
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eller de döda." Och tillade:hon "Den står nära,mannen oss
zlRub-moabitiskan,han våra skyldemän." fortsatte:är en av

sade också hålla"Boas skulle närheten hansjag mig iatt av
22"Detfolk tills de färdiga med hela skörden." braär är att-

du går bland kvinnorna åker",på svarade "för påBoas Noomi,
23Al1tsååker kunde du antastad."bli höll hon tillsigen annan

dem och plockade ända tills skörden korn och veteax varav
avslutad. Och hon bodde hos sin svärmor.

och tröskplatsenRut Boas

1En dag sade Noomi till svärdotter: barn, villsin "Mitt jag att
2Boas,du skall få det och bra. tjänsteflickor dutryggt vars var

tillsammans med, vår släkting. kväll han på tröskplat-Iär är
3Duoch kastar korn. skall bada, dig med vällukt-smörja insen

ande olja, på finkläderdig dina och gå till tröskplat-sätta ner
laga så han dig förränMen han har slutatinte ätaattsen. ser

4Geoch dricka. akt på han lägger och gå framsig sedanvar
och lyft på täcket vid fotändan och lägg dig där. Då hansäger

5Rutdig vad du skall svarade: skallgöra." "Jag precisgöra
du säger."som

5Hon gick alltså tröskplatsentill och gjorde till punktner
7Näroch pricka hennes hade åt henne. Boassvärmor sagtsom

hade och druckit glad och intillätit gick han nöjd och lade sig
sädeshögen. Då ochhon dit lyfte på täcket vid fotän-sigsmög

3Mendan och lade for trevadesig. ochmitt i Boasnatten upp
omkring lågoch märkte det kvinna hos honom.sig att en
9"Vem du" frågade han. dinRut,är "Jag tjänarinna",är svara-
de hon, "bred din dumantel skyldeman"mig, minöver ärut
1°Han sade: "Herren välsigne dig, dotter. du dinmin Nu visar
trofasthet tydligare förut: du söker efterännu inteän unga

Varvarken fattiga eller rika. orolig, dotter.män, inte minnu
Allt vad du skall du respekterad allasäger jag göra är av-

Dethär staden.i din skyldeman, detår jag ärsant att men
13Stannafinns här Omjag. iär närmare än natt.en annan som

han på och plikten skyldeman, nå-i sig rättentarmorgon som
väl, då må det ske, han vill, då skall det,jaginte göramen om

14Såså Herren lever kvar här tills det blirLigg morgon"sant
låg hon där hos Boas ända till hon in-stegmorgonen, men upp
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varandra; han villemänniskor kunde känna inteigenännunan
15Bo-tröskplatsen.det hon hade vidskulle bli känt varitatt att

gjorde hanbad sjal och hålla den.henne Honsintaas upp som
tillsade, mått korn och lade bördanoch han rät-mätte upp sex

på Därefter gick han till staden.henne. inta
När har detkom hem frågade hennes "HurRut svärmor:

gått, hadeDå berättade hon allt vad gjortdotter"min mannen
och förför mått korn hanhenne tillade: mig,"Dessa sex gav

han komma hem tomhänt tillville skulle mininte jag svär-att
13Då flicka, tillslugnt,svarade "Vänta minmor." Noomi: nu

du får avlöper. kommerhur saken Den inte attveta mannen ge
ordnat det hela, och det dag."sig någon förrän han har iro

Rut blir hustruBoas
1Boas Då komgått stadsporten och där.hade till sigsattupp

ochskyldemannen förbi, den han hade talat "Komom.som
och den andre slogdig här, sade Boas, sigsätt min vän" ner.

Sedan äldste och bad demdit de stadenBoas tio i tatog av
3sadeplats. han till skyldemannen: "N0-de hadeNär sigsatt

överlåtafrån vill denhar kommit tillbaka Moab,honomi, som
4ag tänkte med-tillhört vår anförvant Elimelek.jord harsom

dela förvärva denoch erbjuda digdig detta i närvaroatt av
jorden,dem här och folkets äldste. Vill du lösa insittersom av

först tillså så låt det.det, vill du mig Duinte, ärgör vetamen
Då svarade deninlösningsrätten, efter dig kommer jag."men

5Boasandre: "Jag fortsatte: "Samtidigt dulöser jorden."in som
moabitis-Noomi jorden, du också denövertar Rut,övertarav

änkan, egendom."ka så den dödes bevaras på hansatt namn
il-Ian omöjligt för lösasvarade: så fall det in jor-"I migär att
den, eftersom Hävdaskulle bli till skada för egendom.det min

det."du och plikten skyldeman, kanjag inte görarätten som
7Nu så inlösen och ägobyte Israeldet förr tiden vidi i attvar

uppgörelse skon ochför stadfästa sigatt tog gavman en av
israeliterden åt Därmed bekräftades avtalsin motpart. ett

3När du" drogemellan. skyldemannen sade till Boas: "Köp
han därför skon.sigav

9Då och alla andra:sade till de äldste till de "Ni iBoas är
dag förvärvar allt har tillhörttill Noomivittnen jagatt av som
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1ODär-Machlon.ochKiljontillhörtharoch alltElimelek som
moabitiskan Rut,hustru,Machlonsförvärvar jagmed även

egendompå hansbevarasdödesdensåhustru, att namnsom
dag vitt-vår stad. Ni iärochsläkthansutplånasoch inte urur

sade:vidandraOch allaochäldste portendetill detta."nen
till dittkommerhenneMå Herren göra"Vi vittnen.är som

hus. VisaIsraelsbyggtbådadessaRakel och Lea,likhem som
12Mâ släktdinBetlehemisprid dittEfrata,kraftdin i namn

med dennadigskänkaskallHerrende barn ungasomgenom
åtföddeTamarden Peressläktbli Pereskvinna somsom -

Juda."

stammoderDavidsblirRut
lät Her-med hennelåghan13Så till hustru. NärRutBoastog

14Då sade kvin-föddeoch honhavande,ren blihenne son.en
diglåtitdag hariHerren,"Lovadtill Noomi: somvarenorna

15Han skallIsrael.ryktbarbli iskallHanskyldeman. gefå en
ålderdom. Det ärpå dindigförochlivsmod sörjadig nytt

ochälskar dig ärhonfött honom,harsonhustrudin somsom
och16No0mi famn,pojken i sinsöner."dig sju togför änmer

17Grannkvinnorna ho-vårdade honom.blev hondet gavsom
kallade ho-fått son" Dehar"Noomioch sade: ennom namn

far.DavidsIishaj,tillfarhan blevOved, ochnom
19Hes-tillfar Hesron,Detta släkttavla: PeresPeresär var

ZOAmmina-Amminadav,tillfarRamfar till Ram, varron var
SalmaSalma,far tillNachshonNachshon,tillfardav varvar

22Oved Iishaj,far tillOved,far tilltill Boasfar Boas, varvarvar
David.far tilloch Iishaj var



SamuelsbokenFörsta

Samuels födelse
Ramatajim Efraims bergsbygd bodde hette El-i somen man

från tillkana. Sufs land och till Ierocham,Han var son sonvar
ElkanaElihu, Efraims hadetill Tochu, till Suf stam.son son av

två hustrur; den andraden hette Hanna, Peninna. Peninnaena
hade barn, barnlös.Hannamen var

3Varje från Shilo förår gick Elkana hemstad tillsin attupp
tillbe Hof-offra till Sebaot. Elis bådaoch Herren Där sönervar

4När offradeni och Pinechas Elkanai Herrens tjänst.präster
alla hennes och döttrarhan hustru ochPeninnasin sönergav

5medanflera fick enda.andelar offerköttet, baraHanna enav
Men den hade kärast, fastän hadeHanna han Herrenvar som

5Henneshenne ofruktsam. rival retade och förödmjukadegjort
7Elkanahenne för ofruktsam. gjordeständigt hon sinatt var

färd gång följde med tillår efter år, och Her-Hannavar upp
hånad andra. då ochhus blev hon den När Hanna grätrens av

3sade Elkana till "Varför grå-ville hennes henne:inte äta man
Varför du sådu, och varför duHanna, ingentingäter ärter

Är för digsorgsen jag inte tio söner"änmer
9Efter offermåltid Shilo trädde fram införHanna Her-ien

dörrposten tempel Eli påVid till Herrens prästensattren. en
101 gavstol. till och gråtande honsin bad Herren,Hannasorg

dettahonom löfte: Sebaot, du till din"Herre tjänarinnasom ser
ochnöd vill dig glömmer bortdumig, inte migta utanan om

skänker honom åt för helamig då skall Herrenjagen son, ge
någonsin vidröra hans huvud."livet, rakkniv skalloch ingen

12Hon inför och Eli och iakttog hennesbad länge Herren, satt
13Hon för rördebad nämligen själv och läp-läppar. sigtyst

orden hördes. Eli trodde hon berusad.attattutanparna var
14"Hur åt så där", sade han, tilllänge skall du bära dig "se att

15Menbli svarade: herre,med ruset" Hanna "Nej, jag ärav en
ordentlig öl har druckit, harkvinna. eller jag inte jagVin men

16Tr0fram dåligförburit Herren. inte jagmina äratt ensorger
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fickoch förtvivlanmänniska. Hela tiden det min somsorgvar
17Då digIsraels Gud skallsade Eli: "Gå fridtala."mig iatt ge

18Hanna vördnadsfullttackadehar bett honomvad du om."
Sedan åt hon och såg längreoch gick intesin väg. ut.sorgsen

19Nästa och tillbad ide tidigt Herrensteg uppmorgon
lågElkanatemplet och vände sedan åter till Rama. När nu

2°0ch åretihåg henne,hustru kommed Hanna Herren närsin
havande och fött Hontill ända hade hon blivit gaven son.var

badSamuel, sade hon, Herrenhonom "ty", "jagnamnet om
honom".

ShiloSamuel kommer till templet i

21När för-till Shilo förhela familj gickElkana och hans attupp
löftesoffer,och frambäradet årliga offret till sittHerrenrätta

följde tills pojken har blivitmed.Hanna "Jaginte väntar av-
och"då skall med honomsade hon till jagvand", sin taman,

för alloch därfå fram införhan skall träda Herren stanna
23Elkana finner bäst ochduframtid." svarade: "Gör väntasom

du harMå låta det bli sagt."tills han avvand. Herrenär som
till dess hanammadestannade hemma och sinHanna son

24Då medElkana, och de hade sigavvand. följde hon medvar
Så fördes pojkenlägeltreårig säck mjöl-och vin.tjur, en enen

frammed dem de träddetill hus Shilo, hanHerrens näri var
25Fadern årslaktoffer haninför offrade det varjeHerren. som

fram ochförde han pojkenbrukade frambära åt SedanHerren.
Elihonom med tillpojkens sigoffrade tjuren. Hanna, togmor,

25och Så du lever, herre,sade: på herre. jag är"Hör mig, sant
27Detoch bad tillstod här hos dig Herren.den kvinna varsom

vad bad ho-hardetta barn bad, och Herren mig jagjag gettom
23Nu åthonom tillbakavill Herren.minjag i tur genom om.

tillhöra honom."Så länge han lever skall han
Shilo.Därefter tillbad de Herren i

lovsångHannas
1Så bad Hanna:

hjärta jublar Herren,"Mitt över
högt.kan bära huvudetjag
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fienderåtskrattakan minaJag
räddatdu mig.glädjei över att

Ingen helig Herren,är som
du,finnsdet ingen utom

Vår Gud.klippa fastäringen som
3Sluta skryt,stoltamed ertupp

de fräcka orden,spara
allt,GudHerren är vetsomen

gärning.han varjeväger
4Hjältarnas båge bruten,är

kraft.medde rustas nysvagamen
5De för brödet,måste slavamättasom var

mödan.frånhungrade vilarde som
får ofruktsamma,denSju söner

bort.den barnrikamedan Vissnar
éHerren liv,dödar och ger

därifrån.och räddardödsriketleder iner
7Herren rik,fattig och han görgör

upphöjer.och hanförnedrarhan
3Den hanhjälplöse gruset,urreser

dyn.lyfter handen fattige ur
furstarblanddemHan rumger

hedersplats.pålåter democh trona
fästen tillhör Herren,jordensTy

rund.jordenshar han lagtpå dem
9Herren skyddar sina steg,trognas

mörkret,går underde onda imen
kraft lyckas ingen.av egen

Herrens fiender krossas
himlen.dundrarden iHögstenär

alla länder,jordensHerren dömer
styrka,hankonungåt sin ger

smordes spira."lyfter högt sin

Eli och hansDomen söneröver
Elkana stannadepojkenmedantillåtervände hem Rama,

12Men ElisEli.under söneroch tjänade Herren prästenkvar
13Så härfrågade efter Herren.ochmänniskor inteondsintavar
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framfolket: någon bartillbrukade närvägaprästerna mot
kompå koka köttet, prästtjänareslaktoffer och höll attett en

och den kitteln,gaffel kördemed treuddiga isin pannan,ner
på gaffelnfastnadeeller krukan; allt prästentoggrytan som

Shilo.kom tillalla israeliterdel. Så gjorde desin mot somsom
15Ibland fettet förränbränna prästtjänarenhann inte ensman

åtkött stekatill den offrade: "Lämnaoch sadekom attsom
16När and-rått." då denvill ha det kokthan inteprästen, utan

såsedan får dumåste fettet brännas,invände: "Först tare
ha köttethan villedu vill", svarademycket prästtjänaren att

17Devåld.det medskulle han männentagenast, ungaannars
vanhed-själv, de på dettasvårt införsyndade Herren sättnär

offergåvor.rade hans
13Men redangjorde hos Herren,Samuel sin tjänst gossesom

19Varje sydde hans litenårefod linne.bar han mor enaven
hon och hennesoch den medmantel åt honom sig, närtog

ZODå ochElkanaoffret. välsignade Eliför det årligakomman
denna"Må dig barn medoch sade:hans hustru Herren ge

åthon har lämnat Herren."stället för denkvinna i son som
Och glömdegick de hem Herren inte Hanna:Sedan igen.

två Sa-och döttrar. Menhon födde ytterligare sönertre gossen
hosmuel Herren.växte upp

22Eli hörde hur hansgammal. hanmycket När sönernuvar
medde låg kvinnornabehandlade israeliterna och hur som

23sadeuppenbarelsetältet, haningången tillgjorde vidtjänst
Överallt får höra"Varför så jag ogär-till dem: gör ni om era

24Mina blanddåligt ryktedet harnog Niningar. söner, ärnu
250m kanmänniska syndarfolk.Herrens mot annan,enen

dåkansyndarmedla. någon Herren,Gud Men mot vemom
far, ville derasdock på Herrenmedla" lyssnade sinDe inte

25Men ochbåde Gudsochdöd. Samuel växte vanngossen upp
människors gunst.

27Det "SåEli och sade: Herren:gudsman tillkom sägeren
de levdeuppenbarade redan i Egyp-din släkt migFör jag när

23och Israels allafarao, blandslavar hos ut-stammarten som
till mittsläkt till stigavalde din minajag präster,att uppvara

åtOchefoden införoffereld och bära fram mig.altare, tända
Varföreldoffer.släkt alla israeliternas missunnardin jaggav

ochgåvor tillkommerdu då de offer och de mig,mig var-som
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med degöderVarför nimigför dinadu änsönerärar ermer
offrarfolk Israelallt mittbästa bitarna somav

lovatgång3ODärför Gud: harIsraels JagHerren,säger en
inför mig,alltid få tjänstfars släkt göradin dinoch att numen

demskallbli så. äraskall Iagingalundaförklarar detjag att
förnedrade.skall bliföraktarde migmig,ärar sommensom

släkts livs-och din31Det dindå bryterdag jagskall komma en
32Du medskallålder.når högditt huskraft, så iingen seatt

aldrigIsrael, ochförtillfårochpåavund gagnvarasomenvar
33jag bortryckaskall intesläkt.gammal dinskall någon bli i

slock-blickdinsåaltare,vidalla från mitt attde dina tjänsten
efterkommandealla dinalivsmod Menditt vissnar.ochnar

Hof-34Det drabbar dina sönerÖdeår.skall bästadö i sina som
dagpå ochför dig:skall bli tecknetoch Pinechasni sammaen

handlar35Jag skall präst,skall båda dö. utse trogen somenen
följd tjänaskall obrutensläkt ioch hansoch vilja,efter hågmin

36Alla kvarsmorde. ärkungen,inför minpräster avsomsom
ochslantoch tiggadå till honomskall kommadin släkt om en

fåförblandhjälpa till prästerna attfåoch bebrödkaka atten
något äta."att

Samuelföruppenbarar sigHerren
Påuppsikt.Elis1Den undertjänade HerrenSamuel nuunge

ochmänniskor,tilltaladeden tiden ovanligt Herrendet attvar
2Då följande. Eli,gånghändeprofetsyner sällan.förekom en

låg ochkundehanså inteblivitögon att sovse,vars svaganu
och3Tempellampan släckt,intepå vanliga plats. ännusin var
4Dåstod.arkGudstempel, därSamuel låg och Herrensisov

5och hansvarade han,jag",ropade på Samuel. "Här ärHerren
på mig."ropadedubort till Eli och sade: "Här jag,ärsprang

Dåigen."digGå och läggharsvarade:Men Eli "Jag inte ropat.
5Än honom. Hanpåropade Herrengånggjorde han det. en

på mig."ropadedugick bort till Eli: "Här jag,och ärsteg upp
Gå och lägghar inteEli svarade: jag ropat.Men "Nej, min son,

och7Samuel Herren ännulärt kännadig hade inteigen." ännu
på3För ropade Herrengångentredjefått hans ord.inte emotta
dujag,till Eli: "Här ärgick bortåter ochSamuel, stegsom upp

ropadeHerrenEli detropade på förstodmig." Nu att somvar
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9och "Ochpå till Samuel läggapojken, han sade sig igen.att
Tala, dinnågon på dig skall du Herre, tjänaresäga:om ropar

och ladehör." Och Samuel gick tillbaka sig.
1°Då och ropade förut:kom och ställde därHerren sig som

hör."svarade: "Tala, din"Samuel, Samuel" och han tjänare
Då något Israelskallsade till Samuel: "Jag iHerren göra som

Den da-på alla får höra det.kommer skrälla i öronenatt som
har hotatskall Eli hans släkt drabbas detoch jagav somgen

13Iag låtatill slut. skallmed. Allt skall uppfyllas, från början
släkt står fast för all fram-honom dom hansmin överveta att

eftersomtid, han har syndat och ingripit sinainte sönermot -
Därför harhan de visade förakt. svuritvisste mig jagatt

skuldskall kunna denoffer eller gåvor någonsiningaatt sona
Elis släktyngersom

15Samuel öppnadedå hanlåg kvar tills det blev morgon,
han vågade berätta sindörrarna till hus. inteHerrens Men om

15Men "Samuel,ropade på honom:uppenbarelse för Eli. Eli
17Och Eli frågade:svarade Samuel."Här jag",min son" är-

dölja någonting för"Vad sade han till dig får mig.Du inte
förtiger endaGud skall straffa och framgent, dudig, ettomnu

18Då allt-det talade till dig." berättade Samuelord hanav som
ochför honom dolde något, Eli sade: "Hanoch intesammans

vill."han vad hanHerren,är gör
Samuel alltmed honom och lätoch Herrenväxte upp, var

2°Det Israel,uppfyllelse. blev klart för helavad han isagt
hade betrott Samuel medfrån till Sheva,Dan Beer Herrenatt

Herrenhans profet. fortsatte Shilo. Ge-visa sig iatt attvara
1och vaduppenbarade han där för Samuel, Sa-ord sigsittnom

muel sade nådde till hela Israel.ut

Filisteerna arkHerrenstar

Israels folk drog för strida filisteerna. slog lägerDeut att mot
SedanAfek.vid och filisteerna slog läger vidEven Haeser,

Israel-filisteerna till strid, och kampen blev hård.ställde upp
slagfäl-besegrades, och omkring stupade på000iterna 4 man

3När Israel:folket kom tillbaka till lägret sade de äldste itet.
filis-"Varför har dag tillfogat detta nederlagHerren i motoss

förbundsark från såLåt hämta Shilo,teerna Herrens attoss
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våld."fiendersvåraräddarochiblandden finns oss uross
för-Sebaots4Man hämta HerrenShilo och lätbud tillsände

bådaElisOch sönerpå keruberna.hansbundsark, tronarsom
ark.GudsPinechas följdeHofni och

israel-allahöjde5N lägretförbundsark kom in iHerrensär
éFilisteerna dethördeskalv.så markenjubelrop attiterna ett

fickDå deåt"jublar atthebreerna vetadet"Vadoch sade: är
7blev förskräckta: "De-detill lägrethade kommitarkHerrens

så-"någotde,ropadeoss",till lägret Vekommitgud harras
undan3Ve räddaskallförut hänt.dant aldrighar ossoss, vem

plå-slagsmed allasloggud, hanväldigedenne egypternasom
så9Men och män,mod, filisteer, Visafattaökneni somergor

harde varitliksomhebreerna,underslavarblirni inte un-att
1°Så tillfilisteernagickmän"der Kämpa angrepp,somnuer.

tillhem sig.ochflyddeochblev slagnaoch israelitema envar
förlorade 000 i30Israel stupa-nederlag;svårtDet manettvar

Hofni ochbådaElisGuds och sönerbyte,arkde. togs som
dödade.blevPinechas

ShiloSlagfältet tillfrånEn Benjamins stam sprangurman
klädersönder sinahade rivitdag. Hanframoch kom samma
Guds13Eli, förfullpå huvudet.jordoch strött oroavsom var

Närvänd vägen.stol vidpå motark, porten mannensatt en
kla-alla ihänt brastvadberättade utochstadenkom iin som

förvad det oväsen.14Eli undradeochhörde varropengan.
15Eliberättade.ochtill honomskyndade framMannen nuvar

15Man-förlängrekundeoch inte starr.nittioåtta år gammal se
flyd-Slagfältet,från jaghar kommitsade: "Det jagär somnen

Eli,frågadegått, son",det minharde därifrån dag." "Huri -
på flykten17och drivitshar"Israeliternasvarade:budbäraren

bådaOckså dina söner ärharmångafilisteerna, och stupat.av
18När hantagen."Guds arkoch ärPinechas,döda, Hofni och

vidstolfrån sinbaklänges porten,föll EliGuds arknämnde
och dog. Inackenhanbröthangammal ochoch tung varsom

Israel.då domare överfyrtio år hade han varit
skullebarn ochväntade19Elis hustru,Pinechassvärdotter,

och hennesarkGudsfick höraDå hon tagenföda. attsnart var
och honhennevärkarna överdöda, kommakesvärfar och

ZOHOII och kvinnor-döende,födde barn.och sittkröp ihop var
fött son." Menharlugn, dusade: "Varhennehjälpte enna som
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21Honhörde på.hon svarade hon pojkeninte, inte namnetgav
I-Kavod, sade hon, "härligheten har vikit från Israel"."ty",

tänkte på borta på svärfar ochGuds ark ochHon sinsom var
Zzochmake sade: "Härligheten har vikit från Israel,sin

Guds ark borta."är

hos filisteernaArken

1Filisteerna med Guds ark från Ash-Even tillsig Haesertog
Zoch ställdedod den guden tempel, bredvidi Dagons Dagon.

3Tidigt följande fann folket Ashdod liggandeDagonimorgon
framstupa på framförmarken ark. Då deHerrens Dagontog

4Morg0nenoch ställde tillbaka honom på plats. därpå fick de
återigen ligga framstupa på marken framförDagon Herrensse
ark. händerna hadeHuvudet och slagits tröskeln,motav en-

5Därförbålendast kvar honom. det dag såär iän attvar av
Ash-varken eller de besöker hans tempelDagons ipräster som

dod på tröskeln.trampar
5Herrens hand vilade folket Ashdod, både själ-i iövertungt
staden och på landsbygden: han höll dem skräck ochiva an-

7Närdem såg de:med bölder. de vad hände sadesatte som
slårkan ha kvar Israels Guds ark hos hans hand"Vi inte oss,

3Därförhårt vår fi-och gud tillkallade deDagon."mot motoss
medlisteernas alla hövdingar och frågade: "Vad skall vi göra

Israels Guds ark" svarade: "Guds ark skall flyttas tillDe Gat."
9menSå förde de arken till Gat, då den kom dit fick staden

känna och förvirringHerrens hand. Skräck spred sig,av
böl-hemsökte alla, både och små, och det slogHerren stora ut

1°Dåder på dem. förde de Guds ark till Ekron, dennärmen
kom dit ropade förfäran: har skickat pådär "Dei sinmännen

Filis-Israels Guds ark för döda och alla de våra."attoss oss
alla hövdingar tillkallades, folket krävde Israelsochteernas att

såGuds ark skulle skickas tillbaka dit där den hörde hemma,
den dödade dem alla. Hela staden hade nämligeninte gri-att

våldsam skräck, så trycket hand.pits Herrenstungtav var av
12De fråndog drabbades bölder, och klagoropetintesom av
staden himlen.steg mot
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IsraeltillArken åter
månader,ark hos sju1Då sig ihafthade Herrensfilisteerna

skall"Vad vispåmän. göravände ochtill sina prästerde sig
skickaskallvilket vi"Påfrågade de. sättark"med Herrens

med Israels3De blivill"Omfick till nitillbaka den" avsvar:
måstegåvor; nidenskickaskall i vägni inte utanGuds ark ge

varför hanfårochbotade, niDå blirgottgörelse. ni vetahonom
4"Vad förskall vi gottgör-er."släpper sittinte geomgrepp -

svarade: "Femspåmännenochochfrågade de,else" prästerna
höv-mångalikaguld,råttoroch femguldbölder somavav

alla, ock-drabbatharhemsökelselandet. Sammadingarna i
bölder och5Ni avbildningarskall göraså hövdingar. av eraera

Israels Gud.därmedland, och ärahärjarråttorna ertsomav
gudar ochoch ertsläpper sittDå hankanske eragrepp om er

faraooch gjor-6Varför såförhärdar m egypternaland. somer,
måste de släp-maktfått känna Herrenshadedede Sedan av

7Nu skallgå. nilåta demfria och taisraeliterna vagnnyenpa
undergåttaldrig harochkalvatnyligen haroch två kor som

ifrån demskallKalvarna niför tademok. Spännett vagnen.
Guldfigu-3Ställ påarksedan Herrensoch föra hem. vagnen.
läggaskall igottgörelse ni etthonomlämnarni somrerna som

9Men efter:den.såSkicka iskrin bredvid arken. väg nogase
detdå HerrenBet-Shemesh, ärarken vägen mottar uppom

detfall vielände.detta I attallt vethar tillfogat annatosssom
då häntAllt harhar slagithandhansinte år enavoss.som

slump."
kal-hadewFilisteerna nyligentvå korså.gjorde De tog som

hemma.kalvarderashöll kvarföroch spändevat menvagnen
likaså skrinetSedan ochpåarkdeställde Herrens vagnen

17-Kornabölderna.avbildningarnaochmed guldråttorna av
åt sigvikaBet-Shemeshgick raka attutanvägen mot vareav

de. Filisteernasråmadehelaoch vägenhöger eller vänster,
område.Bet-Shemeshstilländaefter demföljdehövdingar

dalen. De13Folket skörda ipåhöllstaden just vetei att nere
glada.demgjordeoch denarken,och ficktittade synenseupp

tillhördeåkerVagnen på denvidstannade stenstor somen
frånBet-Shemesh. högg träetDeinvånarna iIosua, uppaven

15Leviter-brännoffer åt Herren.offrade kornaoch somvagnen
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hade lyft ark och skrinet med guldfigurernaHerrensna ner
och ställt alltsammans på den Invånarna i Bet-stora stenen.
Shemesh frambar denna dag brännoffer och slaktoffer till Her-

15De fem filisteiska hövdingarna bevittnade allt detta ochren.
återvände till Ekron dag.samma

17Av de guldbölder filisteerna lämnade gottgörel-som som
åt Herren för Ashdod, för förGaza, Ashkelon,se var en en en

13Råttornaför Gat och för Ekron. guld lika mångaen en av var
de filisteiska städer där de fem hövdingama härskade, bå-som

de befästa städer och byar på landet. Den destora stenen som
ställde på stårHerrens ark denna dag på åkeriännu Iosuas i
Bet-Shemesh.

19Men Jekonjas släkt hade deltagit den allmänna gläd-inte i
Bet-Shemesh åsynenjen i vid ark. DärförHerrens dräpteav

folketHerren dem, och höll dödsklagan påsjuttio grundav av
2°"Vemden manspillan han hade vållat. kan bestå införsom

denneHerren, helige Gud", frågade Bet-Shemesh, "ochiman
7-1Deskall arken, så den kommer härifrån"ta emot attvem

sände då bud till "FilisteemaKirjat-Iearim: har lämnat tillbaka
Herrens ark. och hämtaKom den till er."nu upp

1Då kom de från Kirjat-Iearim och förde tillHerrens ark
Avinadavs hus på höjden, och de invigde hans Ela-uppe son

till ha vård Herrens ark.attsar om

Samuel domare Israelöver
2Det hade gått lång tid, år, sedan arken fåtttjugo sinnu en
plats i Kirjat-Iearim. Då sökte hela Israels folksig till Herren,
3och Samuel sade till dem: "Om på allvar vill vända tillni om
Herren måste med de främmande ochni gudarnagöra er av
astartegudinnorna. Håll hela hjärta till ochHerrenerter av
dyrka honom, Dåingen skall han rädda filisteer-annan. er ur

4Israeliternavåld." gjorde då med baalsgudarna ochsignas av
astartegudinnorna och tillbad endast Herren.

5Samuel uppmanade israeliterna komma iattnu samman
ÖNärför hanMispa, skulle be till Herren för dem. de hadeatt

samlats där de ochöste det inför Herren. Degötvatten utupp
fastade den dagen och bekände synd för Ochsin Herren. Mis-i

skipade Samuel mellan israeliterna.rättpa
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samlats ihadeisraeliternapå7När redafick attfilisteerna
budetViddem.stridtillhövdingar motderas utdrogMispa
"Svik3och Samuel:tillsaderäddaisraeliternablevdettaom

räddarså hanGud,vår atttill Herren,fortsättinte, att ropaoss
offradeoch9Då dilammSamuel ettfilisteerna."undan togoss
till ho-ropadeochåtheloffer Herren,brännoffer,det ettsom

Medan Samuelhonom.svaradeIsrael, och Herrenförnom
då lätanfalla. Justförframryckt attfilisteernahadeoffrade
blandförvirringspredochfilisteernadånaåskan överHerren

som från Mispadrogisraeliterna, utslagnablevdem. De av
tillin-ochKartrakten Bettilländafilisteernaförföljdeoch av

ochmellan MispaOch Samuel lät stendem.tetgjorde resa en
"Ända hjälp-hitsade:HanHaeser.den EvenkalladeShen och

Herren."te oss
på Isra-inträngdeoch inte13Nu kuvadefilisteerna mervar

filisteernatid höll HerrenSamuelshelaUnder ne-els område.
hade erövrat,filisteernastäderIsrael detillbakafick somre.

städerdessahörde tillområdenoch detill Gat,från Ekron som
ochisraelitermellanfredocksåråddebefriades. Det amoreer.

VarjeIsrael.domare15Så han överSamuel levdelänge var
påskipadeoch rättGilgal och MispaBetel,tillår for han runt

till17Sedan tillbaka Ra-vände hanplatser.dessaoch en avvar
byggdeIsrael. Därstyrde handärifrånochhanboddedärma;

åt Herren.också altarehan ett

kungbegärFolket en
till domare överhan1Då gammal sina sönerSamuel blev satte

och deandre Avia,och den2Den Ioelförstfödde hetteIsrael.
3Men följde sininteSheva. sönernaBeerihade domarsätesitt

vrängdeochdefördel:såg till mutortogspårenfar i utan egen
Samuel Ra-isökteoch4Då äldsteIsraelssamladeslagen. upp

föl-dina"och sönertill honom,5"Du desadegammal",ärma.
och dömakankung styraspår. Gedinaijer inte somoss en

fåville6Samuel deogilladefolk." attandraallaharDetoss.
7och svarade:Herrentill Herren,badHansig.kung överen

förkastardig de utanintefram. Det ärfå vilja"Låt folket sin
8Ända densedankung.derasskallvill jagde intemig: att vara

sigständigtde väntharEgyptendemfördedag då jag ut ur



8:9 Första Samuelsboken 448

bort från mig och tjänat andra gudar. Nu handlar de på samma
9Gördig.sätt dem till viljes,mot dem först, låt demmen varna

vilka rättigheter deras kungveta kommer få."att
Samuel framförde Herrens ord till dem begärdesom en

11"Dessakung. rättigheter", sade han, "tillkommer den kung
skall härska över Era hansöner till strids-tar sinasom uter.

och hästar eller till 12Hanförespringa hansattVagnar vagn.
kommenderar somliga föra befäl elleratt över fem-tusen man

Någratio. måste plöja hans jordar och bärga hans skördar,
andra blir hans 13Eravapensmeder och vagnmakare. döttrar

han blandasätter salvor åt honom,att laga hans eller bakamat
14Hanhans bröd. lägger beslag på bästa åkrar, vingårdarera

och olivlundar och 15Handem åt ämbetsmän.sina kräverger
tionde gröda och vinskördar för till hov-sinaattav er era ge

Hanochmän ämbetsmän. tjänstefolk och bästatar ut ert era
och 17ochåsnor till arbeta åt honom, hanatt kräver tiondeoxar

fårhjordar. 13NSjälva blir hansni slavar. detta händerärav era
kommer ni till Herren och be fåatt slippa den kungatt mropa
har valt åt 19Folketdå skall han inte er." vägradeer, men svara
dock lyssna till Samuel.att "Nej", ropade de, vill"vi ha en

2°såkung, blirvi alla andra folk,att kung skiparsom en som
åträtt går i för och utkämpar våraspetsen stri-oss, som oss

21Närder." Samuel hörde vad folket hade framfördesägaatt
220chhan det till Herren, Herren svarade: "Gör dem till viljes

och låt dem få kung." Då sade Samuel åt israeliterna gåen att
hem, och till stad.sinvar en

Samuel Saulmöter

Kish.Benjamins fanns rik och mäktigstam hetteen man som
Han till Aviel, till Seror, till Bekorat,var son som var son son

Kishtill Afiach Benjamins hadestam. hetteson av en son som
Saul, ståtlig Det fanns ingen ståtligare helaien ung man.
Israel, han huvudet högre alla andra.änvar

3En gång hade några åsnor kommit bort för Kish, far.Sauls
Kish sade till sin Saul: "Ta med dig tjänarna ochson en av

4Deoch leta på åsnorna."rätt gick Efraims bergsbygdgenom
och Shalishalandet fann dem inte. De sökte också Sha-imen
alirnlandet, förgäves. Så fortsatte de Benjaminsmen genom
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5När hade kommitdeheller.däråsnorhittade ingaland men
med "Vihade sig:hanSaul till tjänarenland sadeSufstill som

förför änfar sigbörjar mingår osshem igen, meroroaannars
finnsdär frammestaden6Men sade: "I entjänarenåsnorna."

slår in.förutsägervad hanalltanseende:medgudsman stort
7"Men vibesked."kankanskehandit, omLåt ossge -oss

Saul.undradehonom"tillmeddå haskallvad vigår dit, oss
har vi intenågontingochränslar annatvåraslut"Brödet iär

3Men hadetjänarenvara"skulle detvadEllerhonom.att ge
kan"denhan,sadesilversikel",kvartshar jag"Härett ensvar:

9När israeliternabesked."hansåhonom,lämnajag ossger
gårså vide: "Kom,sadeGudhosrådsökaskulletidenförr i
siare.dåkalladesprofetheterDettill siaren" numerasom

tillgick deSådit.""låt1O"Bra", tillSaul tjänaren,sade oss
fanns.gudsmannendärstaden

flickornågradeI stadsporten mötte sombacken motupp
där.dem siarenfrågadedeoch varskulle hämta vatten, om
Hanskyndade, "mensvarade12"a, framme",därhan er.är

kullen.påofferfestharfolketeftersomhit,har kommitjust en
han harinnanhonomfå i130m staden kan nigår tagin ini

börjar inteDenofferplatsen.påmåltidentillhunnit i väg uppe
offret innanvälsignamåsteför hankommit,harförrän han

träffa ho-kannidetGå ärbörja genast,kan äta.gästerna nu
stads-gickde in14Då ochde, justfortsatte genomnom." som

offerplatsen.tillSamuel pådem vägkom emotporten
ochSamuelvarskotthade Herren15Dagen Saul kominnan

från Benjaminstill dig15"I sänder jag manensagt: morgon
Israel.folkmittfurstetill överdu smörjaskalloch honomland,

mittharvåld, jag settfilisteernasrädda detskallHan ur
klagan."till desslyssnatnöd ochfolks

"Där ärtill honom:sadeSaul, Herren"När fickSamuel se
folk."mittskallhan styrataladejag somom,sommannen

dufrågade: "Kanochstadsporten18Saul Samueltill iframgick
ärSamuel jagsvarade: "Det ärbor" somsiarenmigsäga var

till-skalldag m ätaofferplatsen. IpåGå före migsiaren. upp
färd,dinfortsättadukanbittimed Imig. morgonsammans

undrardu över.på detdigocksådå skalloch jag somsvarge
du inte2°Åsnorna behöversedandagarförförsvann tresom

skall inteför övrigt:Ochtillkommit rätta.de harför,digoroa
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allt åtråvärt 21MenIsrael tillfallai dig och din släkt" Saul sa-
de: tillhör"Iag Benjamins den minsta Israelsstam, stammar,av
och släkt denmin obetydligaste helaär i Benjamins Var-stam.
för talar du då till påmig det sättet" v

Samuel med Saulsig och hans och fördetog tjänare dem
offerhallenin i och dem plats främst bland gästerna,gav som

Sedanomkring trettio. sade han till kocken: fram"Tavar nu
köttet 24Kockenlämnadejag dig och bad dig förvara." togsom
då fram lår och fettsvans och lade för Saul.ett "Se här vaden

har låtitjag lägga undan", sade Samuel. för"Ta dig harDet
åt dig för det här tillfället."sparats

Så 25Sedanåt Saul tillsammans med Samuel den dagen. gick
de från offerplatsen och staden.in i ordnadeMan bäddner en

Zéochåt påSaul taket, han lade sig att sova.

Saul blir smord till furste Israelöver

I gryningen ropade Samuel till Saul på taket: "Stiguppe upp,
så skall följa digjag stycke på Saulväg" och deett steg upp,

27Närgick tillsammans. de kom till utkantenut stadenner av
sade Samuel: "Skicka förväg,tjänaren i själv kvarstannamen

stund, så skall talajag vad Gud har sagt."en om
1Samuel flaska med olja och hällde den Saulstog över1D nu en

huvud. kyssteHan honom och sade: "Herren dig tillsmörjer
furste folk Israel.över sitt Du skall folkHerrens och räd-styra
da det från alla fiender det. Och detta tecknet påärsom omger

det Herren har digär till fursteatt sittsmort över egetsom
Närfolk: du har skilts från dag kommermig i du träffa påatt

två vid Rakelsmän Selsach påi Benjamins område. Degrav,
talar för dig åsnorna du har letat efter har kommitattom som
till och din farrätta längre bekymrarinte för dem.sigatt Nu

3Duhan bara försig och undrar vad han kan göra.oroar er
fortsätter, du kommer fram till terebintennär Tabori mö-men

du på tillter män Gud Betel.tre är väg Den harisom upp ene
med killingar,sig den andre brödkakor och dentre tredjetre

4Delägel hälsarvin. och tvådig offerbröd, du skallsomen ger
5Därnäst filisteer-kommer du tillta Givat Haelohim,emot. där

fogde bor. gårNär du in staden du påi skarastöternas en pro-
feter på från offerplatsen,väg med harpa och tamburin,ner
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profetisk 6Dåextas.gripnaDe ärflöjt lyra ioch spetsen. av
liksomskall råka idig, du extasfallaande överskall Herrens

7När teckendessa in-alladumänniska.de och bli serannanen
35e-med dig.Guddig, ärstunden ingervaddåträffa, gör

till digså kommer jagGilgal,tillföredu migdan skall ner
gemenskapsoffer. Vänta i sjuochbrännofferoffrardär och

skall göra."vad duochkommer sägertillsdagar, jag
förvandladeSamuellämnaför9När vände sigSaul attom

redaninträffadeteckenoch allaoch sinne,hjärtaGud hans
Gudshonom,101 profeterskarakom emotGivadag. ensamma

Då dede.liksomoch han extasSaul,ande föll över greps av
betedde sighansåglängeSaul sedan attkände ensomsom

åt"Vad har tagitvarandra:tilldesadeprofeter,blandprofet
Och frånprofeterna"tillocksåSaulHörKishs son manen

uppkomPå detfader" visetdå derassade: "Vem ärtrakten
profeterna"också tillSaultalesättet: "Hör

Saul hem.återvände13När profetiska överden extasen var
harhade "Vivarit.ochhan tjänarenHans frågadefarbror var

viin-Saul,svarade "men näråsnorna",efterletatochvarit ute
15"Vad sadeSamuel."tillgick vinågonstanstill demsågte -

åsnor-15"Han förtalade attfarbrodern.frågadehan" ossom
Samuel ha-vadSaul.svarade Mentill rätta",hade kommitna

förSaul sinberättade intedetkungavärdigheten,de sagt om
farbror.

till kungSaul väljs
Mispa,iinför Herren17Samuel israeliternakallade samman

Gud:Israels13och "Så Herren,till dem: sägertalade handär
räddadeochIsrael Egyptenfördejag ut un-Det erursomvar

19MenförtryckteVäldenalla deochdan nuer.egypterna som
olyckorallahjälpthar iGud,denneförkastathar ni ersomer

till herrekung överfåbegärtställettrångmål, och i attoch en
försläktochförinför Herren, stamframTräd stamnuer.

släkt."
fölloch lottenfram,Samuel stigaIsraelsallalät stammar

stiga21När lät Benjaminssedan stamhanpå Benjamins stam.
fick MatrisDåsläkt.på Matrislottenföllsläkt,släkt förfram,

Kishspå Saul,fölloch lottenförfram,släkt stiga man,man
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sökte efterDe honom, och de kunde finna honomnär inteson.
vände de påsig till och frågadeHerren Saul verkli-nytt om

hade kommit. Och Herren svarade: har"Han siggömtgen
23Dâborta lägret."i de dit och hämtade honom, ochsprang

där han stod bland folket han huvudet högre allaännu var
24Samuelandra. sade: "Här denni Herren har utvalt.ser som

like finnsHans hela folket."inte i Då jublade alla och ropade:
"Leve konungen"

25Samuel tillkännagav de kungliga rättigheterna för folket
och upptecknade dem bokrullei han lade förvar införien som

26OcksåHerren. Därefter lät han alla gå hem och till sitt.var en
Saul vände hem till Giva, följd skara krigare Gudav en som

27Menhade kallat. några ondsinta visade förakt förmän sitt
Saul. "Skulle den där kunna rädda frågade de,oss" och några
hyllningsgåvor de honom inte.gav

Seger ammoniternaöver
1Någon månad gick Nachash tilli Ammon11 motsenare angrepp
Iavesh Gileadi och belägrade staden. Folket där sade då till
honom: "Slut fördrag 2Na-med så undervi dig."oss, ger oss
chash svarade: "På villkor vill sluta fördragjag medett atter,

får stickajag höger på och och påöga detut sättetvar en av er-
3Deförödmjuka hela Israel." äldste Iavesh bad honomi då om

dagarssju frist. "Vi skall skicka bud hela Israel,runt men om
4Näringen undsätter går digvi till mötes." budbärarnaoss

nådde Sauls Giva och berättade vad hänt började alla kla-som
5ustoch gråta högljutt. då kom Saul hem från åkern medga

sina "Vad händer här, varför gråter alla" frågade han.oxar.
När berättade för honom vad från Iavesh hademännenman

Öföll Guds ande honom, och han blevsagt över sigutom av
7Hanvrede. och styckade dem och skickadetog ett par oxar

styckena med budbärarna hela Israel och lät hälsa: "Denrunt
följer Saulinte och Samuel fält, medi hans går det såsom oxar

här." Då folket fruktan för och drogHerren utgreps av som en
3När Saul mönstrade dem Besek räknadei Israel 000300man.

9Tilloch Juda 30 000. dem hade kommit med budman som sa-
de han: "Hälsa folket i Javesh Gileadi soleniatt närmorgon,
bränner hetast, skall de räddade." Då sändebudensom vara
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1°Men tillglädjenblevberättade dettaåtervände och stor. am-
tillgår vi mö-Iavesh: "Isade imännenmoniterna ermorgon

vill."med vad nifårDå ni görates. oss
ochavdelningar,Dagen folketSaul idärpå delade treupp

hetastblevdagenlägret. Närmorgonväkten bröt de in ii som
full-skingrades såöverlevandeslagna. Deammoniternavar

tillsammans.två undankomständigt inteatt
villeFolket det inteSamuel: "Vilka attdå tillsade somvar

slåskallsåmed dem, vihitbli kung oss KomSaul skulle över
13Men dagskall dödasSaul: "Ingendå sadeihjäl dem." somen

Samuel sadeåt Israel."denna, då har vunnitHerren nuseger
kungadömet."förnyaoch därGilgal"Låt gå tilltill folket: oss

Saul till15Så utropade deinföroch Herrentill Gilgal,gick alla
Gilgal,inför igemenskapsoffer Herrenocksåoffradekung. De

glädjefest.firadealla israeliternaoch Saul och storen

avskedstalSamuels
harlSedan israeliterna: "JagförsamladedeSamuel tilltalade12

härskakungoch överbegärt mig attallt vadgjort ni satt enav
Hädanefter Själv jagskall leda ärdet hanär gam-er.somer.

le-haribland Jag varithar nigrå, ochmal och mina söner erer.
3Här stårdag. jagdennaända tillungdomdare från rnin nu,

hansochinför Herrenanklagelser migkom med mot smor-era
någons åsna Hartagitnågons Har jagde. oxeHar tagitjag

ellernågon tagitförtryckt Har jagkränkt eller mutorjag pan-
4Deskall er."så jagmed krav, ersättanågon Komter eraav

du harförtryckt inteellerkränktharsvarade: du inte"Nej, oss,
från någon."tagit

till5Samuel dagsmorde vittnenhans ioch ärsade: "Herren
bekräftade detta,något." Detillskyldigfunnitni miginteatt

Mose5och hanvittne,Samuel fortsatte: "Herren är ersom gav
7Trädfäder Egypten.fördeochoch utAron nuurerasom
påminnaochjag införmed Herrentillskallfram, så rätta er

fä-ochhandlatharalltidtrofasthur Herren mot eraerer om
folket levde3När ochtillkommit EgyptenJakob hadeder. un-

ochsändetill Han Mosefäder Herren.ropadeförtryck,der era
lät dem bosätta sigochEgyptenförde demAron, ut ursom

utlämnade han9Men och dåGud,glömde sinde Herren,här.
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dem åt Sisera, Hasors befälhavare, åt filisteerna och åt kungen
1°DåMoab; alla dessa förde krig Israel. ropade de tillmotav

Herren: harVi syndat, harvi Herren och dyrkat baals-övergett
gudarna och astartegudinnorna. Rädda från våra fiender,oss

sändeHerrenså skall dyrka dig.vi då Ierubbaal och Bedan
och Iefta och Samuel och räddade från fienderna runter om-

12Menkring, så kunde leva fred.ni sågi Nachash,när niatt att
kungen Ammon, kom till och begärdeni mig attav angrep er
få 13Härkung och det fastän Gud,Herren, kung.ären er er-

den kung villeär ni ha, och honom har Herren översattnu er.
14Frukta Herren, honom lydtjäna och honom Sätt inteer upp

Herrens befallningar Både och denni kungmot som regerar
15Lydermåste följaöver Herren, Gud. ni inte Herren utaner er

honom,sätter då skall han vända vredesinmot moter upp er
och kung.er

16Nu skall med fåni detögon under Her-storaegna se som
17Iagutför. skall till och fastänHerren, det mitt iärren ropa

veteskörden skall han låta det åska och Då måste ni inseregna.
det Herrensi syndögon begickatt ni nistor närvar en som

begärde kung."en
Samuel ropade till ochHerren, lät det åskaHerren och

den dagen, så alla överväldigades fruktan för Her-attregna av
19ochoch för Samuel sade: för"Be dina tilltjänare,ren oss,

Herren, din Gud, slipper fastänvi dö, har rågatvi våraatt syn-
ZODåders mått med begära kung." lugnade fol-Samuelatt en

ket. har"Det svårni gjort synd,är vänd för deninteen men er
skull bort från Herren honomtjäna hela hjärta.utan ertav
Vänd bort fråninte honom för följa avgudar,att tommaer

varken kan eller rädda, -eftersom de någotinte ärsom gagna
22Förtomhet. höga skullän sitt villannat Herren intenamns

förskjuta 23Ochfolk; han harsitt valt till folk.sittgöraatt er
själv skulle synda svårtjag Herren upphörde bejagmot attom
för 24Fruktastället villi lära vadjag ochär rätt.gotter; er som
Herren och honomtjäna uppriktigt och hela hjärtaertav -

250mkom ihåg allt det han har förgjort däremotstora nier.
fortsätter med onda dågärningar, det både medär uteera er
och kung."er
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offeregenmäktigaSauls
två årregerade överhanochkung,blevlSaul då hanårvar13

självfördeochfolkIsraelsHan valde 0003Israel. ut man ur
medan Io-bergsbygd,Betelsoch iMikmas000 i2befälet över

område. RestenBenjaminsGiva ii av000hade 1natan man
hem.skickatSaulhadefolket

fickoch detGeva,fogdenfilisteiske i3onatan dödade den
förlandethela atthorn överlät iSaul stötafilisteerna veta.

4He1a på detta sättIsrael fickhebreerna.tillbudskapetsprida
Israelochfogdenfilisteiske attdendödathadeSaulhöra att

slötFolkethat.filisteernassig uppdragithade överdärmed
tillstyrkorsamlade5medan sinafilisteernaGilgal,Saulkring i

besätt-000med 6000hade 3Israel. De mansstrid vagnarmot
marscheradestrand. Depå havetssandenfotfolkochning som

6När isra-Bet Aven.Mikmas, östervidlägerslogoch omupp
ochde igömde sig grottorillademärkte uteeliterna att var

7eller vad-gick överochkällare cisternerklippskrevor,hålor, i
land.GileadsochGadsJordanvid in iställena

darrademed honomallaochGilgal,kvar iSaul som varvar
hadeSamuelså längehan,väntadedagarrädsla. sju somav

folketbörjadeochGilgal,tillkom inteSamuelbestämt. Men nu
föraskulle9Han dåbefallde attoch skingras.Saul manöverge
hanochhonom,tillgemenskapsoffretbrännoffret ochfram

kommed detta1°ust färdigdå hanbrännoffret.offrade var
honom.hälsaförtill atthonom mötesgickoch SaulSamuel,

svarade:SaulSamuel.ropadetill"11"Vad digduhar tagit
och du inteskingradesochlämnade migsåg hären"När jag att
hade dragitfilisteernahördeochtid, jag attpå närkom utsatt

filiste-då kommerNutänkte jag:Mikmas,vidfolkihop sitt
bevekahunnitinteharoch ännuGilgal, jagmig imoterna ner

brännoffret."framoch bartillmod migDå jagHerren. tog
denoch överträttdårehandlatSamuel harsade: "Du som en

skulledig. HerrenGud, hardin gettHerren,befallning som
framtid,allförIsraelkungavälde överbefäst ditthaannars

sökt sigharförlorat. Herrengåmen det enkommer attnu
folk,sittfurstetill överhonomochefter sinne utsettsittman

dig."befalltvad Herrenhållithardueftersom inte
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15Så bröt Samuel från Gilgal och gick sin Restenväg.upp av
folket följde med Saul för hären och kom från Gilgalmötaatt
till Giva Benjamins område.i Saul mönstrade den styrka han
hade 16Hanmed detsig, omkring 600 och hansvar man. son
Jonatan låg med folksitt i Geva i Benjamins område, medannu
filisteema 17Trehade slagit läger Mikmas.i härjningståg utgick
från 13ettfilisteernas läger, riktningi Ofra Shual,iett mot mot
Bet-Horon och trakten ovanför Sevoimdalen, åtett öknenmot
till.

19På den tiden fanns inga smeder eftersomi Israel, filisteer-
ville hindra ZODär-hebreerna tillverka svärd eller spjut.attna

för måste israeliterna alltid till filisteerna,sig de vil-närge ner
le låta Tvåsmida plogbill eller hacka, eller oxpik.en en yxa
tredjedels sikel förpriset plogbillar och hackor, tredje-var en

Närdels sikel för och oxpikar. kriget kom hade därföryxor
ingen dem stod under Sauls och befälJonatans sigav som vare
svärd eller spjut. Bara Saul och Jonatan hade vapen.

Jonatan besegrar filisteerna
23Filisteerna hade skickat fram förpost till Mikmas,ipasseten
loch dag sade Jonatan, Sauls till sin så"Komväpnare:14 en son,

till filisteernasvitar över på andrapostering sidan" Menoss
till Saulfar sade hansin ingenting. hade slagit utkan-sig iner

Giva underten granatäppelträdet på tröskplatsen. Hansav
3Efodentruppstyrka uppgick till omkring 600 barsman. av

Achia, till Achituv, bror till I-Kavod, till Pine-som var son son
chas, till Eli, Herrens Shilo.iprästson

4PåIngen lade märke till borta.Jonatan sidoratt ömsevar
det han måste sig förigenom nå fram tilltaom attpass som

den filisteiska lågposteringen två branta klippor, hettesom
5DenBoses och Sene. på nordsidan,sig Mik-reste närmastena

5Jonatanden andra på sydsidan, Geva.närmast sade tillmas,
"Låtväpnaren: till de däröver oomskurna hedningarnaoss

Kanske hjälper Herren han kan lika lättoss ge seger genom-
7Väpnarenfå många." svarade: "Gör du vill.som genom som

3"DåJag du."gör går till dem",vi sadeöver Jonatan,som -
90m"och till blir upptäckta.Vi de dåatt säger vi inteattser

skall förrän deröra hunnit till så därvi vistannaross ner oss,
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1°Men åtde attdem. sägertilloch klättrar inte ossär omupp
harpå Herrentecknetdetfördet, är attså vikomma görupp,

hand."vårlämnat dem i
filiste-sadefrån posteringenNär synligabåda blevdenu

hål"fram sinahebreernakryperpå,"Ser urnumanerna:
"Komoch hans12Och till väpnare:ropade Jonatande uppner

"FöljtillDå sade väpnaren:Jonatanskall er"hit, så vi Visa
13J0natan klättradehand."Israelsdem iharmig Herren gett

ochhugg,förföll JonatansFilisteernaföljd väpnaren.avupp,
141 förstadettadödsstöten.demefter ochkomväpnaren gav

halvsträckapåde omkring tjugofällde enavenmanangrepp
spredfolket151 blandochpå fältetlägretlängd.plogfåras nere

plundringsstyrkanochockså posteringenförfäran; greps avsig
skräck.meddemGud slogskalv.Markenpanik.

fien-Saulssågområde attFrån BenjaminsGiva i spanare
varandra.allaochupplösningdelägret i att sprang omvar

frånvaran-vilka17Saul folk fördå räkna sitt attlät varsomse
saknades.och hans väpnarevisade Jonatansigde, och det att

allt-detefoden13Saul framAchiauppmanade taatt varnu -
19Men medanIsrael.införefodenbargångendenså han som

allt-lägerfilisteernaslarmet itilltogmedtalade prästenSaul
Zooch samladiSaul till truppsade prästen,"Låt det vara",mer.

stridsplatsen.tillmed honomoch allahanskyndade som var
full-råddedetochvarandra,filisteernavände motDär vapnen

lyddegammalt21Även sedanhebreerdekaos.ständigt som
gicksidapå derasfältdragit ifilisteerna och hadeunder nu

Och de isra-närSaul och Jonatan.israeliterna undertillöver
fi-fick hörasom bergstrakter atthade Efraimsieliter siggömt

isig inochförföljelsenflydde, också delisteerna tog gavupp
23Så Israel den dagen.åtskänkte Herrenstriden. seger

drabbarförbannelse JonatanSauls
24och israeliternaAven,bortom Betfortsatte ändaStriderna

"Förban-ed:med dennafolketSaulDå bandhårt ansatta.var
påhämndhar tagitjagkvällen,före innannad den ätersom

25--- fältenpåUtenågot.smakadefiender." Och ingenmina
honung, bikakornatill26men framkomfolketnärfanns det

dröpdetfastänförvågade sig,någondet inte ta avsomvar
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27Menförbannelse.honung överallt. Så rädda de för Saulsvar
förban-far hotade folket medhade hört hansJonatan inte att

doppade ho-nelse. sträckte fram och iHan sin stav spetsen
för och hans fick glans.och den,sig ögontog nynungen av

23Då förban-hären: far har ed ochsade "Din svuriti enen man
och därför allaoch något under dagen,äter ärnat var en som

29"Min landet",utmattade." far drar olycka svarade Jo-över-
fick smakade litevilken glans"Se mina jagögon närnatan. av

3°Tänk fått dethonungen. då folket dag hade bytei äta avom
fullföljade från fienden det har kunnatSom vi intetagit ärnu

filisteerna."översegern .
31Efter frånden dagen ha fördrivit filisteerna Mikmasatt

32De kastadeända till Ajalon israeliterna svårt medtagna.var
får, och kalvar och slaktade direktbytet ochsig över tog oxar

33Saul underrättadespå marken och åt köttet med blodet om
kött med blodet i."detta: "Folket syndar ochHerren ätermot

framDå sade han: har handlat Vältra"Ni orätt. stenstornu en
34och ochtill gå sedan bland folket och tillmig sägrunt att var

slakta demleder hit och får. skall ochsin sitt Här ni ätaen oxe
och synda kött med blodet i."Herreninte ätamot attgenom

fåttkom alla dit med de djur de hadeNär det blev tagnatt som
35Så altare åtoch slaktade dem där. byggde Saul Herren;i ett

detta det första altare han byggde.var
35Därefter ochSaul till orda: "Låt fortsätta förföljaatttog oss

låtaplundra filisteerna ända tills det ljusnar. skallVi intei natt,
sade: vad du fin-enda dem slippa undan." Folket "Gören av

fram införbäst." Då sade "Låt först trädaprästen:ner oss
37Och förfölja filisteernaGud." Saul frågade Gud: "Skall jag

dem Israels hand" fick denLämnar du Men han ingeti svar
33Saul tilldå och sadedagen. lät församla folkets hövdingar

har begåttsdem: "Undersök vad det för synd iär somnoga en
39Sådag. lever, han åt Israel: denHerrensant som ger seger

skyldige skall straffas med döden, det så min Jona-är sonom
4°Dånågot. Saul till israeliterna:Men sade sadetan." ingen

skall stå på sidan, på den and-"Ni och Jonatanjag minena son
Därefter sade Saul"Gör vad du finner bäst", sade de.ra" -

till Israels Gud: "Varför har du din iHerren, tjänareinte svarat
skuldendag Om ligger hos eller Herre,mig min Jonatan,son

Israels Gud, låt då komma och den ligger hosurim upp, om
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påföll lottenDåupp."kommalåt dåIsrael, tummimditt folk
42Saul sade: "Kastagick fritt.folketSaul, medanochJonatan

påföll Jona-Och lottenJonatan."ochmellan minlott mig son
ochSaul, Jonatansade43"Tala har gjort",vad du sva-tan. om

minfrånhonungdroppe spetsensmakaderade: "Jag aven
straffa44Saul "Gud måsvarade:beredd dö."Jag är attstav.
måstedued: Jonatan,bryter minframgent, jagochmig, omnu

dö, han"Skulle45Men Saul: Jonatantillropadefolketdö" som
Så HerrenAldrigIsraelåt santdennahar vunnit stora seger

haftharhuvud Hanpå hansskall krökashårlever, inte ett
folketfriköpteSådag."har ihan gjortdetmedGud sig i som

46Saul tillbakadrog attsig utandö.slappoch hanJonatan, att
område.tillåtervände sittdessa egetochförfölja filisteerna,

grannfolkenmedKrig
krigförde hanIsrael47Sedan maktentill ikommitSaul hade
ochMoab, Ammonväderstreck,allafiender i motsinamot
hanochfilisteerna,och vartSovakungen motEdom, mot av

43En dåutförde hanbedriftframgång.hanhade storvände sig
plund-derasIsrael frånräddadeochamalekiternahan slog

ringståg.
älds-Malki-Shua. Denoch49Sauls Jishjohette Jonatan,söner .Mikal.denochhette Merav yngstadöttrarbådahansta av

Achimaas.tilldotter5°Sauls ochAchinoamhettehustru var
tillochkrigsmakt hette Avnerför hansBefälhavaren var son
bå-far,51Kish, och Ner, AvnersSauls far,hans farbror Ner. var

Aviel.da tillsöner
med filisteerna,striderhäftiga52Så pågicklevdeSaullänge

påträffadehan togkrigsdugligochoch varje tapper man som
han i tjänst.sin

försändelSamuel Herren attmigtill Saul: "Detsade var15
hanstillkung Israel.folk Lyssnasitttilldig översmörja nu

Sebaot: arnalek-vadglömtharSå inteJagHerren0rd säger
på derasdemdå defolk,Israelsgjordeiterna mot angrep

3Dra amalekiternakrossaochfrån utEgypten.vandring nu
Skonadem. ing-tillhöralltmedförintelseåtdemoch vig som
spädbarn,ochbarnoch kvinnor,bådealla,döda mänutanen

4Då folket,Saulbådadeåsnor."kameler ochoch får, uppoxar
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och Telami mönstrade han 200 000 soldater jämte 10 000 man
från Juda.

5När han hade nått fram till amalekiternas stad lade han sig
ÖHanbakhålli bäckravinen.i uppmanade keniterna dra sigatt

bort och lämna amalekiterna: vill"Jag tillsam-inte utrota er
med dem. behandladeNi israeliterna dåvänner,mans som

de på från 7ochEgypten."Väg Keniterna drog då bort,sigvar
Saul slog amalekiterna och förföljde dem från Havila ända

8Derasfram till Shur, öster Egypten. kung Agag lev-om greps
ande, alla andra vigdes åt förintelse och höggs medmen ner

9Saulsvärd. och hans skonade ochmän Agag vidare det bästa
boskapen, de feta och lammen och huvudöverav tagetoxarna

allt hade något värde: det kunde de förmåinte sig vigasom att
åt förintelse, de gjorde med allt det odugliga och värde-som
lösa.

1°Herrens 11"agord kom till Samuel: ångrar gjordejagatt
Saul till kung. Han har från ochvänt sig mig inte vadgör jag
befaller honom." Detta upprörde Samuel, och han ropade till

TidigtHerren hela gicknatten. han förnästa ut attmorgon
söka Saul. Då fick han höra Saul hade kommit till Kar-attupp
mel. hadeDär han åtsegerstod och sedansig, hade hanrest en

och fortsatt tillvänt Gilgal.ner
13När Samuel kom hälsade Saul honom: "Herren välsigne

dig har SamuelJag fullgjort Herrens uppdrag." frågade:
"Vad det då för bräkande 15"Detär råmandeoch hör"jag -

djur har förtsär hit från amalekiterna", svarade "fol-Saul,som
ket sparade det bästa boskapen för offra åt Herren, dinattav

SamuelGud. Resten vigde åt förintelse."vi avbröt honom:
skall"Jag tala för dig vad Herren sade till mig i natt."om -

Samuel "Även"Låt höra" sade Saul. sade: du obetyd-ärom
lig dinai står du dockögon föri Israelsspetsen stammar,egna
och HerrenHerren har dig till kung Israel.över harsmort

dig ochsänt Dra och amalekiternavig åt förintelse,sagt: ut be-
kämpa 19Varfördessa syndare tills de utplånade.är lyssnade
du inte till Herren kastade dig bytet ochutan över gjorde det

20Saulär i Herrens ögon" svarade:ont lyssnade"Jag tillsom
Herren. Jag drog dit skickadeHerrenut mig. Agag, amalek-

kung, fördeiternas hit,jag dem själva vigde åt för-jagmen
21Avintelse. bytet folket får och kor, det bästatog detav som
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Gud, idindet åtoffra Herren,förintelse, föråtskulle vigas att
Gilgal."

22Då Samuel:sade
"Älskar offergåvorHerren

lydnadmycketlika som
offer,bättrelydnad änNej, är

fett.baggarsbättrehörsamhet än
23Trots synd,svartkonstliksomsynd ärär

avgudadyrkan.synd liksomövermod
ord,förkastat HerrensharDu

dig:har förkastatoch han
konung."skall längredu vara

ochsyndat överträtt24Då harSamuel: "jagtillsade Saul
ochfolketrädd för0rd.och dina jagbefallningHerrens var
till-25Förlåt och följ migsyndminviljes. migdem tillgjorde

25Men Samuelinför Herren."fallaså skallbaka, jag svara-ner
ochbefallning,har förkastat Herrensduföljer digde: inte;"Iag

27När SamuelIsrael."kungförkastat dig överhan har som
flikmantel, ochSaul hansihöggförvände sig tagatt enom

ifrån dig Is-23Samuel rycktdag har Herrensade: "Itycktes av.
du.bättre änåtden ärkungamakt ochraels gett somannan,en
hanångrar29Och icke och intet,ljugerIsraelshan äraärsom

3°Saul upprepade:ångra sig."kanmänniska,inteär en somen
införhedern mittändå densyndat. migMen Visahar"Ja, jag

fallaså vill jagmedIsrael mig,införfolks äldste och att ner
Sauloch31Samuel Saul,då medföljdedin Gud."inför Herren,

tillbadföll och Herren.ner
amalekiternasfram32Samuel skulle förabefallde att mannu

vacklandemedkomoch stegAgaginför honom,kung Agag
33Men sade:Samueldöden"bitter inteklagade: "Huroch är

bliskall dinbarnlösa,kvinnorsvärd har gjort"Ditt mornu
Gilgal.inför iHerrenhögg AgagOch hande."barnlös nersom

tillvände hemSaulDärefter medanSamuel tillgick Rama,
honom35Samuel och villeSaul integrät överSauls Giva. se

hadehanångradeOchlevde. Herren atthanså längemer,
Israel.Saul till kunggjort över
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David blir smord till kung
1Herren sade till Samuel: länge tänker du gråta"Hur över16
Saul förkastatJag har honom; han skall längreinte vara

medkung Israel. Fyll ditt smörjhorn med olja och detöver ta
dig. sänder till Iishaj Betlehem,jag dig hari jag utsett en av

Samuelhans till kung." svarade: dit kan"Nej,söner jag inte
gå. Fick reda på skulle han dödaSaul det Men Herrenmig."

offrasade: med dig kviga och du kommer för"Ta säg att atten
3Bjudtill så offerfesten. låter digHerren. Iishaj till Sedanin jag

vad du åtskall den utpekar skall dujag smörjagöra;veta som
mig."

4Samuel hadegjorde Herren När han kom till Bet-sagt.som
lehem skyndade stadens äldste honom frågadeochemot oro-

Är 5"a",ligt: för"Vad dig hit allt väl" svarade han. "Jag-
här för offra till och kom sedan medHerren. Renaär att er,

till offerfesten." renade Iishaj och hans ochmig Han in-söner
6Närbjöd dem till offret. de kom dit och Samuel såg Eliav,

7Mentänkte han: inför står"Här hans smorde."Herren nu
sade till dig vid hans ochHerren Samuel: "Fäst utseendeinte

hans resliga gestalt förkastat. medhonom har jag Herren ser-
andra människor: människor till detögon än yttre,ser men

3Då på lätHerren till hjärtat." kallade Iishaj Avinadav ochser
honom fram hellerinför Samuel. Samuel sade:stiga Men "Inte

9Därefterhonom har utvalt." lät Iishaj ShammaHerren stiga
fram, Samuel sade: heller honom har"Inte Herren ut-men

1°Påvalt." detta Iishaj fram, Sa-lät sina sju stigasätt söner men
Sedanmuel sade: har utvalt någon dessa.""Herren inte av

"Ärfrågade han: detta alla dina svarade Ii-söner" "Nej",-
Dåshaj, "den kvar, han och vallar fåren."är äryngste utemen

sade Samuel: "Skicka efter honom, går vår förränvi inte väg
lzlishajharhan kommit." lät hämta honom, och han ljusvar

och ståtlig och hade sade:vackra Och Herren "Han ärögon.
13Samueldet, honom skall du då oljehornet ochsmörja." tog

smorde honom föllibland hans bröder. Och andemitt Herrens
David och med honom. Därefter vändesedan alltidöver var

Samuel tillbaka till Rama.
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SaulhosDavid tjänstz
plågadesoch hanSaul,Men hadeande övergettHerrens av

då:15I-Ians sademännärmasteande Herren sänt.ond somen
15Befall di-dig, herre.plågarGudfrånandeond"Vi att enser
någonletabereddastår här attvi somtjänare uppna --

förspelahankandigandenonda ansätterdenspelar lyra. När
Saul "Letatillsade då sina män:plåga."lindra dindig och

till mig."-för honomspela ochskicklignågon är attsomupp
Iishajtill iträffatEn hadehanberättadedem att sonenav

godochkarlduktigspela. "Detkunde ärBetlehem enensom
Och Herren ärbraord och ut.lägga sinahansoldat, attvet ser

och lät säga:19Då till IishajSaul budskickademed honom."
zojishajfåren."vallarhantillDavid mig,"Sänd din somson

meddettaskickadeochkillingochlägel vinbröd,tiotog enen
träddeoch iSå till SaulDavidkomSaul.tillDavidsin son

gjordehanhonom;fäst vidmycketSaul blevhonom.hostjänst
tyck-och till Iishaj: "Jagbudskickadetillhonom sin väpnare

tjänst."i minLåt honomDavid. stannabraer om
ochDavid lyranSaul23Var andeGudsgång ansatte grep

lugnblevmods. HantilllättareSaulDå kände sigspelade.
lämnade honom.andenondadenochigen,

GoljatDavid och
samlades iochstridtilllFilisteerna sinadrog truppersamman17

ochSokomellanEfes Dammimläger islogJuda.Soko Dei
styrkor. Desamlade sinaOckså israeliternaSaul ochAseka.

filiste-stridtillordnade sig motochTerebintdalenslog läger i
israel-ochbergssluttningen3Filisteerna på denstod enaerna.

mellandalen sig.medandra,på deniterna
tvekampskämpedå fram4Ur ledfilisteernas somsteg en

5och hjälmbarlångfrån HanGat. meterhette Goljat tre envar
omkring 60vägdebronsfjällmedharneskochbrons ett somav

bronssabel iochÖHan bronsbenskenorhadekilo. remenav
vävbom,tjockt7Skaftet på spjuthansaxeln. enöver somvar

ho-Framförkilo.vägde sjuöverjärn,och spetsen, avsom var
sköldbärare.gick hansnom

leden:israelitiskadebort3Goljat ropadeochgjorde halt mot
och nifilisteernasstridtill Jag ärställer"Varför ni manupp
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Sauls någontjänare. Utse på sida får komma tiller som ner
90mmig. han stark kämpaär och dödarmigatt mig,motnog

så blir slavar.vi Men och dödarjag vinner honom, dåera om
1°Ochblir våra slavarni och tjänar han fortsatte:oss." "Jag ut-

Israels här: Skicka fram kan kämpa medmanar en man som
Närmig." Saul och alla israeliterna hörde filisténs utmaning

blev de skräck.sigutom av
12David till efratit från Betlehem Judai hettevar son en som

Iishaj. Han hade åtta och på Sauls tidsöner redan till årenvar
13Hanskommen. äldsta hade följt Saul kriget.tre söner i Deut

dragit fält Eliav,i den förstfödde, Avinadav, den and-som var
Davidoch Shamma, den tredje. De äldstayngst. trere, var

15menhade följt Saul, David brukade då och då lämna förSaul
till Betlehem och valla fars får.att sin

Morgon och kväll fyrtio dagarsi tid filistén fram ochsteg
ställde där.sig

17ishaj sade till David:sin "Ta den här säcken rostadson
säd och de här brödentio och skynda dig till dina bröder läg-i

18Och de här tio skall du lämna till derasret. befälha-ostarna
Sök dina bröder och hur de har det och få med digvare. upp se

19Delivstecken från dem. med Saulett och denär israelitiska
hären i Terebintdalen och krigar filisteerna."mot

Tidigt lätnästa David någon handtamorgon annan om
fåren och gjorde Iishaj hade till honom; han medsagt togsom

vad hansig skulle och dåsig i Just han kom fram tillväg.gav
lägret drog hären för ställa och stridsropensig, skal-ut att upp

21Israeliterlade. och filisteer ställde slagordningi mittupp
Davidvarandra. lade ifrån packningenemot sig hos tross-

vakten och bort till hälsadeoch på brö-sinatruppernasprang
23Medander. han stod där och talade demmed trädde tve-

kampskämpen Goljat från framGat filisteernas led ochur
upprepade 24Allasin utmaning, och David hörde det. israel-

25"Seiterna ryggade förskräckta tillbaka de fick honom.när se
på den där mannen", sade de till varandra, "det för för-är att
ödmjuka Israel han visar sig. Den kan besegra honomsom som
får rikedomar kungen. fårstora Han kungens dotter tillav
hustru, och alla hans 26Da-i släkt skall fria i Israel."mänvara
vid frågade dem stod "Vilken belöning fårnärmast: densom

slår ihjäl den där filistén och befriar Israel från vanäransom
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levande Gu-denskymfafåfilistéoomskurenOch hur kan en
hadevad27Man för honom sagtsdåtaladedens här" somom

23När Davidsfilistén.ihjälslogför denbelöningen somom
blevde andramedpratadehur hanfick hörabror Eliaväldste

har duTillgörahärhar dusade: "Vadoch atthan vemarg
dindigkänneröknen Jagfårhjordlilla idinlämnat nog,

striden."påför tittabara kommitslyngel har attfräcka Du -
bara."frågade29"Vad David. "Jagsadegjort"har jag nu

honomoch alla30Han andra,frågadeochEliavlämnade gav
samma svar.

Saulochspred31Ryktet sig, ävenhadevad David sagtom
32Och sade tillDavidtillhonom sig.kalladedet ochhörde

dinherre. Jag, tjänare,honom,skrämmas"Låt digSaul: inte av
33"Inte dudugerfilistén."därdenstridaochskall motut -

pojke,bara"duSaul,svarade ärfilistén",till slåss mot enatt
34Men sade:Davidliv."hela sittkrigare ioch han har varit

lejon ochdet komfar. tog ettåt Närfår etthar vallat min"Jag
ryckteoch35sprang detefter det, slogjagfår hjorden nerur

det idet anföll mig jagpå det. Närkäftarnabytet ma-grepur
och det36Också fällt,harbjörn jagihjäl det.slogoch ennen

gickdetfilisténoomskurnedärför denlikadantskall gå som
här."Gudenslevandeskymfat denharhanför eftersomdem,
lejonfrån både37Och räddat mighartillade: "Herrenhan som

Då sadefilistén."från den därrädda migskallbjörn, hanoch
med dig.""Gå Herren ärSaul till honom:

på ho-ochkläder38Så David sattei sinaklädde han egna
39Sedan Davidspändeharnesk.ochbronshjälm ettavnom en

försökte rustningenoch iutanpå klädernasvärdetfast -
kanhärmed allt det"Nej,aldrig tidigare prövat.det hade han

förr."detaldrigSaul, har gjorttill "jagsade hangå",jag inte
40Han valdekäpp,sinr-ustnjngen. toglade han sigOch så av

herde-stoppade dem siniochbäckenfem släta iut stenar
ränsel.Väska, sin

41Filistén komfilistén.handen gick han emotMed slungan i
42När fickfilisténframför sig.sköldbärarenallt mednärmare

baradetåt honomföraktfulltDavid fnös hanpå varsyn -
43"Tror hund,du jag ärvacker.ljushyllt ochpojke, enen ung

Såfrågade han.käppar"medmigeftersom du kommer emot
David.förbannelse övergudarsnedkallade filistén sina
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44"Kom hit", ropade han, "så skall din kropp åtjag himlensge
45Davidfåglar och markens djur." svarade: kommer"Du emot

med svärdmig och och sabel. gårspjut Jag dig i Herrenemot
Sebaots hans Israels härars Gudär och du harnamn, som som

451smädat. dag skall Herren utlämna dig åt fällamig, skalljag
dig till marken och hugga huvudet dig. dag skallI jagav ge
ditt lik och de filisteiska soldaternas lik åt himlens fåglar och
markens vilda djur. Så skall hela världen förstå Israel haratt en

47ochGud, alla här skall det medinse inte svärd ochäratt
spjut Herren råderHan kriget, och han haröversom ger seger.

vårt våld."igett er
43När filistén fortsatte framåt och kom allt närmare,nu

David med snabba fram hären försteg mötamot attsprang
49Hanhonom. stack handen väskan ochi sköttog sten,upp en

den mediväg slungan och träffade filistén så träng-att stenen
de 5°Såin i och han föll framstupa på marken. besegra-pannan
de David filistén med slunga och Han dräpte filisténsten. utan
svärd.

51Nu David fram och ställde filistén,sig översprang grep
hans svärd och drog det skidan. honomHan dödsstötenur gav
och högg huvudet med svärdet. filisteernaNär såg derasattav

52Dåhjälte död de till flykten. höjde Israels ochtog Judasvar
styrkor härskri och förföljde filisteerna ända bortett Gatmot
och fram till Ekrons det låg fallnaJa, filisteer längs Sha-portar.

53Efterarajimvägen ända till ochGat Ekron. ha filiste-jagatatt
vände israeliterna tillbaka och plundrade deras läger.erna

54David filisténs huvud fördeoch det till Jerusalem,tog men
hans lade han tält.i sittvapen

55När Saul såg David dra för filistén frågade hanmötaut att
härföraresin Avner: "Avner, den där pojken"ärvems son -

"Sannerligen, 55ochkonung, det jag inte", svarade Avner,vet
då befallde kungen honom reda på denatt ta vem unge man-

57När sedan David kom tillbaka efter ha dräpt filis-attnen var.
tén Avner honom med till Saul, medan hantog sig bar fi-ännu

53Saullisténs huvud handen.i frågade David: "Vems ärson
du, man" David svarade: "Jag till dinär tjänare Ji-unge son
shaj Betlehem."i
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David onåd hos Sauli

lEfter innerligtSaul blevsamtalet mellan David och Jonatan18
liv.lika högtvid David; han älskade honom sittfäst egetsom

2Från åter-till och lät honomden dagen Saul David sig intetog
3onatan David; han älskadeförbund medvända hem. slöt ett

4Han manteln hanliv. siglika högthonom sitt togeget avsom
kläder och till ochåt liksomoch den David, sina övrigabar gav

5Och så välDavid lyckadesbågen och bältet.med svärdet,
till befäl-gjorde honommed alla uppdrag han fick kungenatt

tyckte detBåde folket och Saulshavare. männärmaste att var
bra beslut.ett
5Då dödat filisténefter David hadehären kom tillbaka att

för och dansers-alla städergick kvinnorna Israels titta,i ut att
ochglädjerop och tamburinerkung Saul medkor tre-mötte

7De jublande kvinnornasträngade lyror. sjöng:
Saul har slagit tusen,
David tio tusen.

"Åt3Saul han:och förbittring sademycket illa i sintog upp,
fattas honom baraoch åtDavid de mig Nutio tusen.tusenger

9Från på David.med hade Saulochkungamakten." ögonennu
mFöljande från Gud ochSaul ond andeöverföllsdag av en

lyra,hus. David speladeåt besatt i sittbar innesig somsom en
ochSaul hade handendag. ihan brukade varje spjutgöra ett

tänkte han,skall nagla fast David vid väggen",höjde det. "Jag
12Då för ho-gånger. blev Saul räddundan tvåDavid vekmen

frånmed David hade sigeftersom Herren väntnom, var men
13Han längre David närhetville ha sinhonom själv. inte i utan

David ledde ibefälet sinahonom mänöver tusen man.gav
och medalla företag, Herrenstrid lyckades väl sinai var

15Saul skrämd,framgångar och blevsåg hanshonom. stora
16men ledde demIsrael och Iuda älskade David, ialla i som
striden.

David blir Sauls mâg
17Saul hennedotter jagsade David: äldsta Merav,till "Min ger

utkäm-ochdig till hustru, dig i min tjänstdu visar tapperom
skullefilisteernanämligenSaul tänkteHerrens krig." attpar

13David svarade:själv.detdöda David, så han slapp göraatt
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blikunnamed härstamning,minskulle jag,"Hur man somen
måg"kungens

19När få Sauls dotterDavid Meravförtiden inne attvarnu
Mechola.frånbortgift med Adrielställetblev honhustru, itill

2°Men då berätta-David, ochMikal blev kär iSauls dotter man
21Han "Jagbra. tänkte:dettyckte hanför Saulde det att var

tillhonomlockbetehon skall bliMikal: görhonom ett somger
andraförerbjöd hanDärförför filisteerna."bytelättett nu

22Han befalldemåg. sinaDavid bli hans närmastegången att
hosDavid: står högttill "Du iförtroende gunsti sägamän att

måg"skall bli hansdig. Dutycker allaochkungen, Vi om
23När han:David detta svarade "TroranförtroddeSauls män

obe-fattig ochmåg jagså lätt bli kungens ärdetni är att en
24De hadeSaul vad Davidförberättade sagt,tydlig man."

25och enda brudgåva kungenden"Hälsa DavidSaul sade: att
fi-påhämndfilisteer sinaförhudama från 100begär är som en

David.skulle dödafilisteernaräknade medSaulender." att
26Sauls tycktetill David.framförde hälsningen Han attmän

sådana villkor. ti-måg på Innanfå blibra kungensdet attvar
27drog slog ihjälmedhan sina Hangången män.den utvar

lämnade demförhudar ochderasfilisteer och med sig200 tog
ho-Då Saulbli hans måg.åt för fåkungenallesammans att gav

dotter Mikal till hustru.sinnom
23Nu ochpå sidahadeinsåg Saul David Herren sin attatt

Kungens fruktan för honom växteIsrael älskade honom.hela
3°Filisteer-fiende.han Davidsför all framtid blevalltmer, och

gång de drog ianfall, varjebefälhavare gjorde mennyanas
Saulsnågonframgångsrikstrid David än annan avmervar

berömt.och hans blev vidamän, namn

räddas undan SaulDavid

1Saul med mänoch sinamed närmastetalade Jonatansin19 son
mycket fäst vidavsikt döda David. Men Jonatansin att varom

Zoch han.döda dig", sade"Saul villDavid varskodde honom.
dighålldig ochbitti,därför på vaktdin göm"Var i morgon

3Själv därfar på fältenmedsällskap minskalldold. jag göra ut
redadå fårdig. Om jaghåller till och tala med honomdu om

4onatan vältaladedet."på något skall låta digjag veta om
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får sin tjänarefar sade: inte göraDavid inför och "Kungensin
något dig,något aldrig gjort orättDavid har motorätt -

5Han livsitthaft hans tjänster.du har satteutan stor nytta av
Israeloch Herrenpå då han slog ihjäl filistén,spel storgav en

då låtaVarför skulle dudig.och gladdesåg det självDuseger.
6Saulanledning"Davidflyta och dödaoskyldigt blod utan

"Så le-vid Herrenoch Herren:lyssnade till Jonatan santsvor
7Då på David ochkallade Jonatandödas."David skall intever,

David till Saul, och såmed sigsamtalet. Hanberättade togom
förut.kungenåter hosDavid tjänsti somvar

SKriget filis-David ryckteochblossade på ut motnytt,upp
och drev dem pånederlagtillfogade democh stortettteerna

flykten.
9En handen ochmedhus spjutet iSaulgång i sittnär satt

honom,ande från Herrenföll ond överspelade,David en
woch medfast David vid sitt spjut.naglaförsökte väggenhan

träffadeochför honom, spjutet väggen.David vek undanMen
Redanlyckades undkomma.flydde ochDavid nattsamma

sände bevaka honomDavids hus förtillSaul några män att
Davids hustru,Mikal,på Menoch döda honom morgonen.

säkerhet redanmåste dig iivarnade "Du sätta natt,sin man:
12Hon Davidfiradedöd morgon."du iär nermanannars en

undkomma.flydde och lyckadesfrån och hanfönstret,
13Mikal placeradeoch lade denhusguden i sängen,tog nu

14När Saulsovanpå.huvudändan och lade täcketgetfäll viden
15Män-låg sjuk.sade hon hanDavidskulle hämtautsända att

honomsjälva till David. "Bär iin säng-fick då order attnen
15Närdöda honom."Saul, "så kansade jagtillhit mig", atten

låg ochhusgudenupptäckte de i sängende kom get-in som
17"Varför sålurat här"har du mighuvudändan.fällen vid

fiende kommahar hjälptMikal. "Du minSaul tillsade att
"Hjälphade mig iDavid väg,Mikal svaradeundan" sagt:att

dig."måste dödajagannars -

och profeterna iSaul Rama

18När tillundan kom hanklaratflytt och sigDavid hadenu
Saul hadealltberättade för honomochSamuel i Rama om som

till ochgick de sedan Najothonom. Tillsammans stan-gjort
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19Då vidDavid Najot Ramanade där. Saul fick iattveta var
skickade fann skarahan folk för honom. Degripaatt pro-en

föllanförare. Dådär derasfeter och Samuel stodi extas, som
så också de råkadeande kungens iGuds män,över att extas.

När folk,för Saul sände hanberättade detta i väg nyttman
skickade tredjeockså råkade Saulde i extas. grupp,enmen

22Han idå själv tilllikadant för dem. begav Ra-det gick sigmen
Seku frågade hanhan kom till brunnenoch Stora inär varma,

vidde Rama,Samuel och David sade i NajotMan att varvar.
23och andeGudsockså hanhan gick vidare dit, greps avmen

fortsatte hela fram tillprofetisk hänryckning Najot.och i vägen
24Också debeteddekläderna ochhan kastade sigsig somav

lågSamuel; hela dagen och helaandra profeterna inför natten
ock-brukar Saulnaken. därför "Hörhan där Det är säga:man

så till profeterna"

räddar DavidJonatan
lDavid ochfrån och kom tillflydde vid Rama JonatanNajot20

det för brott dinhar för Vadsade: "Vad ontjag gjort är som
2"Nej,för, eftersom han vill dödafar anklagar mig"mig -

ald-dö far företarsvarade "du skall Min signej", Jonatan, inte
för Varförsmått, tala detnågot, eller mig.rig attstort utan om

3Menhemlighålla otänkbart." Da-skulle han då detta Det är
mycket väl hur fäst duförsäkrade med ed: far ärvid "Din vet

så duhålla utanför det här,vid Därför vill han digmig. att
så du själv lever,Så lever ochslipper Herren santsantoroas.

4lonatanoch döden."det mellan miginte änär ett steg sa-mer
5David svarade: "Ivill skall för dig."de: "Allt vad du jag göra

då skulle egentligendet nymånadsfest, och sittajagärmorgon
låt stället gå och migtill bords med kungen. Men mig i gömma

50m sådin far saknarpå fälten tills kvällen kommer. mig,ute
besök hem-bad dig lov hastigtdu jag görasäger att att ettom

Betlehem, firar det årliga offret där föreftersom justima man
70m kan lugn. Menhela släkten. kungen Bral jag varasvarar:

fast beslutenvrede, då förstår du hanhan visar är attattom
3Gör din du hardetta för mig, tjänareröja mig vägen.ur -

har förbrutitslutit förbund med inför Ommig Herren. jagett
tillskall utlämna baradet du döda intemig; migmig är som
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9"Aldrig märkerfar." svarade "Omdin i livet", Jonatan. jag-
sådig talarfar har bestämt för jagmin röja vägen,sigatt att ur

10David skalldet för frågade:naturligtvis dig." "Vem un-om
11"Kom medbrysktderrätta Saul dig svar"mig ettom ger -
på fälten.och båda gick tillsammanssademig", Jonatan, ut

Jonatan skallsade: "Vid Israels Gud, jagHerren, i morgon
avsikter. skallunderfund med fars Duförsöka komma min se
han det skick-han vänligt stämd dig, inte äräratt mot men om

13Vill fördärv, då måhan dittbud till dig och dig.jag varnarar
såstraffa framgent, dig,och jag inteHerren mig, varnarnu om

Må medfly och dig säkerhet. Herrendu kan isättaatt vara
14Så levermed far. längedig, så han har jagvarit minsom

barmhär-måste liksomdu barmhärtig Herrenmig, ärmotvara
15får aldrig upphöra barm-och efter död du Visamintig, att

Davids fien-släkt. utplånar allahärtighet När Herrenminmot
får utplånasfrån jordensder Jonatans inteyta namn ur

17Såpå David."så sker, må hämndDavids släkt. Om Herren ta
åter kärlek till David med ed, hanbekräftade Jonatan sin en

liv.älskade honom lika högt sitt egetsom
13"I "dånymånadsfest", fortsattedet Jonatan,ärmorgon

19Menplats stårdu borta din imärks det över-är när tom.att
förradet ställe där du gömde digskall du tillmorgon ner

Zooch då kommer och skjutergången vid kullen,och jagstanna
21Jagtill måls. skickarpilar hållet, skötåt det jag ensom om

och då till honom:pojke efter pilarna,leta jagatt om ropar
komma framhitåt, hämta den då kan duligger längreDen

sådå det fara å färde,och lugn, ingen Herrenkänna dig är sant
22Men åt pojken: Pilen ligger längre bortllever. jag roparom

23Vadsänder dig.då dig då Herrenmåste du i vivägav,ge
föroch det vakar allvarandra, du Herrenhar lovat jag, över

24Så David där på fälten.gömdeframtid." sig ute
slog förNymånadsfesten och kungen sigkom, äta.attner

25Han vidpå plats Jonatan sigvanligasin väggen. sattesatt
Saul. Davidsvid sidan Menhonom och Avnermitt emot om

25Saul den dagen, han tänkte:sadeplats stod ingentingtom.
något så han säkerthonom Ja,"Det har hänt är äratt oren.nog

27Men påplats stod också andradå Davidshan oren." tom
"Varför harSaulfesten frågade Jonatan: intedagen sin sonav

28Jo-går eller dag"Jishajs till måltiden ikommit sig ivareson
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till Betlehem,bad lovsvarade: "David mig attnatan om
29han staden, ochofferfestsläkt håller iLåt få gå, vårsade: mig

låtduskall med. Om min vän,bröder vill ärjagmina att vara
bröder. Detfår träffa ärslippa så minadå jagi väg,mig att -

3°Då blev Saulbord."till kungensdärför han har kommitinte
detdethorunge inteVarrasande och for "DinJonatan:ut mot

drarochdär Jishajsmed dendu hänger ihopjag visste, att son
31Så länge Ji-slinka tillbåde och dinskam dig självöver mor.

kungdu aldrig iså länge blirdenna jord,shajs tramparson
32"Varförmåste dö."Skicka efter honom. Hanlandet. nu -

33Då"Vad har han gjort"frågadeskall han dödas" Jonatan.
förstodoch Jona-honom,förhöjde Saul sitt spjut att spetsa nu

341 vredes-David.dödafar fast beslutenhans atttan att var
andradennabordet, ochoch lämnademod rusade han upp
Saulsupprörd hanSåfesten åt han överdag ingenting. varav

David.skändliga behandling av
35Nästa hadepå fälten, så hangick Jonatan ut sommorgon

35och sademedliten pojkemed David. hade sigavtalat Han en
skjuter"på pilarna jagoch letatill honom: "Spring rätt som

37Menhonom.pil näroch skötPojken Jonatan överensprang,
ropadeslagit Jona-fram till plats där pilenpojken kom den ner

Skynda dig ochbort.ligger längreefter honom: "Dentan
tillba-och komplockade pilenPojkenspring, inte"stanna upp

39Han Jonatananade ingenting,ka med den till herre.sin men
Sedan sinalämnadegällde. Jonatanoch David vad detvisste

staden.med dem tillåt honomtill pojken och sade att tavapen
När kullengömställe vidfrångått David sitthan sigreste

hälsadejorden och Jonatanföll med ansiktetoch tremotner
Davidtårar, och till slutundergånger. kysste varandra grätDe

42Då båda hartill honom: "Farväl Vivåldsamt. sade Jonatan
skall vakaHerren övervarandra ed Herrenssvurit i namn:en

efterkommandemellan våradig ochförbundet mellan ochmig
43Så åter-medangick David Jonatanför all framtid." sin väg

vände till staden.

hos kung AkishAchimelek ochDavid hos prästen
1David Achimelekskyndadeoch därkom till Nov, prästen21

frågade"Varför kommer duhonom: ensam"oroligt emot
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Jag här på uppdragdig" ärdu medhan. "Har ingen av-
förbjudithar mig säga"och hansvarade David, attkungen",

hargäller. Jag minadetåtgärderärende och vilka gettvilket
3Har låtfem bröd, såduskallbesked vi mötas.män om var

4Prästenhands."finns tilleller vadfå demmig annarssom
bröd,heligtbarabröd har inte,vanligt jag"Någotsvarade: om

5"a", försäkra-från kvinnor."avhållithar sigdina männu -
alltidförförbjudna närhar"kvinnor varitDavid,de somoss,

helgadmanskapets utrustning ärfält. Ochdragithar ijag om
6Dåhelgad dag."iså denfall,redan vanliga ännuäri gavmer

någotfannsdeteftersom inteheliga,dethonomprästen ag-av
införhade legat Herrenskådebrödenbröd ännat men er-som

7Den Sauls tjänaredagenbröd.färsktmedsatts en avvar
her-Saulsfrämste blanddenfrån Edom,templet, Doegkvar i

8David hade någotAchimelek han spjutfrågadedar. omnu-
ärendemed kungensså bråttomtill hands: "Deteller svärd var

något annat."svärd ellermed sigfick migjag inteatt vare
du dräptehade, filistén9Prästen Goljat"Svärdetsvarade: som

mantel. Detefoden, ibakom insveptliggerTerebintdalen,i en
Davidhärfinns inte."någotdu vill;du annatkan svara-ta, om

det"like. Ge mighar inte sinde: "Det
tilloch kom1°Samma undan SaulDavid vidareflyddedag

"Är11Akishs frågade herre: in-sintjänareGat.Akish, kungen i
hyllade,honom dedetVarlandets kung inteDavid,det därte

DavidSaul har slagit tiooch tu-dansade sjöng:de tusen,när
rädd förbörjade bliDavid ochderas ordvidfäste sigsen."

13När spelade han vansinnig,folk såg påGat.Akish, kungen i
bankadeförryckt,hanhonomhandoch denär tog var somom

14Då sadedreglade skägget.ochstadsporten ipå dörrarna i
Varförkarlen galen.väl är"NitillAkish sina tjänare: attser

15Har dårar nisåhonom jag attskickat mig onthar m om
galenskapermed sinaför plåga migmåste den därhit attta

hus."får komma i mittsådan inEn inte

dödar iNovSaul prästerna
Adul-vidtilltillflykt1David ochlämnade Gat sin grottantog22

på dettafick redafamiljenochbröder den övrigaDå hanslam.
Alla skuldsattanödställda,slagshonom.gick dit tillde ner
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samlades honom,och missnöjda, allt omkring 400i runtman,
3Därifrån tillgick David Mispa ihan blev deras hövding.och

far skulle fådär hans ochMoab och bad kungen att varamor
villeGudfick klarhet vadhos moabiterna, tills han själv om

4Så föräldrar hos kung-lämnade Davidmed honom. sinagöra
så länge Davidstannade de kvar iMoab, och där varen av

5Men kvarprofeten Gad sade till David: ibergfästet. "Dröj inte
komDå bröt David ochkom tillbaka till Juda."fästet utan upp

till Heretskogen.
5Saul medtamarisken på höjden,Giva, under spjutet iisatt

Dåstående omkring hanallahanden och med sig.sina män
7sade tillfolk synliga hanfick höra David och hans varitatt

det, benjaminiter,dem stod honom: "Hur är trorrunt omsom
ochockså åkrarverkligen Iishajs kommerni attatt ge erson

hundrabefäl ellervingårdar och tillsätta över tusen maner
3Ni velatharochhar alla gaddat mig, ingenmoter samman

Iishajsslutit förbund medavslöja för harmig minatt son.son
tala för minhar besvärat med migIngen sig att attomav er

tillhar intrigeramina närmaste män attuppeggat en avson
9Doeg förman kungensfrån Edom, tjänst,mig." imot som var

till Achime-då till orda: såg David kom till"Jag Nov,närtog
mAchimelek räk-frågade för hanslek, Achituvs Herrenson.

Också filistén Goljatsoch försåg medhonom proviant.ning
svärd han honom."gav

Då och hela hanskallade AchimelekSaul till sig prästen
sadede infann kungen:släkt, ochi Nov, sigprästerna när

jag Achi-svaradepå, Achituvs herre, hör","Ia,"Hör son" -
13och dumelek, Saul fortsatte: "Varför stämplar mig,ni mot

frågatbröd och svärd ochoch Jishajs har honomson Du gett
ochGud för hans räkning; därför har han in-sig migrest mot

Achimelek svarade honom:bäst mig."trigerar motnu som
någon likadet bland alla dina"Finns tjänare är trogensom

ochmåg, befälhavare för din livvaktDavid, kungens ensom
15Det första gångenaktad ditt hus heller jagi inteman var

fårfrågade Gud för hans räkning. konung, du inteMin an-
haft denklaga eller släkt: har minsta aningmig min jag inte

Men dö-skall straffas medallt detta." kungen sade: "Duom
17Och orderden, Achimelek, släkt." så handu och hela din gav

döda"Gå fram ochåt livvakterna stod omkring honom:som
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ochDavid,medsakharDe gjortHerrens präster. gemensam
fördeavslöjade ingentingflyktpåhanfastän de visste att var

påhand Herrensbäraville intekungens tjänaremig." Men
fram ochfrån Edom13Då Doeg attbefallde kungenpräster.

dödade den da-hangjorde han:och dethugga prästerna,ner
Också Nov,efoden. präs-burithadeåttiofem män somgen

ochbarnoch kvinnor,svärd:med mänhärjadesstad,ternas
svärd.medalla höggsfår,åsnor ochspädbarn, neroxar,

lyckades kom-Achituvs2°En Achimelek,tillenda son,son
förenadeoch sigflyddeHanhette Evjatar.undan, somenma

dödathadeSauloch för honomberättade attDavidmed
då sågredanDavid förstod jagsade: "JagHerrens präster.

Saul. Det jagärskulle underrättahandärEdomfrån attDoeg
23Stanna hos migdöd.anhörigasalla dinatillorsakär nusom

efterocksåstårditt livstår efterDendigoch känn trygg. som
säkerhet."du ihosmitt; mig är v

KeilastadenräddarDavid
Keila ochanfallithadefilisteernaDavid1Det tillbud attkorn

Då frågade Da-tröskplatserna.plundramedfärdi attvarnu
filisteerna"därdeochdra angripaSkall jag utvid Herren:d

ochfilisteernaochskall dra angripadusvarade: "Ia, utHerren
mycket3Men sade: "Har vi inteDavids mänKeila."rädda nog

Keila ochtill mö-också draMåste i vägJuda vifrukta här iatt
gång4David frågade Herren ännustyrkor"filisteernas enta

filisteernaKeila, jagoch"Bryt mottilloch fick geruppsvar:
stredKeila ochtill5Då David och hanstågade mänditt våld."i

demslog iochboskapbort derasfördeHanfilisteerna.mot
5Också Achi-Evjatar,Keila.så folket iräddadeochgrund -

ochKeila,med tillföljdetill David,flytthademeleks somson,
med sig.efodendåhadehan

tänkteKeilatillhade kommit7När DavidSaul fick attveta
gillratDavid haråt mig.honomutlämnathar"Gud enhan:

och bom."medstaddra i portinsjälvfälla åt sig att engenom
Keila och omringatåga3Så förfolket mothanbådade attupp

smiddeSaul9Men David förstod attnäroch hansDavid män.
framåt Evjatarsade han att taprästenhonomplaneronda mot

har hörtGud,Israels jag1°Och attbad:David "Herre,efoden.
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KommerKeila för skull.Saul tänker dra ödeläggaoch minut
Saul tåga hit,de styrande Keila utlämna mig Kommeri attatt

dinhar hört Israels Gud, svar" Her-tjänarejag Herre, gesom
David fortsatte:tåga hit."svarade: han kommer"Ia, attren

åtoch följeKeila utlämna"Kommer de styrande mig mitti att
13Då brötdeSaul" svarade: det kommer göra."Herren "Ja, att

Keilade lämnadefolk, omkringDavid med 600sitt man;upp
David ha-dit. Saul hördeoch strövade sedan hit, Närän än att

han planer.de sluppit Keila sinaut gav uppur

David flykt undan Saul

David otillgängli-Sifs öken med desshöll till bland bergen i
Gud lät ho-sökte Saul efter honom,klippor. Hela tiden menga

15Medan HorshaDavidfalla kungens händer. i iinte i varnom
dragit för döda ho-Sifs öken fick han Saul hade ut attattveta

Men ochDavid HorshaSauls sökte iJonatan uppnom. son
17"Varbeskydd.med löften Guds intestyrkte honom om

fåfar kommer dig. Deträdd", sade han, inte i är"min att tag
då står digdu skall bli Israel, och ikung jagi närmastsom

13Så förbundockså." slöt de båda in-farDet min ettvetrang.
stannademedan Davidför och gick hem, iHerren, Jonatan

Horsha.
19Några berättadetill Saul ochfrån Sif kom Givaimän upp

bland bergfästena Horsha,David höll gömd hos dem isigatt
2°"Kom vill,dupå Hakilaberget söder Ieshimon. närom ner

hän-konung", sade "så skall till han faller dinade, ivi attse
21Saul harskall välsigna förder." svarade: ni"Herren atter

22Gåhaft och skaffa säkraresådan omtanke mig.om nu er
läruppgifter och reda på han hansmiter i väg;vartta vara

23Seförslagen. efter på vilket alla gömställenmycket sinaav
påtillbaka säkrahan håller undan och kom hit nisig när är er
skallsak, så skall följa med han bara finns landet,Om ijag er.

spåra honom vilket hörn Juda han må vara."jag i änupp av
24Så begav de hem till Sif före Saul.sig

öde-David hans uppehöll då öken,och i Maons isigmän
25När fick Saulmarken söder Ieshimon. han reda på attom

tillmed kom för leta efter honom drog hansin sigtrupp att ner
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förföljdeochdettafickSaulöken. rapportMaonsklippan i om
öknen.in ihonom

David ochochbergetsidanpå26Saul gickhansoch män ena
undan,hinnaivrigDavid attandra. mendenpåhans män var

27dåinfångade,ochkringrändablivitde hadedet nära attvar
tillbakadig"Skyndaropade:ochtill Saulkornbudbärareen

på28Saul jaktendålandet."ryckt in iharFilisteerna uppgav
platsdennaDärför harfilisteerna.vände sigochDavid mot

Skiljeklippan.fått namnet

Saul iDavid skonar grottan
bergfästena iblandtillhöll sedanochdärifrånlDavid bröt upp24

filisteernafälttågfrån sitt motNär tillbakaSaul komEn-Gedi.
öken.En-Gedistillhöll iDavidför honom atttalade omman

tågadeochIsraelhelafrånsoldaterutvalda3Han 000då 3tog
Stengetsklip-hansoch män österDavidefterletaför omattut

han in igickutmedfårfållorna vägen4När tillkomhanporna.
ilängst inne grot-behov. Mensinaför uträttadär attgrottaen

5och "Nu ärhonom:tillde sadeoch hans män,Davidsatttan
fiende idinlämnarJagHerrenvilken sagt:dagen inneden om

Da-Då sigbehagar" smögvad dumed honomvåld,ditt gör
ÖMen ha-hanSaulslmantel. närflikskarochvid fram avenav

7och hanhonomslog samvetet,mantelflikSaulsde skurit av
såhandlaskullejagförbjude"Herren atttill män:sade sina

på honom:handbärsmorde, jagatthärskare, Herrensminmot
Herrens avhöllord3Och med strängasmorde."dockhan är

överfalla Saul.frånDavid attmänsina
9Då sigfram. restefortsatteoch vägenlämnadeSaul grottan

ko-ochherre"Minhonom:efterropadeochgickochDavid ut
ansiktetmedföll motDavidochsågSaul signung" nerom,

1°Han "Varför lyssnarsade:underdånigt.hälsadeochmarken
11Nu självdukanilladigvill sejagdemdu till säger attsom

blevJagiåt migdig grottan.utlämnade upp-hur Herren
får intesade: Jagochdigskonadejagdöda dig,manad att men

smorde.dock Herrenshan ärhärskare,hand på minbära -
dinflikhanden,håller i12Se vad man-fader, jag avhär, min en

dinflikbaraskardig, jagdödat avhakunde av entel. Jag men
någottillskyldig ont,ärförstå intejagdumåste attmantel. Då
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har förbrutitjag inte mig dig. däremotDu lägger försåt förmot
Herrenbringa mig livet. skallatt döma mellan Her-om oss,

skall hämnas på dig för vad du har brutit självmig,motren
14Duskall jag inte dig. hurröra de gamle brukadevet säga:

Ont kommer från de onda. handMin skall dig.inte vidröra
15Mot har Israels konung dragit det duär jagarut,vem vem

15MenEn död hund ynkaEn loppa Herren skall doma-vara
han skall skipa mellanrättvisa dig och Han skallmig. sigtare;

sak och skaffamin mig dig."rätt gentemotan
17När David hade detta ropade Saul: "David,sagt min son,
det 13"Detverkligen du"är Och han brast gråt.i duär som

har rätt, inte jag", sade han. har"Du gjort ochmig, jaggott mot
191har dig.gjort dag har du duont mot visat vill väl:migatt

du dödade mig inte, Herren hade lagt liv dintrots mittatt i
ZOManhand. låter fiendeinte löpa,sin fått honomnär man

fast Herren skall löna dig rikligt för vad du har gjort mig imot
21Nudag. jag säkert du skall bli kung och Israelsvet att att

kungadöme Svårkommer befästas under dittatt styre. nu
vid Herren du inte efterkommandeminaatt ochutrotar inte

23Dettautplånar mitt släkt."min lovade David mednamn ur
ed, och sedan vände Saul tillbaka hem, medan David och hans

drogmän sig till bergfäste.sittupp

Navals hustru Avigajil kommer till David
1Samuel dog och hela Israel samlades för hålla dödsklagan25 att

honom. begravdesöver Han Rama, där hani hade bott.
David hade dragit Ividare Paranöknen. Maonmotner

bodde på den tiden höll boskapshjordar Karmel.ien man som
Han mycket välbärgad; han ägde får3 000 och 0001var getter,
och han 3Man-Karmeli sambandi med fårklippningen.nu var

hette Naval och hans hustru Avigajil. Hon klok ochnen var en
vacker kvinna, han styvsint och elak; han tillhördemen var

4DåKalevs David öknen fickätt. i reda på Naval höll påute att
5skickademed fårklippningen i Karmel han dit tio sinaav

"Dra tillmän: Karmel gåoch hem till Naval", sade han.upp
Öoch"Hälsa honom från mig Jag önskar dig allsäg: lycka och

allt för 7Iagdig och din familj och allt dugott fick höraäger.
du färd med fårklippningen.är iatt det såNu dinaär her-att
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förnågotdemaldrig gjorthartill hos och vihållitdar har oss,
detidenhelaundernågotmedblivithar dehellerIntenär. av

det. Jag3Fråga de kanfolk, intygadittsjälvKarmel.har ivarit
kommithardenärväl mina män,därförber dig emotatt ta nu

Da-och dinåt dem vänhakanvad duochpå festdag, ge aven
vid."

hälsningDavidsframförde de9Då Navalkom tillmännen
"David,1°Men frågade: ärNavalså påväntadeoch vemsvar.

tidenförslavardet Det är gottärdet Iishajs nuomvemson,
Skulle bröd och mittmittjagherrar. tafrån sinarymmersom

skulle jagfårklippare,för minahar slaktatoch det jagvin som
Männenvar"från intejagkommerfolk vetåtdet somge

vadberättadeochDavidtilltillbakagickochvände somtvärt
tillDavid sina män,13"Spänn sadesvärden",påhade hänt. er
hanSedan drogsjälv. motDavidocksåalla,gjordeoch det upp

läg-stannade imedan 200omkring 400medKarmel manman,
ret.

Avigajilhustruför hans attberättadeEn Navals tjänareav
framförde"Deutifrån öknen:budbärareskickathadeDavid en

15Och dedem.hanhusbonde, snästevårtillhälsning avmen
ofreda-blivitaldrig har viså hyggligaändåhar varit mot oss,

tidhela den viunderbort förhar kommitde, och ingenting oss
16De skyddandehar varittrakter.derastillhar hållit i muren

boskapenvållatharså länge vidag,ochbådeomkring nattoss
Do-17Nu vad du kan göra.tänkamåste du utnärhet.derasi

husfolk.allt hansochvår herrefälldredansäkert överärmen
talakanintemänniskaså ondsint atthanSjälv ensär manen

tvåhundraframAvigajil ochgick toghonom." genastmed
säck-får,tillreddaredanfem ettläglartvå vin,brödkakor, par
fikonkakortvåhundraochkakor russinhundrasäd,rostadar

19Hon åtsade sina tjänareåsnor.alltsammanslastadeoch
till sinefter. Menkommasjälvskulle honsåförväg,iatt

2°Bäst påhon vägnämnde hon ingenting.Naval varsomman
Davidhonåsna,på möttesinridandeberget,skyddneråt i av

21David ochhade suttithenne.komhansoch emotmän, som
därdenskyddadetill jagtjänade ingenting atttänkt: "Det

bort. Hankomså ingentingöknen,egendom i attutemannens
och framgent,22Gud straffa mig,måmedhar lönat ont. nugott
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låterjag enda manfolk hans husett i vid liv närom vara mor-
kommer."gonen

23När Avigajil fick David hon åsnan ochsteg genastse av
föll för honom med ansiktet marken och hälsade ho-motner

24"Herre",underdånigt. sade hon och föll för hansnom ner
fötter, "skulden låtär min, fåmig ord.säga Jag ber digettmen

25Brylyssna på din tjänarinna. dig inte den eländige Na-om
val. Han bär sitt med all Vettlös heterrätt: han, ochnamn vett-
lös han. Själv träffadeär aldrigjag männen du skickade.som
26Så Herren lever, han har hindratsant dig från spillaattsom
blod och i händer,rätten och såta du själv lever, her-santegna

demmå det dina fiender och vill dig illa påre: som samma
27Tasätt det går Naval. de gåvor dinemot tjänarinnasom som

medför, herre, och låt fördela dem bland ditt följe.imännen
Jag ber dig förlåta din vadtjänarinna hon har felat. Herren
skall bygga dig kungahus består.ett Du utkämpar Her-som

krig, och du skall inte dig skyldiggöra till någotrens ärsom
290mså länge du lever.orätt någon skulle förfölja dig och stå

dig efter livet skall Herren bevara ditt liv dyrbar sten,som en
dina fienders liv skall han lägga slungai sin och skjutamen
30Närbort. Herren har dig allt det goda han hargett utlovat

och dig 31såtill furstesatt över Israel, skall du behövainte fö-
rebrå dig eller diggräma du haröver spillt oskyldigt blodatt
och tagit händer.rätten i Men låterHerrennär det gå digegna
väl, tänk då 32Davidpå dinmig, tjänarinna." svarade: "Prisad

Herren, Israels 33IagGud, har fört dig i minvare väg. pri-som
din klokhet, och jag prisar dig själv, för du dagi harsar att

hindrat frånmig spilla blod ochatt händer.rätten ita egna
34Men så Herren lever, Israelssant Gud, han har avhållitsom

frånmig dig illa:göraatt du såinte snabbt hade kommitom
tillmig då hademötes, vartenda manfolk hos Naval strukit

35Såmed före gryningen." David vad hon hade förttog emot
med kansig. "Nu du lugnt rida hem", sade han, "jag har lyss-

till dig, och jag dignat tillgör Viljes."
36När Avigajil kom hem fann hon Naval hade ställt tillatt

med fest anstod kung. Själv han drucken ochen som en var
mycket upprymd. Därför nämnde hon inte ord sakenett om

37Påförrän dag.nästa han hadenär nyktrat till, be-morgonen,
rättade Avigajil för sin vad hade hänt. Då drabbadesman som
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Omkring dagartiosten.han låg därochslag,han ensomav
liv.hanssläckte Herrensenare

"Prisadsade han:dödNaval39När fick höraDavid att var
harskymf jagför denNavalstraffathar somHerren, somvare

låtitochogärningbegåfrånhindrat mig attharlidit. enHerren
själv."honomondska överNavals ut

tillhennebegäraförAvigajil atttillbudskickadeDavid nu
framfördeochKarmelhenne itill4°Hans komtjänarehustru.

honomtilldighämtaför atthar"David säntärende:sitt oss
meddemhälsadeoch41Då Avigajilföllhustru."hans nersom

tjänarinna,din"ag ärsittochmarkenansiktet svar:mot gav
herres tjä-på sinfötternatvättarslavinnalåt mig somenvara

iredoch i väg,åsnapå sin42Så hon sig genastnare." uppsatte
DavidsmedföljdeHontjänsteflickor.femmed sinasällskap

hustru.hansblevochsändebud
bådaIisreel;frånAchinoammed varockså gift43David var

DavidsMikal,dotterhade sin44Men Saul getthustrur.hansnu
Gallim.frånLajishsPalti,åthustru, son,

lägretSaul iskonarDavid
höllDavidberättadeoch attGivaSaultill i1F0lket Sif komi26

2Då SaulIeshimon. togmittHakilaberget emotpågömdsig
tilltågadeochsoldaterisraelitiskautvalda ner000med 3sig

Hakilaber-på3Han lägerslogDavid.efterletaförSiföknen att
vägen.Ieshimon, näramitt emotget

efterföljthadeSaulförstodöknen, atttill ihöllDavid, som
förvissade sigochfram spejare4Han skickade omdit.honom

5och han i vägsigdärefterkommit,hadeverkligen gavSaulatt
överbefälhava-Sauls och hansSaulsågHanlägerplats.till var

lägretilåg längst inneSaulsig;hade lagtNersAvner, son,re
till hettitenÖDå Davidvände sigsig.omkringsoldaternamed

ochtill Ioav,och brortill SerujaAvishaj,tillochAchimelek son
Saul läg-till iborthonomföljavilledemnågonfrågade avom

Avishaj.svaradedig",medgår"Jagret.
längstochSaullågDärtill hären.7På bortgick de sovnatten

huvudet,vidmarkeninedborrat me-med spjutetlägret,iinne
8Då sadehonom.omkringlågsoldaterna runtochdan Avner

dig.åtfiendedinutlämnatdaghar"Gud iDavid:tillAvishaj
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Låt mig honom markenspetsa medmot spjutet; kanjag göra
det 9Menmed enda stöt." David svarade: "Nej, du får inteen
dräpa honom Vem kan ostraffat bära hand på Herrens smor-

Ochde" David sade: "Så Herren lever, Herren skallsant
själv slå honom, hansig dör därför hans tid elleratt är utevare
han faller Herrenpå slagfältet. förbjude jag skulle lyftaatt

handmin hans smorde.mot Ta stårspjutet vid hansnu som
huvud och vattenkrukan, och 12Da-låt sedan gå vår väg."oss
vid spjutet och vattenkrukantog från platsen vid Sauls huvud,
och så gick de därifrån. Ingen såg dem, ingen märkte något,
ingen vaknade. Alla Herren hade försänkt dem djupisov,
dvala.

13Når David hade kommit på andraöver sidan gick han
långt bort och ställde högstsig på berget, på stortuppe av-

Såstånd från lägret. ropade han till hären och till Avner,
Ners "Hör du mig, Avner" "Vem duärson: som anropar-
kungen" 15Davidfrågade Avner. svarade: "Du ärsom en man
och inte har din like i Israel, varför har du vakatinte bättre

dinöver herre och konung Någon har lyckats försig inta
dräpa 15Dudin herre konungen.att har svikit din plikt. Så sant

Herren lever, ni dödenär värda harinte vakat her-översom er
över Herrens smorde. Se efter: Var kungensärre, spjut Var är

vattenkrukan 17Saulstod vid hans huvud" kände igensom
Davids ochröst ropade: "David, min det verkligenärson,
du" Och David svarade: "Ia, herremin och konung, det är jag.
13Varför förföljer du din tjänare Vad har jag Vadgjort ont
har 19agjag gjort skyldigmig till ber dig, herre konung, att
lyssna på Om detmig. Herrenär har diguppeggat motsom
mig, må han då blidkas med offer, det människor,ett ärmen
så skall Herren låta förbannelse drabba dem. Nu har de jagat
bort och förmenatmig mig borätten i Herrens land och påatt
så vis velat driva ZOMentillmig tjäna andra gudar.att låt inte

blodmitt långtutgjutas borta från Herrens ansikte. Israels
kung har dragit för dödaut mig,att klipphönsjagar isom man

21Dåbergen." sade Saul: "Jag har gjort Kom tillbaka,orätt. Da-
vid, min skalljag inte dig någotgöra eftersomson, ont mera,
du dagi har sådanvisat respekt för liv.mitt Jag har varit en
dåre och 22Davidtagit gruvligt miste." svarade: "Här dittär

konung,spjut, skicka någon 23Herrenöver hämta det.att skall
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läm-trohet. Nyssrättfärdighet ochefter hansochlöna envar
hand påbäravägradevåld, jagdig mitt attnade han i men

skall24Lilsom såfördyrbart mig,ditt livsmorde.Herrens var
allräddaskall migoch handyrbart för Herren,livmitt urvara

David Stora25Då du,"Välsignad minsade Saul: ärfara." son
gickSåskall lyckas."dualltför, och gördu digskallting ta

tillbaka hem.Saul vändedärifrån, ochDavid

AkishSiklag kungfårDavid av
David.tänkte "DetSaul",Förr förofferfallereller jagsenare27

Då måste Saulland.fly till filisteernasbästa kan göra ärjag att
Israel; kommeröverallt jagiefterleta migoch sluta attge upp

Alltså till-Davidbröträckhåll för honom."utom uppatt vara
gickochhade medhan sigsexhundrademed mansammans

3H0s sloghonom sigMaoksAkish,Gat,kungen itillöver son.
Davidfamilj,medoch sinmed sina män,David envarner

Avigajil frånochfrån IisreelAchinoambåda hustrur,med sina
flytt4När David hadefick höraSaulänka.Navals attKarmel,

efter honom.letaupphörde hantill Gat att
"låttill Akish,David5"Om sadedin gunst",har vunnitjag

landet. Intestäderna inågonmig i utedå få bosättamig av
6Genast för-herre"hos dig,huvudstadenhärboskall väl ijag

staddärför denna iänSiklag detAkish honom ärlänade -
Juda kungar.dag tillhör

land.filisteernasDavidstannade imånaderoch fyraårett
geshureer-3Han plundringstågpådrog mothansoch män ut

boddefolk idessadetamalekiterna;ochgirseerna somvarna,
9Un-ända bort Egypten.och Shur,Telammellan motområdet
ellervarkenDavidlämnade mänlandethärjningar ider sina

och kame-åsnorfår och kor,med sigliv. Hanvidkvinnor tog
1°När frå-Akishtillbaka till Akish.såvändeochkläderler och

deDavidkundedag", attplundrathar igade: ni"Vem svara
del el-jerachmeeliternaseller iJudas del Negevhade varit i av

eller kvinnor.David varkenskonade mänler keniternas.i
för vad han gjort,honomanklagaskullerädd deHan attvar

tillDavidbrukade vägaSåtill Gat.levandede kom un-om
12Och Akish lita-land.filisteernasboddetid han ider hela den



Samuelsboken 48428:1 Första

så hatadtänkte: "Säkert har hande på honom och siggjort av
framtid måste hålla tillfolk Israel han för all mig."sigsitt att

1Vid stridskrafter tillfilisteernadenna tid drog sina28 samman
påfrågade David: väl detIsrael, och Akish "Dukamp ärmot

och måste dra fält med mig"klara med du dina imänatt -
2"avisst", dinsvarade David, "du skall själv få vad tjänarese

digsvarade Akish, "dåstånd till." "Bra", jagutnämneriär -
ständige livvakt."till min

andeskåderskanSaul hos i En-Dor

3Samuel ho-hela Israel hade hållit dödsklagandöd, övervar
hadeSauloch han hade begravts hemstad Rama.i sinnom,

andeskådare spåmän.landet från ochrensat
4Filisteerna till Shu-hade samlat styrkor och kommitsina

och slogDå bådade Saul folketoch slagit läger där. uppnem
5När blev hanpå Saul såg filisteernas härläger Gilboaberget.

Öfrågade skullevad hanförfärad, och ängslan han Herreni sin
dröm-svarade honomHerren inte, siggöra, vare genommen

7Då befallde Sauleller orakel eller profeter. tjänaresina attmar
ochkunde sökaleta reda på andeskåderska han uppsomen

sådanrådfråga. talade då det fanns i En-Tjänarna att enom
3För andra kläder,bli igenkänd Saul påDor. siginte togatt

kvinnan.sällskap kom han på tilloch med två i nattenman
framoch spå sade Saul."Frambesvärj ande "Manamig",en

9Kvinnanför dig." svarade:den "Dujag nämner vetsom
ochandeskådaresjälv vad Saul har han hargjort, att utrotat

mig"spåmän Vill du locka fälla och dödalandet.i mig i en
1°Men skall läggas"Så lever,Saul Herren ingentingsantsvor:

Hon frågade då hon skulledig till last denna sak."i ma-vem
12Men fickfram, svarade: "Samuel" då kvinnanoch han sena

"Varför dusade till Saul: harSamuel hon till skrik ochettgav
13"Var sade kungen.lurat Saul" rädd",mig Du inteär -

"Vad det du gudaväsen jor-ser" "Jag stigaär ett upp urser-
14"Hur ochdet frågade Saul, honden", sade kvinnan. ut"ser

svarade: gammal och han"Det insvept iärär en man-en man,
påSamuel, och han föll knätel." Då förstod Saul detatt var

underdånigt.med ansiktet marken och hälsademot
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frågadefram mig"15"Varför ochdu manathar minstört ro
krigförnöd: filisteernaiSaul svarade: "Jag äroch storSamuel,
inteoch migifrån migoch Gud har sigväntmig, svararmot

Därför har jagdrömmar.ellerprofeterlängre, sig genomvare
skallvadför jagmigtalaskalldupå dig, förkallat att omnu

redanHerrendu mig,Samuel frågar när"Varförsade:göra."
17Herren har gjortannanförmån förtilldighar övergett en

kunga-ifrån digrycktharhanförutsade mig:vad han genom
Eftersom du inteDavid.åtåtdenochmakten gett annan,en

vredesdomverkställde hans överoch intelyssnade till Herren
på dettadig sätt.handlat mothar Herrenamalekiterna, nu

våld. Ifilisteernaslämna19Både iskall hansjälvoch digIsrael
Israelsochhos mig, ävendinaskall du och söner varamorgon

filisteerna."åtutlämnaskall Herrenhär
hade skrämtSamuels 0rd2°Då marken,tillraklångSaulföll

han inteutmattad, eftersomfullkomligtocksåHanhonom. var
ochKvinnan fram till honom,gickdygn.heltpåhade ätit ett

ihågsade hon: "Kom attskräckslagenhansåghonnär att var
lyd-dåpå spellivet jagville, herre. Jagdu sattegjordejag som

fåLåtpå mig22Nu lyssnar mig.dindu iber jagde dig. turatt
går här-dustyrka digkan innanså dulitefram attmat,sätta

något." Menha när23"Nej", vill intesade han, "jagifrån." -
och badtiggdeföljeslagareockså hanskvinnanbarainte utan
24Kvin-på bådden.och sigefter. Han sattehan steg uppgav
all hast.slaktade hon ioch denhuset,gödkalv ihade ennan

bröd.bakadedeg ochgjordemjöl,framhonSedan tog en
hadede ätitoch25Hon och hans närSaulåt män,framsatte

gickoch sin väg natt.debröt sammaupp

DavidmisstrorbefälhavareilisteernasF
medan is-till Afek,styrkorallalFilisteerna sinadrog samman29

I påraeliterna avdelningarJisreel.källanvid ihade lägersitt
under sinafilisteernamarscheradeochhundra tusen uppman

medtillsammanshansoch mänDavidkomhövdingar; sist
därde"Vad har3Då befälhavarna:filisteiskafrågade deAkish.

Davidsvarade: "Det ärAkishgöra"härhebreerna somatt
åra-hos mig ihar VaritSaulkungIsraelstjänade som numen
dagdensedanförebrå honomhaft någottal. harJag inte att
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4Dåhan gick till mig." blev befälhavarna förargadeöver och
sade åt Akish skicka tillbaka David till den stad hanatt som
hade fått förläning. fåri "Han dra krig tillsammansinte i med

det risk för han under stridenär vänder sigatt motoss, oss.
finnasKan det bättre för honom herressätt vinna sinett att

5Komvåra soldater huvud kortare ihågän göragunst att ett
det denne David de de dansar:är sjunger Saul haratt närom

slagit David tio tusen."tusen,
5Akish kallade till David och förklarade: "Såsig Herrensant

lever, du lita på, och mycketär jag nöjd med ha digär iatt att
hären.min tjänst Jag har funniti något klandrainte dig föratt

alltifrån den dag du kom till duMen väl seddmig. inteär av
7Vändhövdingarna. tillbaka lugn och såi du inteattnu ro, re-

8"Vaddem." har dåjag undrade David. dutar gjort" "Har-
funnit något klandra för under den tidmig harjag varit iatt
din eftersomtjänst, fårjag dra strid dina fiender,inte i motnu

9Akishherre och konung"min svarade: "Nej, du du ivet att
mina Guds ängel, befälhavarnaögon är vägrar attsom en men

wTidigtlåta dig kämpa tillsammans med skallioss. morgon
du därför bryta du och de herresdin dutjänareupp, av som
hade med dig. Ni skall tillbaka till den stad förläna-jagsom
de bitter,Var inte har fullt förtroende förjag dig. tillSe atter.

11Såkommerni i tidigt, gå så det ljusnar." anträddeväg snart
David och hans återfärden till filisteernas landmän tidigt följ-
ande filisteernaMen drog Iisreel.motmorgon. upp

Amalekiternas härjningståg och Davids hämnd
1Två dagar därefter kom David och hans fram till Siklag.män30
Då hade amalekiterna härjningståggjort in i Negevett mot

zKvinnornaSiklag, de hade och bränt allaerövrat ochsom ner.
andra staden hade dei till fånga, små. hadetagit Destora som

dödat någon,inte bara fört dem med och försvunnit där-sig
3Närifrån. David och hans kom fram till Siklag och fannmän

staden nerbränd och deras hustrur och ochatt sönerattvar
4brastdöttrar bortförda, de högljudd klagan ochi grätutvar

5Davidstills de orkadeinte gråta bägge hustrur till-mer. var
fångatagna, Achinoam från ochIisreel Avigajil, änkan efter

5DavidfrånNaval Karmel. hårt trängd: folket hotade attvar
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ochförförbittrade sina sönerseftersom allahonom,stena var
Gud.hos sinstyrka Herren,hämtadedöttrars skull. Men han

Achimeleks7"Ta till Evjatar,efoden", sade han prästenfram
3frågade "SkallDavid jagHerren:detoch Evjatar gjortnärson,

ifatthinnajagrövarbandet Kommerdär attefter detsätta
hin-kommerefter dem Du attsvarade: "Ja,dem" sättHerren

fångna."och rädda deifatt demna
och komsexhundra9Då med sinaDavid isig väg mangav
1°Davidkvar:somligastannadeBesorbäcken.fram till Där

tvåhundrafyrahundraförföljandet medfortsatte menman,
måsteochbäckenvidare stan-för för övertrötta attman var

kvar.na
egyptiskUte soldaternahittadefältetpå öppna man,en
ochbrödficktill David. Han äta vatten attmedde atttogsom

kakorSedan fikon ochtorkadelitehan ettätitdricka. par
dryckfått ellervarkenhanDå haderepade han matsig.russin

13David du ochtillhör"Vemfrågade honom:dygn.på vartre
hosoch slavsvarade: "Jagifrån" ärdu Han egypterär en

sjuk förblevjaghusbonde mig när treamalekit. Min övergav
14Vi den del Ne-plundratoch ihade varitdagar sedan. ute av

delJuda och dentillhördet ikereteerna, itillhör somgev som
Siklag."bränthadeochKalevs vitillhör ätt,Negev nersomav

rövarbandet"15David det därföra till"Vill dufrågade: mig
eller utläm-dödardu migGudvid intesvarade: "Svär attHan
15Hanföra dig dit." visa-så skallhusbonde, jagåt minmignar

spriddaliggaamalekiternasåg deoch därDavidde vägen, nu
de hadebyte tagitoch firade detdrackåt ochöverallt, de stora

David följan-anföllJuda. i gryningenochland ifilisteemasi
slappkvällen.ända till Ingenfortsatteblodbadetochde dag,

på kamelersinafyrahundraundan sattutom uppman, som
flydde.och

hadeamalekiternaDavid vad rövatallträddade tillbaka
Ingenting sakna-hustrur.bådaocksåoch befriade sinabort

döttrar,eller ingen-varkensmå,eller sönervarkendes, stora
tillskaffade Davidalltrövade: rätta.eller detbytetting av

hjord drev de2°Han dennakorna;ochockså alla fårentog
framför Davids byte."ropade:och "Här ärsig

hadetvåhundra varitDavid detilltillbakakom somnu
viddärför hade lämnathanmed ochför följaför trötta att som
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Besorbäcken. David och hans närmade gick deNär sigmän
tvåhundra för gick fram tillsammansdem. Davidmötaut att

menmed och hälsade vänligt, några ondsinta ochsina män
illvilliga hans följe "Eftersom gickbörjade dei intemän ropa:

hellermed skall har räddat;dem bytetVi inte vioss ge av som
23Dåde får hustrur och barn och gå." sade David:sina "Nej,ta

bröder Så får med det harinte Herrenni göra gett oss.som
harHan bevarat och det rövarband överföll haross, som oss

24Vemhan lämnat vårt våld. vadbryr Nej,i sig ni sägerom
lott åt åt gården vaktar och den i stri-trossensamma som som

25Frånden Alla skall med och dela." den dagen gjordevara
David detta till regel och såoch Israel, deti irättesnöre är än
dag.

26När David hade kommit tillbaka till Siklag skickade han
delar bytet till starnfränder, de äldste uda,sina iruntav om
och lät hälsa: gåva till det del bytet"Detta är ären er, en av

27Hanfrån fiender." skickade till boddeHerrens dem isom
23Aroer, 29ochBetel, Sifmot,Ramot Negev, Eshtemoai Iattir,

Rakal; vidare till dem jerachmeeliternas städerbodde isom
3°tilloch keniternas städer, dem Horma, Bor-Ashan, Ataki i

31och Hebron och till alla de dit David och hans ha-mänorter
de kommit under vandringar.sina

dödSauls

lFilisteerna gåtthade till anfall israeliterna och drivit demmot31
zFilisteernatillbaka; många låg stupade på Gilboaberget. var

hälarna på Saul och hans och dödadetätt i Jonatan, Avi-söner
3Stridennadav och Malki-Shua, Sauls blev hård kringsöner.

bågskyttarnaSaul, upptäckte honom, och han sårades li-vekai
4Då sade tillhan ditt svärd ochsin "Dragväpnare:vet. stöt ner
så de där oomskurna hedningarna förgriper påmig, inte sigatt

lamslagen skräckmig." Men och vågade inte.väpnaren var av
5ochDå drog Saul svärd och kastade på det,sitt sig när väpna-

såg död kastadehan också han på svärd ochsig sittattren var
5Sådog med honom. dog de allesammans den dagen: Saul,

hans och hanssöner väpnare.tre
7Då israeliterna på andra sidan slätten och på andra sidan

Jordan fick soldaterna hade till flyktentagit ochveta att att
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ochstäderde sinaövergavhade stupat,och hansSaul söner
där.bosatte sigochfilisteerna kornOchflydde.

stupadedeplundraför3När komdag attfilisteerna nästa
Gilboa-påfallnade lågdäroch hansSaul söner,fann de tre

ochhansochhuvudet9De honom toghögg vapenberget. av
ochgudarnaförkungöraförlandskickade i sitt attrunt segern

kroppenastartetemplet,ll-lans lade de ifolket. menvapen
Bet-Shean.stadsmurenipåhängde de upp

hadevad filisteernafick höraGileadNär Javesh ifolket i
vandradeochbröt vapenföra mänallaSaulmedgjort upp

likhansoch sönersSaulsBet-Shean. Detill toghela natten ner
dembrändeochIaveshtilltillbakagickochstadsmurenfrån

tamaris-underbegravde demochDärefter de benendär. tog
dagar.sedan sjufastade iochstadenken i
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dödSaulsbudfårDavid om
efterSiklagtillåtervänthade1Når DavidochdödSaul se-var

Zkom tredjepåtvå dagar,däroch varitamalekiternaövergern
klädersönder sinahade rivithär,från Saulsdagen sommanen
kasta-Davidtillframkornhanhuvudet. Närpåjordoch strött

3"Varifrånunderdånigt.hälsadeochmarkentillde han sig
den"Från isra-svarade:David. Hanfrågadedu"kommer

frågade4"Vad hänt"harundan."komelitiska hären, jag -
sadeflykten",tillhar tagit"SoldaternaDavid. "Berätta" -
ock-Jonatan ärhansSaul ochharmånga"och stupat.han, son
frå-döda"5"Hur Saul och Jonatan ärdudöda." attså vet-

ham-ÖHan hadesvarade: "JagDavid dengade mannen.unge
ochpå spjut,stödd sittSaulstoddärochGilboaberget,pånat

7Han vände sigalltkom närmare.ochfiendens ryttarevagnar
ochpå jagmig,ropade hanfick mighan svara-och när seom,

amalekit.sade jagoch8Han jag attfrågade jagde. varvar,vem
Ännu vidjaghan. ärsade9Kom nådastöten,och mighit ge

1°Då ochframgick jagdödsfrossanfredankännerliv, jagmen
skulle över-förstod han inteförnådastöten, jag atthonomgav

hanhuvud och ringhansfråndiademetleva. somJag entog
Dåherre."till dig,lämnar jagoch demhade nuarmen,om

detsam-ochdem,sönderochkläderDavid i sinatag revgrep
12De och fas-ochklagade gräthonom.omkringgjorde allama

och överJonatanSaul och hanskvällentill i övertade sonsorg
striden.fallit ialla demIsrael,folk överHerrens som

hade berät-frågade David13"Varifrån du"är sommannen
invandrare.amalekitisktillhansvaradeHan att entat. sonvar

förgöra Herrensochhand14"Hur lyfta dinvågade du smor-
ropadehonom",15"Kom och hugghitDavid.frågadede" ner

Davidihjäl honom.slogochtill män,han sina mannenen av
självvittnade emotdöd. Dutill dinskuldensjälvbärsade: "Du

smorde."dödat Herrenshardå du sade: Jagdig
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Davids klagosång Saul ochöver Jonatan
17David uppstämde denna klagosång Saul och hansöver son

13ochJonatan föreskrev Judas folk skulle lära den.att sig Den
nedtecknadär Den redligesi bok:

19Din stolthet, Israel, ligger slagen på höjderna.
dinaSe, hjältar har fallit

2°Förkunna det inte Gat,i
låt det bli käntinte på Ashkelons gator -
filisteernas döttrar skulle jubla,
de oomskumas kvinnor dansa fröjd.av

21Må dagg icke falla på Gilboas höjder,er,
må icke fukta dödens berg,regn er,

fläckad ligger där hjältarnas sköld,
Sauls sköld, glänsande olja.mer av

Aldrig törstade Jonatans pil
förgäves efter fiendens blod.
Aldrig vände Sauls svärd
hungrigt tillbaka från hjältarnas kött.

och23Saul Jonatan, de älskade, kära,
liveti och döden förenade,

snabbare än starkareörnar, lejon.än
24Israels döttrar, gråt Saulöver

kläddeHan skönt i och prakt,er purpur
han prydde dräkt med smycken guld.er av

25Se, dina hjältar har fallit strideni
Jonatan ligger slagen på höjderna.

26Jag dig,sörjer brodermin Jonatan,
du mig mycket kär,var
din kärlek för kvinnors.mig änmer

27Se, dina hjältar har fallit,
dina har krossatsvapen

David blir kung Judaöver
1Efter tid frågade David Herren: "Skall drajag till nå-en upp

städerna Juda"i Herren svarade: "Ja." David frågade:gon av
"Till Vilken" "Till DavidHebron", svarade Herren. begav-

ditsig och med honom hans båda hustrur, Achinoam från Jis-
änkanreel och Avigajil, efter 3HanNaval från Karmel. ock-tog
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slog sigoch defamilj,med sinochså med sig sina män, envar
ochditIuda4Då ikom männenHebron.städernai runtner

Iuda.David till kung översmorde
hade begravtGileadIavesh iifolketfick höraDavid attNär

väl-"Må Herrenhälsa:och lätdem5skickade tillbudhanSaul
ho-och begravtSaulherretrohet mothar visatsigna ersomer

Även villtrofasthet. jagkärlek ochÖMå VisaHerren ernunom.
herreEr7Var ochmodiga tappra.vad har gjort.niförbelöna er

kung."till sinmigJuda har smortdöd,Saul är men

HebroniHans sönerSaulsmed ätt.krigDavid i
hadeöverbefälhavare,Sauls8Men NersAvner, varsomson,

9och utropatMachanajimtillIsh-BoshetSaulsmedtagit son
Benjamin,Efraim,Iisreel,Asher,Gilead,till kunghonom över

då hanårfyrtiololsh-Boshet, SaulsIsrael.hela varson,ja, över
höllJudaår.två Menregerade ihanochIsrael,kungblev över

årHebron i sjuJuda ioch kung överhanDavid,vidfast var
månader.och sex

Ish-Boshets mänSaulsmedtågade12Avner, Ners sonson,
drog13medan Serujas utIoav,till Givon, son,Machanajimfrån
gjordeochGivonivid dammenDe möttesDavids män.med

låter"Vi14Avner tillsade oav:den.sidapå sinhalt omVar
på." Ioavmedan vienvigutkämpakrigare sernågra unga

Benjaminsför stamställde15och krigaretolvsamtyckte, upp
15Var höggoch tagDavids män.tolvIsh-Boshet, enoch mot av

på honom,sidansvärdet ioch randehuvudmotståndaresi sin
sedankallasGivonplats iDennaallesammans.deså fölloch

åker.Svärdseggarnasdess
och isra-och Avnerdagen,strid denförbittrad17Det blev en

13IoaV, ochAvishajDavids män.besegradebleveliterna av
Asael,striden.med i varsomsöner,Asael, Serujas tre var

vikaförföljde Avner attutanfälten,pågasellsnabb ensom
"Asael,ropade: äroch2°Då Avnervände sighåll.någotåtav

håll",21"Spring någotåt annatAsael.svarade"Ja",det du" -
hansochde tanågonpådig"Ge yngreAvner.fortsatte av

22och dålåta honomvilleAsael inte upp-vara,rustning." Men
ihjäl dig.slår jagefter mig,följa"Slutarepade annarsAvner:

23Menögonen"ibror Ioavdindå kunnaskulle jaghurOch se
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Asael fortsatte förfölja honom. Dåatt stötte Avner bu-spjutet i
ken på honom, så det trängde och Asaelatt ut genom ryggen,
föll och dog på stället. Alla hejdade de komsig tillnär platsen

24Mendär han hade Ioav och Avishaj efterstupat. Avner,satte
och solnedgångeni kom de fram till Ammahöjden öster om
Giach, på till Givonsvägen öken.

25Här samlades benjaminiterna enda flocki bakom Av-en
25Avnerpå höjden. ropade till Ioav: "Skall slaktandetner uppe

aldrig slut Förstår du inte vilket eländeta det leder till Skall
du aldrig få ditt folk 270avsluta förfölja bröder"sinaatt sva-
rade: "Så Gud lever, hade du inte det därsant skulle de hasagt
fortsatt 23Såbröderjaga sina ända tillatt morgonen." lät han

horn, ochstöta i hela hären halt;gjorde de slutade förfölja isra-
eliterna, och striden upphörde.

29Avner och hans tågade Iordandalenmän hela nat-genom
gick floden och fortsatteöver sedanten, under förmiddagen

3°Närfram till Machanajim. hadeIoav slutat förfölja Avner
och samlade folksitt visade det sig nitton Davidsatt mänav

31Davidssaknades förutom Asael. hade nedgjortmän ben-360
32Dejaminiter och anhängare till Avner. förde med Asaelsig

och begravde honom hans farsi Betlehem.i Sedangrav mar-
scherade Ioav och hans hela och dagenmän gryddenatten, när

de framme i Hebron.var
lKriget mellan Sauls och Davids blev långvarigt.ätt Davids

ställning stärktes och medan Sauls blev alltättmer mer, sva-
gare.

Under tidsin Hebron ficki David dessa först-söner: Hans
födde Amnon, han fick med Achinoam från Iisreel.var som
3Hans andre Kilav, han fick med Avigajil, änkanson var som
efter Naval från Karmel. tredjeDen Absalom, till Ma-var son
aka, dotter till 4DenTalmaj, kungen Geshur. fjärdesom var av

Adonia, till Haggit, den femte Shefatja, till Avital,var son son
5och den sjätte Iitream, David fick med hustrusin Egla.som
Dessa föddes åtsöner David Hebron.i

gårAvner till Davidöver
6Så länge kriget varade mellan Sauls och Davidsätt Avnervar

7Saulden starke på Sauls sida. hade haft bihustrumannen en
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Ish-Boshet Av-förebråddeochdotter,Ajasvid Rispa, nunamn
8Avner blevbihustru"farsmed minhar du legat"Varförner:

judeiskingenanklagelse: "Jag ärlsh-Boshetsupprörd över
bröderfamilj, hansSaulsfardinlojalhar varithund Jag mot

dusåoch kommerDavid,åtdigutlämnatochoch intevänner
där kvinnan.med denfelstegförmedtill migoch går etträtta
förverkligarjag inteframgent,9Gud ochstraffamå mig, omnu

watt kungamak-låtaDavid:lovated harmeddet Herrensom
Israel ochpå iDavidoch sätta tronenSaulsgå ifrån ätt attten

vå-Ish-Boshet rädd ochblevSheva."till BeerfrånJuda, Dan
ord.endagade inte ettsvara

för-"Sluthälsa:och lätDavid12Avner tillbudbäraresände
Israelhela överdig vinnahjälpaskallså attjagbund med mig,

förbundsluta13"a", skallDavid, "jagsadepå sida."din -
inför minafår kommadu intevillkor:påmed dig, ettmen
DärefterMikal."Sauls dottermed dighaögon attutan

dennamedSaulsIsh-Boshet,tillsändebudDavidskickade son,
förbrudfickMikal, jaghustru"Ge mig minbegäran: somsom

15Då hennehämtaIsh-Boshetlätförhudar."filisteiskahundra
Paltiel hustruföljde sinLajishsPaltiel,från hennes son.man

Bachurim.tillframhelaefter henne vägengråtandeoch gick
tillbaka.vändePaltielOchigen""Gå hemsade Avner:Där

har"NiIsrael och17Avner de äldstemed i sagt:hade talat
13Nu handla,tiddetkung.till är attDavidfåönskatlänge att

Davidmin tjänareGenomhonom:så har Herren sagt om
andraallaochIsrael från filisteernafolkräddaskall mittjag
sedanochmed benjaminiterna,19Avner ocksåtaladefiender."

vadDavid Isra-för underrättaHebrontill atthanbegav sig om
hade beslutat.och Benjamins stam

ochDavid Hebron,till iZOMed följe kom Avneritjugo man
21Avner förklarade:festmåltid.meddemDavid emottog en

minherredig,bakomIsrael sluterhelatillskall"Jag att uppse
rikedethelaSå får dudig.medförbundingårochoch konung,

honomoch lätfarväl AvnerDavideftertraktar."du tog av
ostörd.därifrån
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dödasAvner
Just då Davids och påIoav hem från plund-män väg ettvar
ringståg och hade med byte.sig längreAvner intestort var
kvar hos David Hebron; denne hade låtiti honom därifrån

23Närostörd. och krigsfolketIoav kom tillbaka berättade man
för honom hadeAvner, Ners hos kungen, lå-varitatt son, som

24Dåhonom gå därifråntit ostörd. gick ochIoav till kungenin
sade: "Vad det du har Här kommer ochär gjort Avner till dig,

25Dulåterdu honom bara härifrån känner väl Avner, Ners
han här för vilseleda dig, han ville utforska dina fö-attson: var

26Närrehavanden och reda på vad du håller på med." Ioavta
hade lämnat David skickade han bud efter och fick ho-Avner

återvända han vid Sira.när cisternen i Dettaatt visstenom var
27NärDavid ingenting Avner kom tillbaka till Hebron togom.

honomIoav avsides invid för tala förtroligtporten attsom
med honom, där han honom dödande hugg bu-iettmen gav
ken och hämnades så bror Asael.sin

23När David fick kännedom vad hänt han:sadeom som
"Herren skulden för dödAvners aldrig kan läggas påattvet

Hansochmig kungadöme.mitt blod skall komma Ioavöver
helaoch hans släkt. Må släkt aldrig fattas medi Ioavs män

dröppel och spetälska och krymplingar och förfallermän som
3°Såsvärd eller svälter ihjäl." dräpte ochJoav hans bror Avi-

shaj därförAvner, han hade dödat deras bror Asael slagetiatt
vid Givon.

David sörjer Avner
31David sade åt Joav och alla där sönderriva sinaattsom var
kläder, säckväv framförsig och bår hållai Avners ochsvepa

32Sådödsklagan. Själv gick kung David bakom båren. begrav-
de de Avner Hebron, och kungeni högt vidgrät Avners grav;
alla där grät.som var

33Detta kungens klagosångär Avner:över
Måste dö såAvner neslig döden

34Dina händer icke bundna,var
dina fötter slagna bojor.i

föllDu faller för ogämingsmän.som man
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de35Sedan försökteAvner.gråta överfortsatteOch alla att
handag,det ännumedan mennågot varDavid ätaövertala att

jag äterframgent,och ens enstraffamå mig, om"Gud nusvor:
ner."gårsolenbrödbit innan

lik-det,uppskattadefolketochkänt,35Detta blevhans svar
hela Is-ochdär ialla37Nu förstodgjorde.vad kungenalltsom

Nerspå Avner,mordet son.bakomlågintekungenrael att
fallit iharIsraeliochhövding storman38"Ni skall attveta en

39"Själv jag ännuär svag,till män.sinasade kungendag",
Serujas sö-därde männen,ochtill kung,smordjag äräven om

ondadevedergällaskallHerrenMenförhårda mig.förärner,
ondska."för deras

dödasIsh-Boshet
SaulsgjordeHebrondödats i sonhadelBudet Avnerattom
bestörta.blevIsraelallaoch ilamslagen,alldelesIsh-Boshet

strövkårer.leddetvå mäntjänstZlsh-Boshet hade sini som
tillde sönerochRekav,andredenoch varBaanahetteDen ene

bru-BeerotBenjaminstillhörde stam.ochfrån BeerotRimmon
till Git-flydde3Invånarna stadeniBenjamin.tillräknaskar

invandrare.fortfarande leverdedär somtajim,
femvanför. Han varhade4Sauls Jonatan varsomsonenson

och Jonatan.SaulIisreelfrånkombudet omgammalår när
bråd-denvidflydde,ochmed sighonom menBarnflickan tog

Hanhalt.blevhanochpojken,hontappadeflyktenstörtade
Mefivoshet.hette

från Be-till Rimmonoch Baana, sönerRekav5En komdag
Ish-Boshetochhetastdethus närIsh-Boshets somtill varerot,

med vete,påhöll attöDörrvakterskan, rensaochlåg somsov.
Baanabrorhansochkunde Rekavsåochtill,slumrathade
ipåIsh-Boshet sängen7Där fann de sov-innehuset.ismita in

ochhuvudet toghonomhöggihjäl honom,slogDe avrummet.
sedanvandrade de genomnerHela nattenmeddet sig.

Ish-BoshetsmedHebronDavid i3De tillkomIordandalen.
dintill"sonende,sadehuvud",Ish-Boshetshuvud. "Här är
hardagikonung,Herrelivet.efterdigstodSaul,fiende som

efterkommande."hansochSaulpåhämnddigHerren gett
till RimmonsönerBaana,broroch hansRekav9David svarade
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från Beerot: "Så Herren lever, han har räddatsant migsom ur
lodenalla faror: underrättade Saulsmig dödmannen som om

och trodde han kom med goda nyheter, honomatt jag igrep
Siklag och dödade, det lönen honomjag för det glädje-var gav

Nubudet. har nidingar dräpt oskyldig hansi hem, ien man
hans Har dåsäng. jag inte anledningännu krä-större attegen

hämnd för hans blod och utplånaut från jordens yta"va er
12På Davids befallning kom så hans och dödademän dem och
högg dem händer och fötter och hängde dem vid dam-av upp

Hebron.i Men Ish-Boshets huvud lade de i Avners imen grav
Hebron.

David blir kung hela Israelöver
1Nu kom alla Israels till David Hebron.istammar "Vi är av

Redankött och blod du", sade de. förut, närsamma som
Saul vår kung, det du förde befälet Israel, ochövervar var som
Herren sade till dig: skallDu herde för folkmitt Israel, duvara

3Allaskall Israels furste." de äldste i Israel kom tillalltsåvara
kung David Hebron.i Där slöt han förbund med dem inför
Herren, och de smorde honom till kung Israel.över

4David år då hantrettio blev kung, och han regerade ivar
5sjufyrtio år: år och månader Hebroni Juda ochöver tret-sex

årtiotre i Jerusalem både Israel ochöver Juda.

David Jerusalem.erövrar Hans därsöner
ÖKungen tågade med sina män Jerusalem, jevuse-mot motnu

bodde där. Dessa sade till David: "Här slipper duerna, som
aldrig blindain och halta skall slå dig tillbaka" menadeDe-

David 7Menkundeinte kommaatt in staden.i David intog
3HanSionsborgen, alltså Davids stad. sade då: vill"Den som

besegra måstejevuseerna slå vattentunneln. David hatarmot
dessa halta och blinda." därförDet är Ingen blindsäger:man
eller halt får komma in templet.i v

9David slog sig borgeni och kallade den Davids stad.ner
Han befäste staden 1°Davidfrån Millo och inåt. blevrunt om,
allt mäktigare, och Herren, härskarornas Gud, med ho-var
nom.
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Kung David medbeskickning tillsändeHiram i Tyros en
byggdestenhuggare,med snickare ochcederträ och ettsom

12Då stadfästhadeDavid Herrenåt förstodhus honom. att
folkmäktigt förvälde sittkungavärdighet hansochhans gjort

skull.Israels
13Efter ochDavid bihustrurfrånflyttningen Hebron tog nya

Dettaoch döttrar.flerfrån Jerusalem och fickhustrur söner
Jerusalem:åt honomföddes ipå de sönerär somnamnen

15ivchar, Elishua, Nefeg,Salomo,Shammua, Shovav, Natan,
16Elishama, Eljada och Elifelet.Iafia,

filisteernaSeger över
17När till kungblivit smord Is-hörde David överfilisteerna att

sökteDavid fick det ochefterde honom.rael sig vetautgav
lsmedan ryckte fram ochfilisteernafästningen,tillsig ner

19David frågade "SkallHerren: jagRefaimdalen.spred sig i
våld"dem Herrendufilisteerna Ger i mittdra ut mot svara-

ZOSåvåld."filisteerna dittskall idem,de: "Dra jagut mot ge
slog där filisteerna. "HerrenochDavid till Baal-Perasimkom

vräktflodvåg", sade han, "ochgått framförhar mig ensom
därför platsen för Baal-kalladefiender."undan Hanmina

zlFilisteerna gudabilder, ochlämnade kvar Da-sinaPerasim.
meddem sig.vid och hans män tog

Ännu och spredmarscherade filisteerna sig igång uppen
23Då fick tillDavid och "Dufrågade HerrenRefairndalen. svar:

och falla demdem gå iraktskall inte utan runtemot ryggen
24Närstår. bakaträ-du hörbakaträden ifrån det håll där steg

dragitfram, då har Herrenryck dåkronor,dens utgenast
25David gjordeslå filisteernas här."förframför dig att som

förföljde demslog filisteerna ochbefallt, och hanhadeHerren
till Geser.från ändaGivon ner

JerusalemArken förs till

1David tillsammans 00030samlade Israels bästa trupper, man,
2och Därifrån skulleBaala Juda.folk till itågade med allt sitt

uttalatsvilken Herrenark,hämta Gudshan över namnetupp
3De påställde Guds arkpå keruberna.Sebaot, han tronarsom

på höj-från Avinadavs husoch förde den bortnygjorden vagn
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4UssakördeAchjoochUssaAvinadavs sönerden. vagnen:
5David israel-ochden.Achjo föreark ochGudsbredvidgick

tillochlust sjöngochmed livframför Herrendansadeiterna
ÖNärcymbaler.ochbjällrortilloch tamburiner,harporlyror,

och Ussasnavadetröskplatstill Nakonsframde kom oxarna,
7Då blev HerrenGuds ark.och ihandensträckte tagut grep

bredviddödfölloch hanhonom,Gud slogpåvred Ussa: ner
Us-fällthade3David Herrenupprördblev överark. attGuds

så dag.iheteroch änUssafick PeresPlatsen namnetsa.
skullehur hanundradeoch9N förrädd HerrenDavidvaru

till10Han den sig iflyttaville intetillark förd sig.få Herrens
Därfrån Gat.Oved-Edomden hosställdestadDavids utan

välsignadeoch Herrenmånader,kvarark iblev Herrens tre
familj.hansoch helaOved-Edom

välsignathadeHerren12Man Davidkungberättade för att
Gudsförtillhörde honomoch alltfamiljOved-Edoms som

fest-arkGuds iföraoch lätditDavidDå gickskull.arks upp
13När bardestad.DavidstillhusOved-Edomsfråntåg som

ochDavid tjurframåt offradegåtthadeark stegHerrens ensex
medsedandansade han14och linne-efodklädd igödkalv,en

så15David fördeIsraelhelaochinför Herren.och lust uppliv
16Då arkHerrensfanfarer.ochjubelropunderarkHerrens

tittadeochMikal utSauls dotterstodDavids stad ge-kom iin
dansa in-ochhoppaDavidsåg kunghonochfönstret, närnom

för honom.förakthonkändeför Herren
tältdetplatspå iställdesHerrens sinochfördesark in

brännofferDavidoffradeSedanåt den.hadeDavid restsom
18och hadedå hangemenskapsoffer,ochinför även av-Herren

Sebaotsmedfolket Herrenvälsignade hanoffren namn.slutat
deladeisraeliterskaran19Till denoch kvinna i storavarje man
sedankaka russin;ochdadlarkakabrödkaka,han ut enenen

tillhem sitt.ochgick envar
Dåfamilj.Välsigna sinOckså förhemåtervändeDavid att

så"Tänk vär-sade:ochhonomMikaldotterSaulskom emot
tjä-för sinablotta sigdaguppträdde AttiIsraels konungdigt

David svarade:patrask."dettjänsteflickor värstasomnares
harinför Herreninför Herren,glädjehar visat min"Jag som
tilloch mighanshelaoch ätt sattdin farframförutvalt mig

220m än-förnedrar migsåIsrael. jagfolk,furste översittöver
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dag, så du påi skallän tjänsteflickornamig,attnu mer ser ner
23Ochdu talar ändå till Mikal,mig." Sauls dot-som om se upp

fick aldrig några barn hela liv.i sittter,

Guds löften till David

1Kung David hade hus, ochinrättat sig i hadesitt Herrennu
ZDålåtit honom få för alla fiender omkring. sade hanruntro

till profeten Natan: "Här bor hus cederträ,jag i medanett av
3NatanGuds ark bor tält."i svarade: "Gör det du tänker,ett

Herren med dig."är
4Samma 5"Gåkom ord tillHerrens Natan: tillnatt min tjä-

David och honom: Så Skulle dusäg Herren: byggasägernare
Öjagmig hus bo har aldrigi bott något husi harett att utan

flyttat omkring med tält boning alltsedan fördejag Is-ett som
7Underraels folk Egypten. hela den tid färdatsjag medut ur

harisraeliterna aldrig förebrått någonjag deras domare,av
dessa till herdar för folkjag Israel, demitt harintesatt attsom

8Dubyggt hus cederträ. skall Vidare framföramig ett av -
detta till David: Såtjänare Sebaot:min Herren Jag hämta-säger
de dig från betesmarken fåren,och för du skulle bli fursteatt

9Iagfolk, Israel. har med digmitt duöver över Varit änvart
gått och krossat alla fiender din skalli Jag dig likaväg. göra

1°ochryktbar de på jorden, åt folk Israel skallstörsta mittsom
land där dem rotfastajag jag och där de skall fågörett stan-ge

skall och förtryckasDe inte längre ondaintena. mera oroas av
sommänniskor tidigare, på den tid då doma-jag insattesom

folk Israel. du skall få leva fred föröver mitt Ia, alla dinaire
fiender. kungör han skall bygga digNu Herren hus,att ett ett

12Ochkungahus. då dina dagar till ända och du vilar hos di-är
fäder skall låta ättling till dig,jag du själv harna en en som av-

13Hanlat, efterträda dig, och skall hans kungavälde.jag trygga
skall bygga hus åt skalloch befästa hansmitt jagett namn,

Jagkungatron för all framtid. skall faderhans och hanvara
skall När han felar skall honom tillmin jag visa rättavara son.

15Menmed hand, människorna barn.sinasträng närsom agar
nådmin skall vika från honom, så lätinte den vikajagsom

16Dittfrån Saul, tvingade vika för dig. hus och dittjag attsom
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och dinframtid,allinför i tronskall bestå migkungavälde
vackla."skall aldrig

David tackar Herren
hade17Natan HerrenDavid allt detta sagttillframförde som

och13Då inför HerrenDavid sat-trädde kunguppenbarat.och
och vadGud,då minHerre,jag,sade: "VemHan ärsigte ner.

19Ändå harnå så högtlåtithar migdusläkt, eftersomminär
du talarGud,Herre, min utanlåtit dettadu inte nuvara nog,

2°Vad skall--- jagframtid.fjärranockså min iätt meraenom
EnligtGud.minHerre,din tjänare,kännertill dig Dusäga

låtitochunderbaradettaalltduvilja har gjortlöfte och dinditt
like.Stor Gud, dudu, Herre är utanfå det. ärdin tjänare veta
hört.allt vidu därom vittnarGud änfinnsDet ingen annan -

med dittjämföras23Och kanpå jordenfolkfinnsdet inget som
räddat åtoch siglettGud själv harfolkfolk Israel, somett som

förun-ochutförakänt och storaför sittgörasitt eget att namn
räddatdu harfolkskull,för dessderliga gärningar ett ursom

dessgudarna ifolken ochundandrivasedanförEgypten att
ochfolk,Israel till ditt24Du framtidför all egethar utsettväg.

Gud.derasblivithardu, Herre,
uttalatdu harmakt25Herre ord viddethåll alltidGud, som

25Då skalllovat.vad du haruppfyllochoch minmig ätt,om
GudSebaot ärskall Herrenochalltid säga:ditt äras mannamn

inför dig.beståskallDavidsOch din ättIsrael. tjänareöver
för miguppenbarat27Herre självharGud, duIsraelsSebaot,
din tjä-Därför harkungahus.hus,du skall bygga mig ettettatt

28Du, Gud, ärminHerre,bön.be dennadristat sig attnare
det-du migharochord skall gettGud, dina Visa sig nusanna,

fåralltiddenJag såvälsignadig, min ättlöfte. ber attstorata
LåtGud.minhar Herre,självså dubestå inför dig, sagt,som

hus."dinalltid vila tjänaresvälsignelsedin över

förvaltninghanskrig ochDavids
demunderkuvadeoch1En filisteernaDaviddärefter slogtid

zOckså beseg-moabiternaifrån dem.Haamrnaoch Metegtog
varandrabredvidpå markendem läggahan lät sigrade han;

dödaläthanlängdertvåmedsedanoch utmätte ett somrep
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och längd fick Så blev moabiterna Davids lydfolkleva.en som
3Vidareoch måste betala skatt till honom. drog David förut att

fram Eufrat, besegrade då kungenvidga välde till och hansitt
4DavidSova, Hadadeser, Rechovs tillfångatog 1 700av son.

fotsoldater lätvagnskämpar och och skära20 000 av senorna
5Dåpå alla vagnshästarna hundra. Damas-iutom arameerna

för Hadadeser besegradekus kom undsätta David dem ochatt
ÖDärefterdödade han fogdar000.22 iöversatte arameerna

måsteDamaskus; de blev hans lydfolk och betala skatt till ho-
7Dehonom han drog fram. gylleneHerrennom. vargav seger

officerare hade buritkoger Hadadesers David by-togsom som i
8Hanoch förde till Jerusalem. också mängd kop-tog storte en

från Hadadesers städer Tevach och Berotaj.par
David9När fick höra hade besegratkung Tou Hamat attav

1°sändeHadadesers här han för lyckönskasin Joram attson
denneDavid till Hadadeser; hade nämligen förtöversegern

krig hade med kärl silver, guld och kop-Tou. Ioram sigmot av
och dem helgade David åt Herren liksom silvret ochpar,

lzarameer,guldet från alla de underkuvade folken: moabiter,
filisteer amalekiter. Så ocksåoch gjorde han medammoniter,

fråndel bytet kung Hadadeser Sova, Rechovsen av av son.
13David han återvänt efterrykte. När överstortvann segern

14ochslog han edomeerna Saltdalen,i 18 000arameerna man,
fogdar edomeerna; hela Edom blev Davids lydland.översatte

fram.Herren honom seger han drogvargav
15David regerade hela Israel, och han sörjde för lagövernu

16oav,och folk.hos Serujas överbefälhavare,sitträtt son, var
17Sadok,och Ioshafat, Achiluds kansler. Achituvsson, var son,

och Achimelek, Evjatars och Seraja kung-präster,son, var var
13Benaja,sekreterare. Iojadas förde befälet ke-överens son,

och peleteerna, och Davids tjänstgjordesönerreteerna som
präster.

MefivoshetDavid och

1En dag frågade David: det någon kvar familj,"Finns Saulsav
skulle kunna barmhärtighet för skull"visa Ionatansjagsom

Hos Saul hade funnits hette och han blevSiva,tromanen som
"Är frågadekallad till David: du Siva" kungen. herre","Ja,
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kvarenda3David det ingensade: "Finnssvarade Siva. av
liksomhonombarmhärtigkan motsåSauls familj, jagatt vara

levertill Jonatansvarade: "EnSivabarmhärtig"Gud är son
4David fanns,hanfrågadevanför."fortfarande, han är varsom

Makir,hosDevarbodde Lohan iberättade Sivaoch då att
Öoch Mefivo-så kom5Kungen honom,lät hämtaAmmiels son.

påföllDavid. HantillSaulsochshet, Ionatans nersonson,son
sade Da-"Mefivoshet",underdånigt.hälsadeochansiktesitt

7"Var sade Da-rädd",inteherre."svarade: "Ja,och hanvid, -
skull.farför din Ionatansbarmhärtighetdigskallvid, visa"jag
Saul,farfardintillhörtharall marktillbakafåskallDu som

3Då Mefivo-bugade sigbord."vid mittalltidskalloch du äta
mig,hunddigdu bryroch sade: "Attdjuptshet somenom

herre"
till ho-och sadeSiva9Kungen Saulspåkallade tromannu

härmedfamilj jagSaul och hanstillhörthar"Allt gersomnom:
dina1°För och sö-skall duräkninghansättling.herresåt din

her-dinsåskörden,och bärga attjordenbrukaoch tjänarener
vidalltidskallMefivoshet ätaOchuppehälle.får sittres son

och tjänare,Siva, tjugohade femton sönerbord."mitt som
Mefi-befallt.hadelovade herre kungenvad hansalltgöraatt

kungens söner.bordvid kungensåt sedanvoshet en avsom
AllaMika.hettelzMefivoshet litenhade somson somen

13men självMefivoshet,hoshushåll i tjänsttill Sivashörde var
vid kung-skullealltidhan ätaeftersomJerusalem,bodde han i

haltade.ochbenenskadad ibord. Han varens

ochammoniterSeger över arameer
efterträddes sinoch1En Ammonkungendärefter dogtid avav10

vän-Då vill HanunDavid: "Jag visasadeHanun. sammason
därförskickadevisade mig." HanNachashfarhansskap som

bortgång.fadernsbeklagaförtill Hanun attnågra sina mänav
3sade ammonitiskadetillkom AmmonDavidsdå mänMen

fördetväl är attinte"Duherre Hanun: atttillfurstarna sin tror
beklagasändebudskickatDavid har attfarhedra din sor-som

utforskaochpå stadenfördet spionerasäkertNej, är attgen
4Då Da-Hanunden."förstörakansedanså handen, att grep

klippaochskäggetdem halvarakaoch lätsändebudvids av
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5Närgå.till baken; sedan fick de Da-halva deras dräkt,av upp
dem, eftersomhörde detta skickade han folkvid mötaattom

Ierikode skymfade, och lät hälsa: "Stannablivit så ihade grovt
påoch tillbaka förrän skägget har igen"kom inte växt ut er

öAmmoniterna Davidshade dragitförstod de sigöveratt
fotsoldater från dedärför lejdesände bud och 20 000hat. De

kungenrikena Bet-Rechov och Sova, 000arameiska 1 man av
7När fick reda påfrån Davidoch Tov.Maaka 12 000 manav

8Am-alla kämparna.med hela hären,detta sände han Ioavut
medantill strid vid stadsporten,ordnademoniterna sig arame-

stod förfrån och Maaka sigfrån och Rechov, TovSovaerna
9Då bådehan hade fienderfältet. märktepå Ioavöppna attute

Israelde bästa krigamaoch valde han iframför isig utryggen
Resten hären anför-och demställde mot arameerna. avupp

ställde demåt bror Avishaj,trodde han sin motupp am-som
Och fårsade: "OmIoav övertagetmoniterna. arameerna

såfårochskall du undsätta ammoniterna övertagetmig, om
Fatta mod Låt kämpatill din undsättning.kommer jag oss

städer. Utgången liggerför vår Guds iför vårt folk ochtappert
hand."Herrens

13oav och jagadehans styrkaoch arameernaangrep nu
14När såg flydde,flykten.dem på ammoniterna att arameerna

avbröt fält-staden.Avishaj och drog in i Ioavflydde de för sig
återvände till Jerusalem.ochtåget ammoniternamot

15Då samlade debesegrade Israel si-fann sig avarameerna
16Hadadeser boddedebådadestyrkor. somupp arameerna

under ledningkom till Helampå Eufrat, och deandra sidan av
17När David fick budöverbefälhavare.Shovak, Hadadesers

och nåddegick Jordanisraeliterna,samlade handetta överom
öppnade strid medoch Da-ställdeHelam. sigArameerna upp

13Men kunde tillintetgöraoch Daviddrevs på flykten,vid. de
stridsvagnar 000 Deraspå 40besättningarna 700 ryttare.samt

också nerhuggen och dog påShovak blevöverbefälhavare
19När insåg delydkungarHadadesers allaslagfältet. att var

dem.och underfred med israeliterna sigbesegrade slöt de gav
undsättaaldrig ammoniterna.vågade sedanArameerna mer
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BatsebaDavid och

1Vid Davidfält, sändedrarårsskiftet, den tid då kungar i ut11
skövladeIsrael, och demed hans och helaIoav män ammon-

stannadesjälvDavid ioch belägrade Rabba.land Meniternas
Jerusalem.

ochEn middagsvilaefterDavid hade sindag stigitnär upp
därifrånfick hanpå till palatstaketgick omkring sitt seuppe

3David förhör-vacker.mycketbadade.kvinna Hon varsomen
dotterBatseba,dethon och fickde sig veta att varvem varom

4Då David någ-skickadetill hettitentill Eliam och hustru Uria.
låghantill ochhon kom honom,för hämta henne,män attra

Sedan återvän-varade.fast hennes reningstidmed henne ännu
5Hon David:meddeladeoch honblev havande,de hon hem.

barn.""Jag väntar
6Då hit hettiten Uria""SkickaDavid order tillsände Ioav:

7och David hurfrågadehan komskickade Uria,Joav i väg när
kriget.gickoch hur det ioch med härendet med Ioavvar

3Sedan fötter-dammet"Gå hem ochsade David: tvätta avnu
eftergåvaskickalämnade palatset lät kungenDåna" Uria en

9Men vidlade in-hem siggickhonom. Uria inte attutan sova
10När fickDavidtill palatset bland kungensgången tjänare. re-

harhan honom: "Dugått hem frågadehan hadeda på inteatt
Uria svarade:går du hem"länge, varförborta intevarit

kung-ochfält. herre IoavIsrael och Juda Min"Arken och iär
ochdå gå hemfria. Skulle jagläger dethar isittmän uteens

lever,så dumed hustru Nej,dricka och ligga minoch santäta
12Då David till honom:så" sadeskullealdrig jag göraatt

stannadeOch igå Uriadag, så kan du morgon."här i"Stanna i
13bjöd tillDavid honomdärpåden dagen. DagenJerusalem

kvällenfull. Pådrack honomåt med honom ochbord ochsitt
gick hanhemblandlade kungens tjänare;gick och sigUria

inte.
detNästa sändetill ochDavid brev Ioavskrev ettmorgon

15Han ledet, där stridenförsta ärskrev: "Ställmed Uria iUria.
träf-blirså hanfrån honom,sedan undanhetast, och dra atter

16oav, påRabba, ställde Uriabelägradefad och stupar." som
17Stadensstarka.motståndarnaplats där han visste att varen

Davidsoch flerautfall och Ioav, igjordeförsvarare ett angrep
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13oav skickadedog.stupade. Också hettiten Uriahär rapport
190ch dusade till kuriren: "Närstridens förlopptill David om

2°kan kungenhändadet ärför stridenhar redogjort att upp-
stridstaden och söktesåfrågar: Varför gickoch ni närabragt

21Vemuppifrån murkrönetskjutade skulleFörstod ni inte att
Jerubbeshets inteAvimelek,dödadedet enson, omvar som

frånpå honom ikastade kvarnstenkvinna murenensom ner
Dågick så murenVarför nihan dog närasåTcves, att -

död."UriaOckså din hettitenskall du ärtjänaresäga:
Kuriren framför-till Davidhan komochsig i närväg,gav

23"De berättadestarkare vi",budskap. ände han Ioavs var
tillbakadrev demutfall vide gjordehan, "och ett mot menoss,

24Då frånpåsköt bågskyttarnatill stadsporten. mur-oss uppe
Också dinstupade. tjänaresoldaterflera dinakrönet, och av

5David skulleåt hansade kurirendöd."hettiten Uria attär
"Än denhänt.detilla vidhälsa sigIoav inteatt ta ene,somav

fullfölja belägringenskallbyte. Ioavden andre blir svärdetsän
åtmarken. honommed Sägoch denstaden attjämna varaav

mod."vid gott
26När hon döds-död höllhustru fick UriaUrias veta att var

Efter David henneslutsorgetidensklagan sin togöver man.
och hon födde honomhustru,blev hanstill Honhem sig. en

misshagadehade Herren.Daviddet gjortMenson. som

strajftalProfeten Natans
1Herren ochtill honomhan gicktill David, ochsände Natan

den and-rik ochstad, densade: bodde"Två imän enesamma
3denDen fattigeöverflöd,får och kor äg-fattig. rike ägde ire

ochhade köpthande enda litet lamm,ingenting utom ett som
åtbarn. Dethonom och hansfött fick hosDet växa uppupp.

famn.låg hansochhans bägare ioch drackbrödhans urav
4En rikefick dendagfördotter honom.Det ensom envar

lagadjur förnågothan ville sinainte attgäst, ta egnaavmen
och anrättadelammfattigesdentill åtdet sin gäst utan tog

det."
le-5David "Såtill Herrenoch sade Natan:blev ursinnig sant

6Och skall hanlammetdöden.har förtjänatdenver: mannen
gjorde ochhanhandladeför hangångersju attersätta somom,
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7"Du "Såsadeden Natan.obarmhärtig." mannen",så ärvar -
Israelsmorde dig till kungIsraels Gud: Iag överHerren,säger

slag din herres kunga-digdig undan Saul.och räddade gav
och Judadina Israelherres hustrurdöme och lade din i armar;

haskullehade jagOch detta varitåt dig. intejag nogomgav
9Varför då förakt förhar du Herrendärtill. visatdiggett mer

duharhonom Uriadet misshagar Hettitenoch gjort som
självoch honomhar dumed svärd. hustru tagit,dräpt Hans

1°Nu allsvärdetsvärd. skall ihar du dödat med ammoniternas
ochdu föraktadedärför migframtid hemsöka din ätt, togatt

Så skall låta olyckanhustru. Herren: Jaghettiten Urias säger
skallfamilj. Inför dina jagdig från dinkomma ögonöver egen

skall liggaåt och hanoch demdina hustrurta en annan,ge
12Vad lönndom,på du har imed dem ljusa dagen. gjortmitt

13Daviddagsljus."inför Israel fulltlåta ske heladet skall ijag
svarade: "Herrenhar syndat Herren." Natansade: "Jag mot

14Men eftersom dudö.förlåter dig din synd, du skall icke trot-
15Sedanfötts åt dig dö."skall harsade denHerren son som

gick hem.Natan

födelsedör. SalomosDavids och Batsebas son
hustrudensvår sjukdom drabba UriaslätHerren somsonen

David och hölltill Gud för barnetåt badhade fött David.
pålade hankom hem för sigfasta, och hannärsträng att sova

17Hovets frånäldste försökte få honom stigagolvet. att upp
tillsammanshellergolvet, han vägrade och ville inte ätamen

13På hovfolket våga-pojken,sjunde dagen dogmed dem. men
villetänkte: "Om hantala det för honom. intede Deinte om

dåhur skallpojken vid liv, vilyssna till medan ännuoss var
förfärligt."någotvåga han död kantala Han göraärattom

19N varandra förstod hanviskade medDavid märkte deär att
"Är död"pojken Defrågade dem:vad hade hänt ochsom

död."svarade: han"Ia, är
A2°Då medbadade, smorde sigDavid från golvet, insteg upp

föllhus ochgick hanolja och bytte kläder. Sedan i Herrensin
frambegärde hantillbad. han kom tillbaka hemoch Närner

Hans beteddevarför han sigfrågadeoch åt. honommänmat
ochså: "Medan pojken levde fastade du Men närgrät.ännu nu
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David "Så längesvarade:ochdu äter"dödhan stigerär upp
för sade mig:ochfastade jagliv jag grät,vidpojken ännu var

och låtermedförbarmande migharkanskeVem Herrenvet,
fasta23Men skulledöd, varför jaghan ärleva.pojken närnu

går tillgångtillbaka. jagEnändå få honomdå kan intejag
åter till mig."aldrigkommerhanhonom, men

ochgick till henne24David Batseba, hanhustrutröstade sin
honomoch hanfödde namnetlåg med henne. Hon gavson,en

25och medbudskapsändeälskade honomSalomo. ettHerren
skullförpojken Herrensdenneochprofeten Natan, nam-gav

älskade.Iedidjah, Herrensnet

Rabba i Ammon erövras
27"agkungastaden.zéloav ochRabba intogi Ammonangrep

rapporterade hanvattenstaden",ochanfallit Rabba tagithar
staden-°-3"Sarnla och belägrahärenden övrigaDavid.till nu

ochdet mittblirdet jag görså inteoch den,intag att namnsom
29Då ochhela härensamlade Davidmed den."förknippassom

den.staden och intogRabba.tågade Hanmot angrep
3°David på Milkom. Denhuvudetfrånkronan avtog var

påkilo. Denvägde 30och sattesädla överguld och stenar nu
från stadenofantligt byteförde borthuvud.Davids Han ett

med järnhackor31och sågar,arbetainvånarnatvingade attut
Påslå tegel. sätthansomligaochoch attjärnyxor, satte samma
återvände hanSedanstäder.ammonitiskaallabehandlade han

Jerusalem.tillmed hären

och TamarAmnon
hadeAbsalom1En Davidsföljande.händetid ensonsenare13

och Amnon,hette Tamar,vacker syster annan avensom
Han försjuksörjde sigförälskad henne.blev iDavids söner,

såghan ingenoskuld, ochskull: honTamarssin syster var
3Amnon hade vänhennekomma nära.möjlighet att somen

4HanShima.brorDavidstillklokIonadav,hette sonman,en
dag,dag efter minnedslagendu så"Varförfrågade ärAmnon:

älskar Ta-svarade: "Jagfördet mig" AmnonTalaprins om
5Då digIonadav: "LäggsadeAbsaloms syster."brorminmar,

besökerochfar kommerså dinsjuk.spela Närtill ochsängs
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fårdig skall du be honom din komma medTamaratt syster
och tillreda på och själv dig den."den medan dumat ser ge

ÖSålade till och låtsades sjuk.sig Amnon Kung-sängs vara
kom och besökte honom, sade: "Låtoch Amnon min systeren

komma hit och baka bröd åt medanTamar mig jagett serpar
7David skickadepå, och låt henne sedan själv dem."migge

bud hem till hon skulle gå till bror ochTamar sin Amnonatt
STamarordning åt den sjuke. gick till brori sin Am-göra mat

hus, där låg deg och knådade denhan till Honsängs. tognons
och formade brödkakor såg på, och så grädda-medan Amnon

9Mende hon dem. hon brödspaden och lade demnär tog upp
ville han "Gå härifrån allihop", befallde han. Närinte äta. ut

1°sadealla hade gått han bröden sovkam-till "BärTamar: in i
då brödkakornaoch dem." honmig Tamar togmaren ge som

Menhade bakat och bar dem kammaren till bror.in i sin just
sade:hon räckte honom bröden han henne ochitagsom grep

12"Nej,ligg med bror" ropade"Kom, nej,Inig" minsyster, -
hon. "Skända Sådant får ske Israel, nå-mig inte inte i integör

13Vartså vettlöst skulle med skam Ochjag minvägengot ta
skulle Taladu räknas niding hela Israel. med kungenisom en

Mengår fårstället, han säkert med på dui Inig." Amnonatt
lyssna påville henne övermannade henne ochinte utan tog

henne med våld.
15Efteråt häftig motviljaAmnon Tamar:motgreps av en

föruthans avsky för henne starkare den kärlek hanänvar
hade känt. med dig försvinn härifrån", sade han."Upp och
15Hon dusvarade: bror, du bort"Nej, min jagar mig görom
något du redan har han villegjort." Men inteännu värre än

17utanlyssna på henne kallade på och sade till ho-sin tjänare
den så blir"Kasta här kvinnan, med henne.jagut attnom: av

efterOch regla dörren henne."
Tamar bar fotsid dräkt, de ogifta kungadöttrarnaen som

brukade. förde alltså henne och reglade ef-Tjänaren dörrenut
19Ochhenne. hon påströdde jord huvudet, sönder sinter rev

fotsida dräkt, lade händerna på huvudet och gick där högljutt
2°Dåklagande. sade hennes bror Absalom: "Har Amnon varit

tillsammans med dig, din bror, såHan det-syster tigär om
påoch lägg det Så bodde ochinte sinnet." Tamarta ensam

hos bror Absalom.övergiven sin
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blev myck-hanhade hänt21När vadhördeDavidkung som
förstfödde,vid sinfäst Arrmon,alltförhanupprörd,et varmen

Men sadeAbsalom intehonom.hårt framför vilja motatt
hadehanförhatade Amnonhan atttill0rd Amnon;endaett

Tamar.på hansvåldfört sig syster

landsflykthämnd. HansAbsaloms
Baal Hasor,fårklippningsfest23Två iAbsalomhadeår senare
Absalomalla kungasönerna.då bjöd hanoch inEfraim,nära

fårklippning. Ko-skall hasade: "Herre, jagochgick till kungen
25"Nej,till din tjänare."välkomnafolkhansoch ärnungen -

till besvärbliochallesammanskommaskall intevimin son,
försökteAbsalom överta-Och fastänsvarade kungen.för dig",

till honom.farvälsadekommaDavidville intela utanhonom
åtminstone minså låt25Då du vill,Absalom: "Om intesade

kungen,sadevarför det""Nej,komma."bror Amnon -
medfick sighan27men ochhonom,övertalade taAbsalom

kungasönerna.andraalla deochAmnon
23Hanvärdig konung.festmedställde tillAbsalom enen

har Amnongjortberedda vinetnär"Varbefallde sina tjänare:
dödaskallDå nihonomHuggupprymd och jag säger: ner

befall-detfrukta, jagärhonom. har ingentingNi att som ger
29Tjänama medgjorde Amnonmod"Visaningen. somertnu

ochalla kungasönernarusadeDåbefallt.hadeAbsalom upp
mulåsnor.flydde på sina

ryktetDavidnåddes3°Medan attpåde vägännu avvar
endaintealla kungasönerna,ihjäl attslagithadeAbsalom en

kläder.sönder31Kungen sinaochhade överlevt. steg revupp
stod allahonomomkringtill marken;kastade hanSedan sig

32Då tillIonadavsönderrivna.kläderna toghans medmän
de dö-herre,"Tro inte,Shima: attDavids brortillorda, sonen

hardöd. DettaärNej, Amnondade kungasönerna.alla ensam
Ta-skändade hans systeralltsedan AmnonAbsalom planerat

döda,alla dina ärsöner33Så ryktetviddig inte attfästmar.
död."ärherre. Amnon ensam

34Men flydde.Absalom
nerför ber-komskarapåfick storVaktposten somennu syn

för kungen:rapporteradeHanfrån Horonajirn.på vägenget
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kommer folk"Det utför bergssluttningen bortifrån Horona-
35Då sadejim." Ionadav till kungen: kommer"Där dina söner.

351Det sade"jag ögonblick komnästa kungasönerna;var som
de började gråta högt, och kungen själv och hansäven män

häftigt.grät
37Absalom flydde och kom till Talmaj, Ammichurs son,

kungen Geshur. Men David sörjde dag ochsin natt.av son

Kvinnan från Tekoa. Absalom får återvända
33Absalom hade alltså flytt till Geshur, och där stannade han i

39Kungår. David hade börjat framtre försoningemotse en
med Absalom; han hade kommit efteröver Amnon.nu sorgen
lloav, Serujas märkte hur kungen längtade efter Absalom.14 son,
Därför skickade han efter klok kvinna från Tekoa och sadeen
till henne: skall"Du anlägga på dig låtTa sorgklåder ochsorg.
bli dig.smörja in skallDetatt du hade sörjtutse som om en
bortgången 3Sedanlång tid. skall du till kungen och sägaen
så här" och Ioav lade orden på henne.inu munnen-

4Kvinnan från Tekoa kom så inför kungen, föll och häl-ner
sade underdånigt med ansiktet marken. "Hjälp ko-mig,mot

5"Vadnung", sade hon. vill du" sade kungen. Hon svarade:
Öhade"Ack, herre, änka.jag är När dogmin dinjag, tjäna-man

tvårinna, dagsöner, kom de ihop på fälten, ochsig utemen en
det fanns ingen kunde emellan, den slog denutansom ene

7Ochandre så han dog. hela släkten ochatt är migöver så-nu
brodermördaren,Lämna så får döda honom förviut attger:

han livet bror. Såsin blir medatt vi villtog arvingenf Deav av
släcka den sista hopp förgnistan och berövamig makeminav

och efterkommande på jorden."namn
3Kungen sade till kvinnan: "Gå hem, skall dinjag migta an

9Kvinnansak." från Tekoa sade: konung,"Herre skulden för
detta skall påvila och familj,mig du och din skallmin tron va-

Kungenskuld." svarade: "Skicka hit denutan ansät-ra som
11"Konung,dig, så skall han ofredainte digter mer." svär-

då vid Herren, din Gud, blodshämnaren inte skall få fort-att
dödandet och livetsätta sade kvinnan. Ochmin son",ta av

han sade: "Så Herren lever, hår skall krökas påinte dinsant ett
12Dåhuvud." sade kvinnan: "Får din tjänarinna säga än-sons
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han,"Tala du", sadekonungen"till herre0rd sinettnu --
handlafå ditt13och kunde du sinneisade: "Hur attkvinnan

fälltdu hardet utslagGuds folk Genompå detta sätt mot nu
låter din förskjut-dukonung, intesjälv, närdighar du dömt

Alla skall dö. Vivi äråtervända. vatten somsomne son
detsamlas Menkan igen. ärochmarken intepåspills ut upp

skall förskju-förskjutnedenavsiktochviljaGudsinte att vara
15Iag framläggaförkommitharalltid.för attfrån honomten

skrämtfolket har mig.därförkonungen,herredetta för attmin
skulle han kan-med kungenfick talabaratänkte jagJag att om

15a, hoppades kungenviljes.till jag attske tjänarinnasingöra
ville ryckadenundanräddaoch migtillskulle lyssna mig som

Kungens ordland.från Gudsoch minbådebort mig son
och konungherre ärtänkte minjag,skänka lugn,skall som

fel.vadoch ärurskilja vad är rättoch kanGuds ängel somsom
13Kungen dåsade tilldin dig."medGud,Må Herren, vara

uppriktigt."till dig, migfrågaharhenne: "Jag svara nuen
19och fråga-hanoch konung",herre"Tala,sade: minKvinnan

"Så dusvarade:detta" Honhand med santide: "Har Ioav sin
slingratalar kan sigdu ingenoch konung,herre närlever, min

lagt ordenoch själv iskickat migharIoavundan: din tjänare
oråd.2°Han skulle Menduså för integjorde attmin anamun.

påskerförstår alltochängelGudsdu, herre, visär somsom
jorden."

vill. skalldu DuKungen till "Jag görsade Ioav: somnu
22Då ansiktetmedföll IoavAbsalom."tillbakahämta min ner

har dinjag"Nu jagtackade kungen.och attmarken vetmot
uppfyllerdu min"eftersomsade han,konung",herregunst,

Ab-och förde hem23Så Geshurtillisig Joav vägönskan." gav
24Men skall hemsade: "HankungenJerusalem.tillsalom

AbsalomOchögon."inför minafår kommaochtill intesig
inför kungen.visadehem och sig intetillbakagick

förbeundrad251 så sittfanns utse-Israelhela ingen varsom
till fot.från huvudfulländadAbsalom: hanende varsom

år,gånghan varje25När det gjordehåret ochklipptehan en-
brukade handå vä-blev fördetdet förklippte tungthan att -

27Absalom ochfick sönerkilo.vägde treoch detdet, tre enga
mycket vacker.ochhette Tamardotter, varsom
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David Absalomtar emot
23När Absalom hade bott Jerusalem tvåi åri bliutan att motta-

29kalladekungen han till försig Ioav be honomgen attav
till kungen. Men villeIoav komma.inte Han kallade åter på

3°Dåhonom, Ioav ville hellerinte sade Absalom tillmen nu.
Ioavsfolk:sitt "Ni åker där borta intill min denser egen, som

han odlar korn på. Gå och eld på den." Ochsätt de eld påsatte
åkern. Ioavs tjänstefolk kom med sönderrivna kläder och be-

förrättade honom 31Dåvad Absaloms folk hade gjort. sökte
Ioav Absalom och frågade honom: "Varför har dina tjäna-upp

32Absalomeld på åker"minsatt svarade: "Jag har kallatre
på dig för be dig gå till kungen och frågaatt varför skullejag
komma hem från Geshur. hadeDet bättrevarit hadejagom

där. måsteNu fåjag komma införstannat kungen Har jag-
något 33Dågjort brottsligt så får han döda mig." gick tillIoav

kungen och berättade vad Absalom hade Kungen kalladesagt.
till Absalom,sig kom och hälsade underdånigt med ansik-som

kysstemarken. Och kungentet honom.mot

Absaloms uppror
1En tid därefter skaffade Absalomsig och hästar, och han15 vagn
höll Tidigtmedsig eskort på femtioen man. om morgnarna
brukade han ställa vidsig till stadsporten.vägen Så detsnart
kom någon hade rättssak framlägga för kungenattsom en
ropade Absalom honom till och frågadesig från vilken stad
han kom. När svarade han hörde till den eller denattmannen

3sadeIsraeli Absalom:stammen "Du har på din sida,rätten
hos kungen 40mlär du få gehör.inte ändå do-jagmen vore

landet Dåi hade och inblandad i tvistmare var en som var en
kunnat komma till såmig, skulle ha skaffatjag honom rätt."
5Och så någon kom och ville falla försnart hans fötter,ner
räckte Absalom fram handen, drog honom till och kysstesig

5Såhonom. uppträdde han alla i Israel sökte kungenmot isom
hannågot rättsärende, och på det förleddesättet israeliterna.

7När fyra år hade gått sade Absalom till kungen: "Låt fåmig
till 8NärHebron för infria löfte till Herren.att boddeett jag i

Geshur i Aram lovade jag Herren offer, han lät migett om
9"Gåkomma tillbaka till Jerusalem." du", sade kungen, och-
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Samtidigt hanskickade itill Hebron.så Absalombegav sig
och lät hälsaalla Israelshemlighet budbärare till attstammar

"Absalom har blivitskulle dehörde hornsignalerdenär ropa:
Absalom fråninbjudit Ie-hade 200 mänkonung Hebron"i

följ-god ochsällskap. De igjorde honomrusalem, trovarsom
12Vid offerfestenpå färde.vadde med attutan varana som

frånAchitofelDavids rådgivareefterockså budskickade han
Så sammansvärjning-hemstad.befann växteGilo, sig i sinsom

fler.fler ochblevAbsaloms anhängarestyrka, ochien

JerusalemDavid lämnar
13Av hade slutitisraeliternafick Davidbudbärare veta atten

Kungen då till demsadebakom Absalom. omgavsomupp
undanräddningenenda"Låt fly, detJerusalem:honom äri oss

hit och ihinner han störtarAbsalom. Skynda ossannarser,
15De svarade ho-staden."härjafördärvet låter svärdet ioch

lydigadinakonung,du vill, herre vi är"Besluta vadnom:
Kungen hela familjdå med sinisig vägtjänare." mengav

17Han alltsåbröttill palatset.lämnade bihustrurtio att uppse
13Alla hansbortersta huset.stannade vid detfolkmed sitt men

ochliksom alla kereteernahonom,passerade förbiämbetsmän
19DåDavid därifrån.följtfrånde Gatpeleteerna och 600 som

också gick med.varför hanfrån Gatfrågade kungen Ittaj
och harutlänninghåll dig till kungen. Du"Vänd och ärom

2°Nyss då redan be-skall dudu hit,land. komlämnat ditt eget
påinte jag är väg.omkring med oss Jaghöva flacka vartvet

Målandsmän. Herrendig dinamedvänd ochNej, ta varaom
21Men "Såsvarade: Herrendig." Ittajoch trofast santgod mot

konung där duochherre är,själv lever, minlever och du -
22Då David honomlätoch död."livdär vill också ijag vara,

ochmed allaanslöt sinafrån Gat sig mänfölja ochmed, Ittaj
23Överallt hördesfölje.hadehanoch barn i sittde kvinnor

klagan.högljudd
tågade förbi ho-och folketKidronbäcken,gickKungen över

24Nu också Sadokkomöknen.Olivberget ochöver ut motnom
förbundsark.Guds Debar sattemed alla leviterna, ner ar-som

från staden.folket hade dragittills alltståken och lät den ut
25KungenÄven Gudsbefallde Sadok: "Fördit.komEvjatar
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nådig får kommaark tillbaka till staden Om mig jagHerren är
26Men för-hantillbaka och återse honom och hans boning. om

27Ochbehagar."får vad hankastar han medmig miggöra
ochpå skall lugnkungen sade till Sadok: Du i"Hörprästen ro

Achimaas och Io-gå tillbaka till staden. EvjatarsDin sonson
Självbåda skall följa med jagsöner, stannarnatan, er.era

meddelandefårflodövergångarna öknen tillskvar vid jagi ett
från er."

29Sadok Jerusalemtillbaka Guds ark tilloch fördeEvjatar
3°Under uppförgick David gråtandeoch stannade där. tiden

Allabarfota med huvudet övertäckt.Olivberget,- och varsom
dedärhuvuden ochmed honom höljde också de sina grät

gick.

David flykt
31När fick på Achitofel deDavid reda att samman-var en av

rådAchitofelslåtkring Absalom bad han: "Herre,svurna
32Uppe på krönet berget, därframstå dårskapf manavsom

klädernafrån Erek David medtillber Gud, kom Hushaj emot
33David dusade: "Omsönderrivna och med jord på huvudet.

34Vänd tillbakaställetbara till besvär.följer med blir du imig
Liksomerbjud Absalom dina Säg: jagtill staden och tjänster.
konung.din far, så vill dig, herreförr tjänade tjänajag nu -

råd.AchitofelsDå kan du hjälpa omintetgöramig attgenom
35Prästema Sadok har du din närhet;och Evjatar i rapporte-

35De harnågot från kungens palats.till dem så fort du hörra
och harhos Sadok har Achimaas Evjatar Iona-sig,sina söner

redaallt vad fårdem kan underrätta mig ninitan; omgenom
37Hushaj, alltså ochåtervände till Jerusalem,på." Davids vän,

staden.Absalom drog in i
1När Si-hade nått stycke bortom bergskrönet komDavid ett16

hade medhonom, Mefivoshets Han sigtjänare. ettemot parva
säckbrödkakor, kakoråsnor lastade med 100 russin,200 en

2"Vad frå-med detta"lägel skall du alltfrukt och vin. göraen
"Åsnorna fa-för kungensoch svarade:gade kungen, Siva är

ochpå, brödet och frukten för manskapetmilj rida ätaattatt
3Kungen frågade:utmattade öknen."för dem blir ivinet som

finns din herre Sauls kvar"Och son" "Han i Jerusa-ärvar -
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skulletänkte israeliternalem", svarade Siva. "Han att genu
4Då till Si-sade kungenfars kungadöme."honom tillbaka hans

sade:Mefivoshet skall ditt." Sivatillhör"Allt varanusomva:
välvilja,alltid få dinunderdånigt. Låtbugar mig röna"Jag mig

herre konung"
5När det framnått Bachurim kornDavid hadekung manen

ÖochförbannelserforHan iSauls släkt, Shimi, Geras utson.av
David påfasthanskastade på David och närmaste män,sten

7Ochoch livvakt.både manskapetalla håll sinomgiven avvar
blodfläcka-dinoch ropade: "Ge digShimi skymfade David av,

3Nu Saulshämnd för allt blodde niding Herren ätttar somav
harställe.dig till kung hans Herrendu du gjorde iSpillde när

blodsdåddinaåt Absalom. Detkungaväldet din ärgett son
9Då tillsade Avishaj, Serujasdig olycka."har istörtat son,som

dig,få stå och förbannahunden därkungen: "Skall den där
10Menhonom."och hugger huvudetherre går bortJag av

med det här görakungen svarade: "Vad har Serujasönerni att
befallning,det påförbanna han HerrensLåt honom gör-

Och sade till AvishajDaviddå klandra honom"kanvem
blod, stårkött och migoch "Om mittsina minmän: egetson,

från Benjaminsdåefter livet, vad kan inte vänta av enman
förbannaoch låt honom mig,Låt honom närstam nuvara
Kanske skall Herrendet.befallt honomHerren har göraatt

förban-vända hanselände ochha förbarmande med mig i mitt
13Så David och hansfortsattetill något gott." männelser dagi

längsjämsides med honomShimi gickfram, medanvägen
kastadeförbannelser ochskrek hanbergskammen. Hela tiden

14Till med helakungenkomjord honom. sistochstenar mot
viladeAjefim, där defölje fram tillsitt ut.

JerusalemAbsalom i

15Under tågatoch israeliterna in i Ierusa-hade Absalomtiden
15När frånHushajDavidslem, Achitofel med.och vänvar

konungenhälsade han honom: "LeveErek kom till Absalom
"ÄrAbsalom den trohet dudetta vi-sade:Leve konungen"

13Hushajmed honom"följtVarför har dudin intevänsar
alla Israelsoch folket och mänsvarade: den Herren"Nej, som

honom honom villtillhöra och hos jaghar villutvalt, jag stan-
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19Och dessutom: skulle Somjag tjäna inte sonenvem omna.
har din far, så vill dig."tjänajag tjänat jag nu

ZONär skullerådsAbsalom frågade Achitofel till vad hanom
Zlfick han detta skall ligga med din fars bihust-"Dugöra svar:

känthan lämnat kvar för till palatset. Så blir detattrur, som se
och dethela Israel du har dig förhatlig för din far,gjorti att

Dåkommer stärka modet på dina anhängare." slogatt man
gicktält åt Absalom på taket, och hela Israels åsyniettupp

där låg med fars bihustrur.han ochin sin
23På den gällde råd Achitofel lika myckettiden ett somav
0rd från Gud. Så högt värderades alla hans råd både Da-ett av
ochvid Absalom.av

Absalom förkastar Achitofels råd

lAchitofel ochsade till Absalom: "Låt 12 000mig ta ut17 man
och hanefter David överrumpla honom medanisätta nattnu

alltoch modlös. skall skräck honom, ochJag jaga i närär trött
3Sedanfolk flytt dödarhans har honom, bara honom.jag ser

till folket söker till dig bruden till brudgum.jag sig sinatt som
deefter allabara enda du döda,Det är är ute atten som

4Både Is-andra kan du lämna fred." Absalom och de äldstei i
5menrael gillade förslaget, Absalom tillkallade dessutom Hu-

frånshaj Erek för höra hans mening.att
éHushaj fö-kom och Absalom berättade vad Achitofel hade

frågadereslagit. "Skall han han. "Omvi säger" inte,göra som
7Dåtillråder du" Hushaj: något bravad sade "Det intevar

3Du ochAchitofel farråd den här gången. känner själv dingav
uppretadehans och de kämpar ochmän ärvet att tappra som

farbjörnhona vildmarken förlorat sina Din ärien som ungar.
9säkerterfaren krigare, han blandinte sinaövernattar män;en

något Redanhar han håla eller på ställe.sig igömt annatnu en
liditförsta anfallet Absaloms folkvid skulle ryktet spridas att

1°Ochnederlag. då också den harskulle den etttappraste, som
farlejons mod, darra rädsla. Hela Israel din ärvet att enav

Mitt samlahjälte råd detta:med modiga omkring sig.män är
alla israeliter från till Sheva, skara talrik ha-Dan Beer somen

12Somgå ibland dem. daggensand, och sedan själv mittvets
faller på marken, så skall komma honom hanVi änöver var
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130mnågon hanseller män.honomfinns varkenoch skona av
slåisraeliternastad skalltillflykt till runthan ettsintar repen

blirsåden inteoch dra i ravinen, stenden staden att enner
det rådAbsalom förklaradealla israeliternaochkvar." att

Achitofels, Herrenbättrefrån Erek änHushaj gett varsom
råd ochklokaAchitofels störtahade beslutat ornintetgöraatt

Absalom fördärvet.i

Absalomoch undkommerDavid varnas
vilket råd15Hushaj ochSadok Evjatarberättade för prästerna
Vilket rådäldste ochoch IsraelsAbsalomAchitofel hade gett

16Han medde-uppmanade demhan hade genastsjälv attgett.
öknenflodövergångarna ividDavid: "Dröj inte över natten

med digdetandra sidan. Annarstill den är uteöverutan
din här."och hela

ochJonatan Rogelkällan,till vidhölloch Achimaas en
de sedanupplysningarmedbrukade gå dittjänsteflicka som

ville sigDavid. inte röjaförde till kung De attvidare genom
18Men talade detpå dem ochfickpojkestaden.in i omsynen

tilltill Bachurim,hastigtför Då de sig i vägAbsalom. engav
denpå gården. Imed brunnhade hus stegdär ett enman som

och19Hustrun brunnenbreddeochde övermattatog enner.
zoAbsa-något.kunde märkapå den såströdde säd ingenatt

Achimaastill kvinnan. "Varoch gick ärloms kom dit infolk
förbifortsattesvarade:och hon "Defrågade de,och Jonatan"

vändehittade demletade intedammen." utanMännen men
21När Achimaasklättradegåttde hadeJerusalem.tillbaka till

David.för kungrapporteradeochbrunnenoch Jonatan upp ur
berättadeochdefloden", sade"Bryt och övergenastupp

David bröt dåfolkoch hansför råd.Achitofelshonom om
gåttvarendaalla, överhade deoch gryningeni man,upp,

Jordan.
sadlade hanråd23Då hansföljdesågAchitofel inteatt man

förordnathahemstad. Eftertillåtervändeåsna och sin attsin
farsbegravdes i sinSå han ochdoghängde hanfamilj sig.sin

grav.
Absalom och is-24David dåMachanajimnått fram tillhade

25Till stället föröverbefälhavare igick Jordan.raeliterna över
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Ioav hade Absalom hanAmasa; till ismaelit vidsatt var son en
Jitra, hade fått honom med Avigajil, dotter till Iishajnamn som

Zölsraeliternaoch till Ioavs Seruja. och Absalomsyster mor
slog läger Gilead.i

27N David kom till Machanajimär han Shovi, Na-möttes av
chashs från ammoniternas Rabba, Makir, Ammielsson av son
från 23DeLo och frånDevar, Barsillaj Rogelim Gilead. ha-iav
de fört dit skålar och lerkärl, och korn, ochsängar, mjölvete

honungrostad säd, bönor och linser, och tjockmjölk, fårkött
och Allt detta lämnade de åt David och hans folkost. äta,att
eftersom de förstod hade blivit hungriga, ochmännenatt trötta

öknen.törstiga i

Absalom besegras och dör
1David mönstrade de han hade med och utsåg offi-sigtrupper18

Sedanoch underofficerare. delade han hären i trecerare av-
delningar, under Ioav, under Avishaj, till ochSerujaen en son
bror till ochIoav, under frånIttaj Gat. "Själv drar ocksåjagen

3mentillsammans med förklaradeer", kungen, folketut sade:
"Nej, du får gå striden.inte Om flyri vi det ingenut är som
bryr det, och så hälftensig dör frågar efteringenom om av oss
det, du värd lika mycketär tio Det ärtusenmen som av oss.
bättre du beredd komma till vårär undsättning härifrånattom

4"agstaden." önskar",ni sade kungen ställdegör ochsom-
invidsig medan hela hären drog enheter hund-iporten, ut om

5Kungenoch befallde Avishaj ochIoav, dettusen. Ittaj: "Tara
varligt med Absalom."min Och alla hörde hur kungen degav

befälhavarna denna order Absalom.tre om
ÖSådrog hären staden för israeliterna, och sla-mötaut attur

7Israelsstod Efraimskogen.i härget besegrades Davidsav
och led svårtmän nederlag: den dagen stupadeett 20 000 man.

3Striden bredde sig hela området, och skogen krävdeöverut
den dagen fler liv svärdet.än

9Absalom upptäcktes Davids hadeHan kommitmän.av
ridande på sin mulåsna. den komNär underin terebintstoren
fastnade han med huvudet dei blev hantäta Därgrenarna.
hängande mellan himmel och jord medan mulåsnan Vi-sprang

1°Endare. fick honom ochmännen rapporterade till Ioavav se
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Ioav fråga-terebint.hängandeAbsalom ihadehan settatt en
ihjäl ho-slog duvarför intesåg honom,dude "Ommannen:

siklar silverdigha tioskullestället jagpå Det gärna gettnom
Mannen erbjudenså blevsvarade: "Om jagför."bälteoch ett

på kungensbära handkunnaskullesilver intesiklar jagtusen
ochAvishaj It-åt dig ochsadehur kungenhörde allaVison.

13Skulle då svika honomAbsalom. jagrädda minVartaj: om
lämnaskulle säkert mig idugår kungen, ochundIngenting

sade14"ag tid på dig",och slösastå härkan intesticket." -
pådem bröstetoch imed stöttesig spjutIoav. Han tretog

terebinten.hängdedär han ivid livAbsalom, ännu varsom
Absalomomringade15Sedan ochIoavskom tio väpnare,män,

ihjäl honom.stackoch
förföljasoldaterna16oav då slutadeochhorn, attlät istöta

17Absalomshalt.orderhadeeftersom Ioavisraeliterna, gett om
och kastadeskogenislängdede och ikropp stortog gropen
flydde,Israeliternahonom.väldigt överstenröse varettupp

tilloch hem sig.en
åtstod sig ilåtitAbsalom levdemedan hanhade resa en

föra vi-kan mitthar ingenKungadalen. "Jag namnsomson
åt minnesstenen; än-Därför han sittdare", sade han. namngav

pelare.Absalomsdendag heterdennainu

dödbud AbsalomsfårDavid om
medtill kungen19Achimaas, fåbad springaSadoks attson,
frånhonomoch räddatdomfällthade sinbud Herrenattom

bud-2°Men får dudag intesvarade: "IIoavhans fiender. vara
dagdet, inte i närdugång kanbärare. En menvaraannan

21Och bege sigåt nubiersadedöd." Ioav attkungens är enson
bugade sigNubiernhadevad hantalaoch sett.till kungen om

22Men får blienvisades: "DetAchimaasför ochJoav sprang.
nubiern."efterockså springa,"låtsade han, migvill",detsom

"det kommersade Ioav,till, son",minskall det"Vad tjäna-
23"Det det vill,får bli jagför"tacka digingen somatt -

lät honomochAchimaas, Ioavupprepadealla fall",ispringer
föreoch hannIordanslättenvägen överHanspringa. tog nu-

ibiern.
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24David dåinne i vaktposten, hade gåttsatt porten som upp
på taket till stadsporten, fick komma spring-se ensamen man

25Hanande. ropade och varskodde kungen, svarade:ner som
"Om han måste det kurir." Medan budbära-är ensam vara en

Zöupptäcktenärmade vaktpostensig ännuren somen man
kom springande, och han ropade kommeri "Detporten:ner en
till, och han också kurir det också",är ensam." "Det är en-

Postensade kungen. ropade på känner den"Jag igennytt:
förste på hans så Achimaas, Sadoksspringa,sätt springeratt

brason." "Det karl", svarade kungen, "han kommerär en-
med goda nyheter."

23"Allt väl", ropade Achimaas till kungen. Sedan föll han
hälsadeoch med ansiktet marken och fortsatte: "Lo-motner

vad Herren, din Gud, har demprisgivit sigrestevare som som
Kungenherre och konung."min frågade: det"Hur harmot

gått med Absalom" Achimaas svarade: dåmin "Iust Ioav
skickade det uppståndelse lägret,i mig iväg jag vetvar men

3°Kungenvad saken gällde." sade åt gå åtinte honom si-att
31Dådan, och han ställde kom nubiern.sig harvänta. "Jagatt

goda nyheter åt herre ochmin konung", sade han, dag har"i
fällt dom ochHerren dig alla harsin övergett restseger som

Kungendig." frågade: gåttsig "Hur har det med minmot
Absalom" Nubiern måsvarade: "Som det gick för honom, så
det för alla fienderdina och dem dig,sig her-motsom reser

33Dåkonung." blev kungen häftigt upprörd. gickHan ire upp
kammaren ovanför och han och ropade: "Absa-grätporten,
lom, Absalom,min min son Om ändå hademin son jagson,
fått dö stället för dig Absalom,i min min son"son,

David Absalomsörjer
lloav Zochfick kungen och klagade Absalom,grät överveta att19
för hela hären blev dag till sorgedag de hördenärsegerns en

3Männenkungen så förtvivlad över sin in iatt smögvar son.
staden likt soldater skamset efter ha flyttin attsom smyger ur
striden.

4Kungen hade höljt ansikte och klagadesitt högt: "Absalom,
5DåAbsalom,min son min son" gick till ho-min Ioav inson,

och sade: har fått"I dag du alla dina känna skam,män attnom
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och dött-dinapå dig och sönerlivethar räddatalla dessa som
6Du dighatarälskar dembihustrur.ochhustrurdina somrar,

officera-varkenhar visatdig. Duälskar attdemoch hatar som
förstårdina Jagvärde attnågot i ögon.harsoldatereller nure

likadigdet kvittatså hadevid liv,hadeAbsalom varit omom
på7Gå få demochtill dina mändöda.alla andra Varit utvi nu

dighos iendakommer inte attAnnarshumör igen. varaen
olyckan blirOch den värre änvid Herren.det jagsvärmorgon,
3Då kungenditt liv." sighela restemed iallt du varitont om

hanfickAlla sattattoch i vetasiggick porten.och sattener
honom.framförsamladesdär och

IerusalemtilltillbakavänderDavid
9Runttill ihem sig.och stam-flytt,hadeIsraeliterna omenvar

kungenvarandra: "Detmed ärtillgick de rätta somnumarna
från filisteerna.befriatochfiendenundanhar räddat ossoss

1°Men Absa-landet.och lämnatAbsalomförflytthar hanNu
striden. Var-fallithar itill kungsmorde överlom, vi oss,som
tillbaka"kungenhämtaorddåför ingen attettnämner om

israeliter-blandsadesvadNär höraDavid fickkung som
detillSadok och Evjatarmedbudskicka prästernalät hanna

hämtadeskall sista"Varför ni attfråga:ochudaäldste i vara
ochkött12Ni bröder,minakungen tillbaka är sammaav

kung-hämtadedå sistaskallvarför ni attblod jag varasom -
ochkött13Och mittDutill ärAmasa:tillbaka säg aven

hädan-duinteframgent,ochstraffamåblod. Gud mig, omnu
På detför Ioav."ställetöverbefälhavare iefter skall minvara

budskickadefolketsida, ochpåJudaalla sinDavidfick isättet
med sinatillsammans män.tillbakakommatill honom att

tillfram Ior-nåddehan15Då ochtillbaka, närvände kungen
ochhonomförGilgal mötatillkommit attjudeernadan hade

floden.föra honom över
sigGerasBachurim,15Benjaminiten frånShimi gavson,

David,kungförhastigt emotjudeerna tamed attsamtidigt ner
hanSiva,från Benjamin.17och medhade sighan tusen man

till Jor-skyndatkungenhade förefamilj,Saulstjänade nersom
och tjänare,tjugofemton sönermed sinatillsammansdan

familjkungenshjälpaför18och vadställetvidgick attde över
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och för uppfylla allaöver hans önskningar.att Just kung-som
själv skulle flodensig komöver Shimi,ta Geras ochen son,

19ochkastade sig inför honom bad: "Herre, lägg mig intener
till last vad harjag förbrutit. Tänk på detinte onda din tjänare
gjorde då du lämnade JagJerusalem, glöm det, konungmin

med mig jag har felat,vet det därföratt är jag dag har kom-i
den förstemit Josefs förätt herre ochminatt tasom emotav
21Dåkonung." ingrep Avishaj, Serujas "Förtjänar Shi-inteson:

döden,mi han har förbannat 22MenHerrens smorde" Da-
vid svarade: "Vad har Serujasönerni med det här göraatt
Skall ni sätta mig Ingen israelit skall livetmot mistaer upp
denna dag, då harjag fått visshet jag Israels kung."ärattom
23Och kungen sade till Shimi: "Du skall icke dö", och han be-
kräftade löftesitt med ed.en

24Sauls Mefivoshet hade också kommit för attsonson ner
kungen.möta Hans fötter och skägg ovårdade, och han ha-var

de inte tvättat sina kläder alltifrån den dag då David bröt upp
till dess han återvände 25Närvälbehållen. han kom från Je-nu
rusalem för kungen sademöta denne:att "Varför följde du inte
med 25"Herremig, Mefivoshet" konung, min be-tjänare--
drog mig", svarade Mefivoshet. "Jag tänkte sadla sååsna,min

kundejag följa dig 27Minatt ridande halt.jag är tjänare-
har baktalat införmig min herre konungen. Dock: du är som
Guds ängel, 23Helavad du finnergör bäst. släkt hademin ing-

dödenet änannat vänta herremin konungen,att duav men
mig plats bland dem vid ditt bord.äter Med vadgav rättsom

skulle kunnajag begära Kungennågot dig" avbrötmer av
honom: "Det räcker Nu bestämmer jag du och Siva skallatt

3°Mefivoshetdela ägorna." svarade: "Han får alltsam-gärna ta
härskarenär min och konung har kommit välbehål-mans, nu

len hem."
31Barsillaj från Gilead hade kommit från ochRogelimner

följt kungen till Jordan för avsked honom han gickatt ta närav
32Barsillajfloden.över mycket gammal, åttio år. Detvar var

han hade för kungenssörjt uppehälle Machanajim;i hansom
nämligen 33Kungenmycket förmögen. sade till honom:var

"Följ med tillmig Jerusalem, så skall jag för digsörja där."
34Men han svarade: "Jag alldeles förär förgammal medatt
dig 35Jagtill Jerusalem. åttio årär och kan längreinteupp nu
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ochpåsmakenkänner jag matInteochpå bättreskilja sämre.
ochsångareglädjenågonharheller jagdryck, och inte av

och ko-herredå ligga minskulleVarför jaglängre.sångerskor
dig35Jag följt medhade gärnafortsättningentill last inung

37Låtmig.skall du intebelöningnågonJordan,över gemen
farhemstad, där minfår dö i minsåtillbaka, jagvända attmig
låtKimham,din tjänarehärbegravda. Men ärliggeroch mor

för ho-ochkonung, görochherredig,med minföljahonom
38"Kimham med mig",får följabäst."finnervad du sa-nom -

för honom.skallbäst jag görafinnervad du"Ochde kungen.
39Så Jordan.folketgick övermig."begärvad duJag ängör av

ho-farvälochBarsillajkyssteoch togdröjde kvarKungen av
4°medan tillforkungen överhem,återvändeBarsillajnom.

Kimham.medGilgal tillsammans
följt kungenhade överIsraelshälftenfolk ochJudasHela av

klagade:ochtill honom41Men israeliternaallakomJordan. nu
på kungenbeslagfått läggaJudafrånbrödervårahar"Varför

alla dinaoch när-familjoch dindighit,dighämtaoch över
kungen"Därför är42Då svarade judeerna: attmän" enmaste

försörjalåtit kungenpå Har videtVad niär retar erav oss.
43Israeliternafördelar"andranågraskaffathar vieller ossoss

och dess-ni,del kungen änigånger störrehar tiosvarade: "Vi
anledninghar ingen attNiförstfödslorätten. nerhar Vi seutom

tillbakahämtatalpåfördeförst attvipå Det somvaross.
israeliterna.ordhårdaretill änjudeernaMenvår kung." tog

dödar AmasaIoavShevas uppror.
Sheva,Benjaminsfrån1Nu ondsint stam,dök det manupp en20

ropade:ochhornlät iHan stötaBikris son.
David,del ihar ingenVi

Jishajsmedinget gemensamt son.
Israels mänallaVänd hem,

Bik-Sheva,tillslötDavid och sigDå israeliternaallalämnade
honomföljdeochkungvidfast sinhölljudeernaMenris son.

Jerusalem.tillfrån Jordan
de tioinhanlät stängaJerusalem3När tillhemDavid kom
sörjdepalatset. Hantilllämnathadehan attbihustrur sesom
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för deras uppehälle, han rörde dem aldrig. höllsDe in-men
spärrade till död och levde de änkor.sin varitsom om

4David befallning samla krigsfolketAmasa Ju-iattgav nu
da. fickHan dagar på sedan skulle han inställa hossig, sigtre

5Amasakungen. började båda Juda,männen igenast upp men
5ochdet drog den fastställda tiden, då sade David tillöverut

Avishaj: blir Sheva,"Nu Bikris farligare för Absa-änson, oss
lom efter honom,Ta mina och han läggerinnanmän sättvar.
under några befästasig städer och det besvärligt för oss."gör
7Efter Avishaj följde folk, Vidare kereteernaIoavs och peleteer-

såoch alla kämparna. fråndrog Jerusalem för för-De ut attna
följa Sheva, Bikris son.

3När de hade hunnit till den Givon dei möttestora stenen
Amasa. höll svärd handen, doltIoav under kläderna.i Menett
utanpå, skida vid höften,i hade han svärd. Hanett annaten

9"Hurdrog det och lät det falla till marken. står det till, min
broder", sade han till Amasa och honom med höger handgrep

1°Amasaskägget för kyssai honom. på vaktinte sinatt var
svärdet höllIoav handen, ochi Ioav det bukenimot stöttesom

på honom, så inälvorna på marken. Den stötenatt utrann
räckte: Amasa död. ochJoav hans bror Avishaj fortsatte attvar
förfölja Sheva, Bikris son.

En stod vidIoavs kropp och ropade:män Amasasav
"Den hållerIoavs och på David, han skall följaär vänsom

12Amasa lågIoav" påmitt nersölad blod. Närvägen, av man-
märkte soldaterna stannade släpade han undan Amasaattnen

från på fältet och kastade klädesplaggvägen ho-ut överett
13Näreftersom alla såg honom hejdade kroppensig.nom, som

flyttats bort från fortsatte alla och följde efterVägen jak-Ioav i
på Sheva, Bikristen son.

Sheva dödas iAvel Bet-Munka

14Sheva drog från till hela hanIsrael tillsstam stam genom
nådde Avel Bet-Maaka; hela hans släkt hade samlats och följt

15oavhonom. och hans folk tågade Avel ochBet-Maakamot
belägrade honom där. kastadeDe belägringsvall motupp en
staden innanför den och hela hären arbetade påyttre muren,

16Dåinnermuren. ropade klok kvinna inifrånatt sta-rasera en
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såhit,han kommer atttill Ioavpå Sägpå, hör attden: "I-Iör
fråga-17oav kvinnanochfram,med honom."tala stegfårjag

på mig,sade han. "Hör"Är "Ja",Ioav"dudet ärde: som -
Kvinnan sade:svarade Ioav.hör",bad hon. "Ja, jagherre",

OchAvel.rådbe iskulledethettevärlden att"Förr i omman
och19Vi fridsammadetillhöravgjord. mestsakensedan var

dennastad,dennaödeläggavill duIsrael, och mo-trofasta i nu
zojoavegendom"förgöra Herrensvill duVarförIsrael.der i

därifrånlångtoch förstöra,förgöravillsvarade: jag"Inte
bergsbygd, Sheva,EfraimsfrånDet såställeti attär manen

honom,UtlämnaDavid.kunghar motBikris gjort upprorson,
huvud"Hansstaden."frånbortså drar jaghonom,bara -

Sedansade kvinnan.muren",till dig gavskall kastas överut
Bik-Sheva,huvudethöggoch deråd,klokafolket dettahon av
hä-horn,dålät istötaHantill Ioav.detkastadeochris utson,

återvändesjälvtill Ioavgick sitt.ochochupplöstes envarren
iIerusalem.till kungen

förvaltningDavids
Benaja, befä-fördeIojadas23oav ochöverbefälhavare, son,var

24Adoram förestod tvångs-peleteerna.ochkereteernalet över
25och ShevakanslerAchiludsIoshafat,arbetena, varson,

26Också Irapräster.ochSadok Evjatarkunglig sekreterare. var
David.hosprästIairs ätt varav

sinasörjerRispa sönersläkt.SaulshämndGivoniternas
varade ihungersnödlUnder utbrötDavids regering somen21
svarade:och Herrenrådfrågade Herren,Davidhela år.tre

de givonitersläkt förhansochpå Saul"Blodskuld vilar som
till-Detill givoniterna.2Då sigkallade kungenhan dödade."

hadeSaul ifolkspillra.amoreiskisraeliterna ärinte utanhör en
eddendem,försökt trotsJudaIsrael och utrota somförnitsitt

"Vad3Nu David givoniterna:frågadehade svurit.israeliterna
såskett,det attgottgörakan jagför hurskall somjag göra er,

4Givoniternaland"Herrensförbannelsen över svara-häverni
frågadetsläkt inteoch hans ärSauloch om"Mellan ende: oss

vilkenisraelitdödaheller attguld och inteochsilver enom
skall göra"då jagvill"Vad ni attfrågade:Davidhelst."som
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5De sade: "Mannen anställde ochförödelsen blandsom oss
hade planer på helt Israelsinomatt gränserutrotasom oss --

Ölämna den fårsju ättlingar så hugga demviut attav mannens
införstyckeni Herren Givon, på berg." David gicki Herrens

7menpå deras krav,med han skonade Sauls Mefivo-sonson
shet, eftersomIonatans David och Sauls ha-Jonatan,son, son,

3Däremotde slutit förbund inför Herren. han de bådaett tog
Rispa, Ajas dotter, hade fött åt Saul,söner nämligen Ar-som

och Mefivoshet,moni och vidare de fem Sauls dot-söner som
9Hanhade fött åtMerav Adriel från Mechola, Barsillajster son.

utlämnade alla dessa åt högg dem styckengivoniterna, isom
på berget inför Herren. Alla livet på gång; de dö-sju miste en
dades under de första skördedagarna, början komskörden.i av

10Rispa, Ajas dotter, bredde säcktyg på klippan ochsittut
stannade där från början skörden ända till dess frånregnetav
himlen strömmade kropparna. tillät himlensHon inteöverner
fåglar dem dagen och de vilda djurenröra inteatt nat-om om

När David fick reda på hur Rispa, Sauls bihustru, hadeten.
12läthandlat han hämta Sauls och hans frånIonatans benson

Iavesh Gilead. Invånarna där hade bort kropparnai frånrövat
Bet-Shean, där filisteernai hade hängt dem eftertorget upp

13DavidSaul på Gilboa. hämtade alltså ochSaulsöversegern
Ionatans ben från Iavesh, efteroch benen de sönder-även

Saulsstyckade samlade ihop. och hans benIonatansman son
lades den där Kish,i Sauls far, låg Sela land.i i Benjaminsgrav
Allt skedde enligt kungens befallning, och sedan lyssnade Gud
till bönema för landet.

Händelser under krigen filisteernamot
15Det blev åter krig mellan filisteer och israeliter, och David
och hans drog för strida filisteerna. gångmän Enatt motner

tillfångatagen16blevDavid utmattad hannär Benov,var av en
ättling Rafa.till hade bronslansHan vägde fem kiloen som

17menoch bar svärd. Benov tänkte döda David, Avi-ett nytt
shaj, Serujas kom till undsättning: han slog filistén ochson, ner
dödade honom. Då sade Davids du"Svär aldrigmän: att mer
drar strid med fåri Du släcka Israels lampa."inteut oss.
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vidmed filisteernastridåterEfter utkämpadestid enen
Saf,dåsläkt dräpteHushasSibbekajoch avGov, som varav

vidfilisteerna19Ännu medutkämpadesstridRafas ätt. en
då GoljatdödadeBetlehem, IairsfrånElchananochGov, son,

20Ytterliga-vävbom.tjocktspjutskaftfrån Gat, ensomvarvars
jättelikdeltogDärvid Gat.utkämpadesstrid manenre en
sammanlagtfot,påtårochhandpåfingrarmed varsexvarsex

Han hånade ochRafa.till ut-ättlingockså hantjugofyra; var
DavidstillJonatan,nerhuggenblevIsraelmanade sonavmen
och deRafa Gat,22Dessa till iättlingarfyraShima.bror var

ihansDavid och män.förallastupade

DavidlovsångEn av
ha-Herrentill Herren närDavid sjönglDetta sångdenär som22

Saul.frånochfienderalla hansfrånräddat honomde
räddare,och minZHerre, borgminklippa,min

tillflykt,3min minGud, berget ärsom
starka värn,sköld och mittmin
skydd,ochfristad mittmin

våldet.undanräddar migdu som
ropadehögtlovade, jag,4Till denHerren,

fiender.från minaräddadblevoch jag
brusade kring mig,5Dödens bränningar

skrämde mig.stormflodförödelsens
5Dödsrikets mig,omgavsnaror

fällor.dödensväntadeframför mig
för Herren,klagade jagförtvivlanmin

Gud,tillropade minjag
tempel,i sitthördehan min röstoch

till hans öra.nådde frammitt rop

skälvde,3Då ochjordenskakade
darrade,grundvalarhimlens
vrede.under hansvacklade

rökmoln,utgick9Från näsborrarhans ett
eld.förtärandefrån hans mun

brand.ochglödsprutadeHan
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Himlen vek han undan och steg ner
med töcknet under fötter.sina uHan red på keruben, han flög,
han svävade fram på vindens vingar.

Han dolde sig i mörkrets tält,
molnens fuktigai massor.

131glansen kring honom
glödde gnistrande bränder.

Herren dundrade från himlen,
den Högste lät höra sin röst.

15Han sköt pilarsina vida omkring,
han lät blixtarna ljunga.

Havets bädd kom dageni
och jordens grundvalar blottades
för Herrens rytande,
för hans Vredes stormvind.

Från höjden fattade han handmin
och drog mig djupa vatten.upp ur

13Han räddade frånmig mäktiga fiender,
från motståndare starkare än jag.som var

19De anföll påmig olyckasmin dag,
Herren kom till hjälp.minmen

2°Han förde frihet,mig iut
han räddade mig, han älskar mig.

Herren lönade min rättfärdighet,
mitt och skuldlösa liv,rena

22ty har hållitjag tillmig Herrens vägar
och avfallit fråninte Gud.min

23Al1a hans bud har haft förjag ögonen
och aldrig hansöverträtt lagar.

24Fläckfri införjag honom,var
vaktadejag förmig synda.att

25Därför lönade Herren rättfärdighet,min
mitt liv inför honom.rena

26Mot den du trofast,ärtrogne
du redligär den redlige.mot
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27Den du med renhet,möterrene
den svekfulle med list.

23Du det förnedradeupprättar folket,
de högmodiga kuvar du.men

Du lampa,minär Herre,
min Gud mörker tillgör mitt ljus.

3°Med Guds hjälp framjagstörtar mot muren,
med dig vallen.jag överstormar

31Guds brist,väg är utan
Herrens 0rd slagg.är utan
Han sköld för alla flyrär till honom.en som

32Vem Gudär Herren,utom
klippa vårär Gudutomvem en

33Gud med styrka,migrustar
så vandrarjag denatt rätta vägen.

34Han snabbfotadgör mig gasellensom
och fotfäste påmig bergen.ger

35Han lär krigets hantverk,mig
lär mig kopparbågen.spännaatt

35Du dinmig räddande sköld,gav
du hörde bönmin och min makt blev stor.

37Du gjorde fri framförvägen mig
och stadga åt mina steg.gav

33Iag förföljde fiendermina och hann dem,upp
jag vände förrän förintatinte jag dem.

39Jagkrossade dem helt och hållet.
De kunde inte sig,resa
de låg där under fötter.mina

4°Du rustade med styrka förmig striden
och på knäangriparna införtvang mig.

41Mina fiender drev du på flykten,
deras motstånd kunde krossa.jag

42De ropade, ingen räddare fanns,men
de ropade till Herren, han svarade inte.men

43Iag malde dem till stoft,
trampadejag dem påsmuts gatan.ner som

44Du räddade från folkensmig angrepp.
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folken,hövdingtill övermigDu satte
folkslag blev tjänare.okända mina

45Främlingar förkröp mig
vink.lydde minstaoch min

Främlingar bleknade
fästen.darrande sinaoch kom ut ur

klippa,47Herren han, minLovadlever vare
räddare,Gud,upphöjd minminoch

fiender43han påhämnd minamiggersom
fötterunder minafolkenoch lägger

49Du fienden,undkommalåter mig
undan angriparenryckerdu mig

våldsmän.frånräddaroch mig
dig, folken5°Därför blandtackar Herre,jag

dittoch lovsjunger namn.
51Stora konung,åt sinskänker Herrensegrar

smorde,trofast sinhandlarhan mot
för evigt.David och hans ättmot

0rdDavids sista

1Detta ord.Davids sistaär23
David, IishajsSå talar son,

har upphöjt,den Högstehanså talar som
till konungharIakobs Gudhan smortsom

håller kär.Israelsoch värnsom
zHerrens ande talar mig,genom

påord minhans är tunga.
3akobs talat,Gud har

har mig:Israels klippa sagt
folk rättvistsittDen styr

Gud.fruktan fördet istyrsom
4När gåroch solendagen upp,gryr

moln,utanmorgonen
efterdå spirar gräset regnet

strålar.solensi
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5Så inför Gud,ställt medväl det min ättär
förbund,har han slutit evigtmed mig ett

håller.löften han trogetvars
tillhar lustvälgång och allt jagMin

skall Gud låta spira gräset.som
6Men kastar:ogärningsmän törnetär mansom

med handen,detinte itarman
7bara redskap ellermed järn trä,av

elden.det sedanoch bränner i

bedrifteroch derasDavids kämpar
3Detta på Davids kämpar:är namnen

främste deden HanHakmons släktJishboshet tre.avvarav
ochfällda påfiender,svängde stridsyxa 800sin över sammaen

9Därnäst släkt;Achoachstill Dodo,gång. kom Elasar, avson
vidmed David Pasde kämparna. Hanhan tre varvar en av

Israeliter-samlats till drabbning.filisteema hadedärDammim,
mmen på fi-höll stånd och höggElasar intillbaka,drog signa

fastvuxendomnade ochhandända tills hanslisteerna var som
ochden dagen,dem närvid svärdet. Herren stor segergav en
fördet baraföljde Elasartillbaka ochhären vände attvar

Den från Ha-Shamma, Agesplundra. desiste tre son,av var
fannsLechja, och därgång samlats vidhadeFilisteernarar. en

menför filisteerna,flyddeIsraeliternadet fält med ärter.ett
ochförsvarade detpå fältet ochShamma fattade mittposto

Sånedgjorde fienderna. Herren stor seger.engav
13En Davidgick de tillskörden ibörjangång i tre nerav

läg-filisteeravdelningsamtidigtAdullams grotta, varsom en
David medan filis-då bergfäste,Refaimdalen. i sittrad i var

15David längtanBetlehem.förpost vidhadeteerna greps aven
från brunnen vidfå liteändå kundeoch sade: "Den vattensom

16De dåkämparna igenomsigstadsporten Betlehem"i togtre
vid Betle-brunnenhämtadefilisteernas läger, vatten urupp

hantill David.med tillbaka Menoch väg-hems stadsport tog
dryckesoffer åt Herren.detdricka det ochrade utgötatt som

17"Herren sådant", sade han.någotförbevare mig göraatt
pålivblod harde sinadrickakan mäns satt"Inte jag som
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de kämparnasville dricka. Dettaspel" Och han inte trevar-
bedrifter.

13Avishaj, för detill ledaretill och bror Ioav,Seruja varson
ha-fällda fiender. Hansvängde 300Han sitt spjuttrettio. över

19han berömdbland de änanseende trettio;de stort var mer
Ändå kunde hananförare. inteoch blev derasnågon demav

ZOBenaja, KavseelfrånIojadasmed desigmäta tre. var enson,
bådadebragder. höggutförde Hanstoratapper nerman som

också hanfrån Moab, och det snö-till Arielsönerna som envar
21Vidare fälldelejon.och dödadebrunndag i ettsteg ner en

beväpnad medjättelik egyptiskhan Egyptern ettvarman.en
frånpåk, rycktehonom medgickBenajaspjut, emot enmen

Dettamed det. Bena-dödade honomochhonom spjutet var
blandanseendehanbedrifter, ochIojadasjas, stortvannsons,

23och någon dem.berömdkämparna ände trettio avmervar
Ändå honommed de Davidkunde han siginte mäta tre. gav
befälet livvakt.sinöver

24Asae1, Elchanan,liksomtill debror, hörde trettio,Ioavs
25Shamma frånfrån Harod, Elikafrån Betlehem,Dodos son,

27Avi-25Heles från Tekoa,Ickeshsfrån Pelet,Harod, Ira, son,
Salmon Acho-släkt,Sibbekaj Hushasfrån Anatot, avaveser

29Helev, från Neto-Netofa,Mahraj från Baanasachs släkt, son,
3°Benaja från Piraton,från Benjamin,fa, Giva iIttaj, Rivajs son,

31Avi-Alvon från AsmavetGaash, Arava,Hiddaj från Nachale
32Eljachba från Io-Shaalvon, Iashen Gison,frånfrån Bachurim,

33Shammas frånShararsfrån Achiam,Harar,natan, son,son,
34Elifelet, AchitofelsEliam,från Maaka,AchasbajsArar, son,

36igal,35Hesro frånKarmel, Arav,från Paarajfrån Gilo,son,
37Selek frånGads Am-från Sova,Natans Bani stam,avson,

åt Serujasoav,frånNachraj Beerot, väpnaresom varmon,
39samt33Ira hetti-släktsläkt och Garev IetersIeters avson, av

allt.alltTrettiosjuUria.ten man som

ochMönstring pest
1Herrens israeliterna, och hanåtervrede blossade mot eg-upp24

Juda",folket Israel ochskall räkna iDavid dem.gade "Dumot
Kungen officerare:och hans "Farbefallde Ioavsade han. runt

hållSheva, ochtillfrån Beertill alla Israels Danstammar,
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3Joavfår hur mycket folk har."så jagmönstring, jag vetaatt
låta herresvarade "Må din Gud, dig, konung,kungen: Herren,

hundra gångermed hur folket blir större änögonegna nu.se
varför vill du ha herre konung"Men mönstring,tvunget en

4Joav måste böja för kungensoch befälhavarna vilja ochsig
för verkställasig mönstringen.attgav av

5De började med och stadengick Jordan och Aroeröver ne-
dalen fortsatte sedan Gads område och tilli och Jaser.motre

5Därifrån de vidare till Gilead och hettiternas land,drog mot
och EfterKadesh och nådde fram till ha vikittill, Dan Ijon. att

7kom till fästning och till hiveernas ochSidon de Tyrosmotav
kanaaneernas städer och drog slutligen söderut till ShevaBeer

8Dâoch den del tillhör Juda. hade deNegev som genom-av
månaderlandet helhet och efter ochkorsat dess nioi tjugovar

9där redovisadedagar tillbaka Jerusalem, resultateti Joav av
kunde ställaför kungen: Israel 800 OOOmönstringen upp va-

penföra och Juda 500 OOO.män
10Men efteråt förebrådde David han hade låtit räknasig att

folket, begåtthan sade till har svår synd.och Herren: "Jag en
förlåt den han har detHerre, din gjorttjänare orätt var en-

Närdårskap." följande hadeDavidstor steg upp morgon
12"Gåtill profeten Gad, kungens tillHerrens ord kommit siare:

David Såoch till honom: Herren: Tre harting jag isäg säger
så låtaberedskap åt dig; välj dem, skall det drabbajagett av

13Gad och frågade: "Vilket föredrar du:dig." kom till David
må-det år blir hungersnöd ditt land eller dui i iatt att tretre

nader måste på flykt fienden förföljer dig ellerundanvara som
land Tänk efter vilketdet dagar blir ditti iatt tre pest noga

Davidskall lämna honom harjag mig."säntsvar som svara-
svår vånda. låt falla händer, ef-de: "Jag Herrensi Men iär oss

hans barmhärtighet människors händer villi jagärtersom stor;
falla."inte

15Då drabba Israel; den frånlät varadeHerren pesten mor-
frånfram till den tiden. israeliter dog,70 000utsattagonen

16Mentill då handSheva. ängeln sträckteDan Beer sinut mot
Jerusalem för sprida död ångrade det ondastaden, Herreniatt

sade bland folket:och till ängeln spred död "Det nogärsom
tillbaka hand" ängel då viddin Herrens jevusénDra var

17När såg dödade folkettröskplats. David ängelnAravnas som
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i har jag,syndat. Dethan till Herren: "Det jag ärsade är som
defår, vad hardessahar Men minaherden, gjort orätt.som

och familj."straffet drabbaLåt mig mingjort

tröskplatsaltareDavid bygger Aravnasett
Samma påDavid och sade: "Gåkom Gad till jevu-dag upp

19Och Da-altare åttröskplats och Herren"sén Aravnas ettres
2°NärGad.hade befallt honomsåvid gick, Herren genomsom

och hans gickoch fick kungen sigsåg män närmaAravna ut se
21och "Varför harfrågade:underdånigtoch hälsadehan ut

köpatill "Föroch konung kommit mig"herre attmin -
al-David. vill byggadig", svarade "Här jagtröskplatsen ettav

hemsökelse drabbat folketså denåt Herren, atttare upp-som
22Då herre och konung, ochden,sade "Tag minhör." Aravna:

till brännoffret ochboskapfinner föroffra vad du Här ärgott.
23Allt åtdetta sinbränsle. Aravnaoch ok tilltröskslädar ger

Gud.""Må du behaga dinhan tillade: Herren,Ochkonung."
24Men betalaköpa det dig ochvillsade: "Nej,kungen jag av

Gud,offer tillframbära Herren, minför det. villJag inte ett
tröskplatsenSå köpte Davidnågot."har kostat migintesom

25Där byggde han sedansilver.för siklaroch boskapen 50 ett
gemenskapsoffer.brännoffer ochåt och frambaraltare Herren

hemsökelsenlandet, ochförlyssnade till bönernaDå Herren
Israel upphörde.drabbatsom
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AvishagDavid ochgamleDen

lKung och ålderstigen. Trotsgammal attDavid manvar nu
hållasvårt sighade hanhonom attbredde täcken över varm.

påsöka redalåtKungens till honom: "Herre,sademän enoss
fårhonvårda dig. Omochbetjänakanorörd kvinna, somung

3Sedan desökteblir du varm."konung,herredin famn,ligga i
frånfann Avishagflicka. DevackerIsrael efterhelarunt en

4Det myckettill kungen.henne hemShunem och förde var en
och hjälpte honom.vårdade kungenflicka, och honvacker

med henne.låg aldrigMen han

tronföljdenStrid om
att handet5Adonia, och bretttalade vittHaggits om varson,

ochoch hästarskaffade sigskulle bli kung. Han vagnarsom
6Hans aldrigfar hadefemtiopåhöll eskortmedsig man.en

uppförande.för hansförebrått honomochtillrättavisat honom
Ab-efterkom hanålderpå, och närmastståtlig iHan att sevar

medoch7Han med SerujasIoav,hade rådgjortsalom. son,
3Men Sadokstödde honom.de prästenochEvjatar,prästen

ochoch Shimi Reiprofetenoch Natanoch IojadasBenaja, son,
sida.på Adoniasstodoch livgarde inteDavids

gödkalvar9En får och ochoffrade tjurarAdoniagång när
allainbjudit sinahade hanRogelkällanvid Ormstenen nära

stod kungensIuda ioch alla imänbröder, kungasönerna, som
eller1°Men profeten Benajabjudit Natanhadehan intetjänst.

Då tillsade Batse-Natanbror Salomo.ellereller livgardet sin
harAdonia, Haggitshar väl hörtSalomos "Duba, att son,mor:

LåtDavids vetskap migvår herreblivit kung, utan nu ge
Salomo.dinpå dig ochrädda livetråd kandig ett sonsom

du har13Gå och konung,herreoch MinDavidtill kung säg:in
bliskallSalomolovat mined och migsjälv svurit att sonen

dåkommer det sigpå din Hur attochefter dig sittakung tron.



1214 KungabokenFörsta 538

14MedanAdonia har blivit kung du står där och talar med
kung David kommer och bekräftar vad du harjag in sagt."

15Batseba gick till kung påDavid,in i sinrummet som nu
Batsebahöga ålderdom vårdades frånAvishag Shunem.av

17sva-föll för honom, då frågadeoch kungen vad hon villener
rade hon: du har själv vid"Herre, Herren, din Gud, ochsvurit
lovat skallmig Salomo bli kung efter dig ochmin sittaatt son

13Menpå din har Adonia blivit dinkung,tron. utan Vet-nu
19Hanskap. har offrat gödkalvar och får mängdtjurar, ochi

bjudit alla kungasönerna, och överbefälha-in Evjatarprästen
ZONudinIoav. Men Salomo har han bjudit.tjänare intevaren

riktar hela Israel blickar dig, herre konung,sina i väntanmot
21Närpå du kungör skall efterträda dig påatt tronen.vem som

konung,du, herre vilar hos dina fäder kan och Sa-jag min son
lomo bli betraktade brottslingar."annars som

Medan 23ManBatseba talade kom profeten Natan.ännu
anmälde för kungen han där, och träddeNatan tillinatt var

24ochhonom fölloch med ansiktet marken sade: "Minmotner
herre och konung, har du verkligen skall bliAdoniasagt att

251kung efterträdaoch dig på dagtronen har han gått ochner
offrat gödkalvar och fårtjurar, mängd. har bjudit allai Han in
kungasönerna och befälhavarna och och deEvjatar, sit-prästen

till bords demed honom, och kung AdoniaLeveter nu ropar:
25Men din har han bjudit ochmig, tjänare, inte hellerinte präs-

Sadok eller Benaja, Iojadas eller din Salomo.tjänareten son,
27Har detta skett på din befallning, konung, talatduutan att

för skall efterträda pådig tronen"om oss vem som
23Kung David lät kalla på Batseba, och då hon stod inför ho-

29svor han denna ed: "Så lever, harHerren hansantnom som
3°jagräddat alla faror,mig skall dag uppfylla det löftei jagur

dig vid Israels Gud, Salo-när jag Herren, dinattgav svor son
31Dåskulle bli kung och efterträda på föllmig tronen."mo

Batseba med ansiktet marken och sade: "Må härs-minmotner
kare konung David länge leva"

Salomo blir kung
David:32Då sade kung "Kalla hit Sadok, profeten Na-prästen

33ochoch Benaja, Iojadas kom till honom,son." De hantan sa-



1:48KungabokenFörsta539

påSalomo sittalåtmed och minde: "Ta mina män uppsoner
34Där skallGichon. prästentillfölj honommula ochmin ner

Israel,till kunghonom översmörjaprofeten NatanSadok och
35Däref-Salomokungoch Levehornoch skall ini stöta ropa:

ochhitskall kommahantillbaka, ochfölja honomskall niter
ställe, honombli kung mittskall ipå Hanminsigsätta tron.

35"MåJuda."Israel ochtill fursteförordnat överhar jag -
Iojadassade Benaja,stadfästa detta",Gud,dinHerren, son.
må hanså37"Liksom konung,med dig,har varitHerren vara

ditt, ko-mäktigarevälde änhansoch ännuSalomomed göra
David"nung

Iojadas33Prästen och Benaja,profeten NatanSadok, son,
Deoch peleteerna.med kereteernatillsammansgick därifrån

till Gi-honomoch fördemulapå kungensSalomolät sitta upp
tält39Prästen från HerrensoljehornetSadok hade hämtatchon.

folk-skallade ochtill kung. HornstötarnaSalomooch smorde
4°Alla kring Sa-slötSalomo"kungropade: "Leve uppmassan

såoch jubelrop,flöjtspelundertillbakaföljde honomochlomo
skalv.markenstarka att

Salomokungunderkastar sigAdonia
hörde lar-då defärdigt41Adonia hade ätitjusthansoch gäster

betyder"Vadhan:frågadehörde hornstötarnaNär Joavmet.
421 ögonblick kom Jonatan,staden"allt detta ioväsen samma

bra"Duropade Adonia. ärhit""KomEvjatarsprästen enson.
43"Tvärtom: vår härskaregoda nyheter."säkertkarl och har --

44"Hansadekung", Jonatan.tillSalomoDavid har gjortkung
och Be-profeten NatanSadok,med honomskickat prästenhar

och peleteerna. Dekereteernadessutomochnaja, Iojadas son,
45och Gichonvidmula,på kungenslåtit Salomo sittahar upp

till kung.honomprofeten NatanochSadok smorthar prästen
helaochjubelrop, ärunderdärifrånde återväntharSedan nu

Salomo sitterhör.det larmet nidetfestyra ärstaden i re--
har47och ämbetsmännenkungligadepå kungatronen,dan

framfö-ochDavidkunghärskarevåruppvaktaförkommit att
SalomosGuddinvälgångsönskan: Må göradenna namnra

dittlmäktigare änväldehansoch ännudittstörre änännu
43och Lovadbäddpå sin sagt:tillbett HerrenDavid harKung
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Israels Gud, dag har efterträda-Herren, i miggettvare som en
pâ och låtit det medmig ögon."tronenre se egna
49Adonias blev skräckslagna och skingrades åt allagäster

5°Ochhåll. fruktan för Salomo skyndade Adonia bort till al-av
51Detoch hornen.i kom bud till Salomo: "Ado-taret taggrep

rädd för dig, konung. harnia Han altarhornenär gripit itag
och Salomo måste förstKung han skallsäger: intesvära att
hugga mig."ner

52Sal0mo svarade: han"Om pålitlig skallvisar sig intevara
hår krökas på hans huvud, han skyldig tillsigett görmen om

53Sedannågot skall han dö." lät förakung Salomo bort honom
från altaret. kom och föll förHan Salomo, sadeoch Salomoner
åt honom hem.att

Davids sista anvisningar. dödHans
1Då Davids liv närmade slutet han Salomo des-sig singav son

Jag gåranvisningar: den allt levande måste vand-vägsa nu
3Hållstark ochVar dig vad dinvisa Herren,ra. som en man.

Gud, har befallt, så du följer hans och dig eftervägaratt rättar
hans bud och föreskrifterstadgar, hans och befallningar, allt så

det skrivet lag. Dåi Moses skall du ha framgång alltär isom
4ochdu och du vänder dig, uppfyllaHerren skallgör änvart

det löfte han han sade: dina efterkommandemig Omnärgav
vaktar på ochsina och med uppriktigt hjärta vand-steg troget

skall det aldrig saknasmina ättling till dig påvägar Isra-rar en
5Duels hur Ioav, Serujas handlade ochmigtron. Vet motson,

hur han handlade de två överbefälhavarna Israel,i Avner,mot
Ners och då hanAmasa, Jeters dödade dem och fredison, son,
hämnades blod flutit krig. Med oskyldigt blod fläckadeisom
han bältet midja och sandalerna på fötter.min minaom
6Handla klokhetdin bjuder dig och till han inteattnu som se

7Sönernafår lång levnad och dör frid. till Barsillaj fråni Gi-en
lead skall du däremot behandla väl och låta vid ditt bord,äta

så bemötte de på flyktmig undan din bror Absa-jagnär var
3Sedanlom. har du Shimi, från Bachurim,Geras Benja-son, av

mins Det han med fruktansvärdamigöveröstestam. var som
förbannelser på till Machanajim. han ocksåMenvågen var
med och vid dåJordan, och vidmötte mig jag Herren attsvor
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9Låt fåhonom sitthonom.låta huggaskullejag inte nuner
du skall be-hurförstårochklokstraff, du är nogmanen

slut."får blodigtlevnadlångahansså etthandla honom att
Davidsbegravdesfäder och iDavid vila hostill sinagick

Heb-årIsrael, isju111 kung överår hade han varitfyrtiostad.
Salomo farefterträdde Da-sinJerusalem.ioch trettiotreron

obestridd.kungamaktoch hanspåvid tronen, var

dödasAdonia
Batseba.Salomos13Adonia, daguppsökteHaggits morenson,

Är svaradeväl" "Ia",allthitför dig"Vadfrågade:Hon -
dig om." "Jagtala med14"men villsak jagdethan, är en -

till-15och dufortsatte: "Somhan vetBatseba,sadelyssnar",
väntadeIsrael sighelaochegentligen mig,kungadömetkom

tillföllochifrångick migmaktenkung. Menskulle blijagatt
16Nu endahar jagbestämt.så hade Herrenbror,min en

17och hanBatseba,sade"Låt höra",inte."migbön, avvisa -
han intedig avvisarSalomomed kung"Talafortsatte: --

till hust-ShunemfrånAvishaghan migoch be honom att ger
Batseba.sade18"a, dig",med kungenskall talajagru." om-

Ado-talaför19När SalomokungtillBatseba kom attin om
och hälsade hen-tillgick henneoch möteskungensignia reste

stolframlät ställaochhanSedan sigvördnadsfullt. satte enne
20"ag enda litenharsida.högrapåkungamodern sinåt en

vad du"Säg öns-inte."migsade hon, "avvisatill dig",bön -
21Då "Låt dinBatseba:sadedig."skall avvisaJag intekar, mor.

Salomohustru."tillfrån ShunemAvishagfåAdoniabror
VarförAdonia inteAvishag åtdu bara"Varför begärsvarade:

och haräldre bror präs-minkungamakten han ärockså -
23Och kung Sa-på sida."sinSerujasoch Ioav,Evjatarten son,

och framgent,straffamå"Gud mig,vid Herren:lomo nusvor
24Så Her-livet.Adoniaskall kosta santbegärandennainteom

faroch minmigtill kunghar mig getthan insattlever, somren
hankungahusdetåt migharoch upprättatDavids tron som

25Kung skickadeSalomodö."Adoniadag skallredanutlovat, i
Adonia.huggaoch lät honomIojadasBenaja, nerson,
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Evjatarförvisas, dödasIoav
26Till sade kungen: dig till dinEvjatar "Ge iprästen väg egen-

dödadom förtjänar döden, kanAnatot. Dui jag intemen nu
dig, eftersom du har burit ark inför farHerren Guds Da-min

27Såvid och delat alla hans Vedermödor." drev Salomo bort
åtfrån Därmed gick det 0rdEvjatar tjänsten Herren.prästsom

uppfyllelse hade uttalat Shilo Elis släkt.Herren ii översom
28Ryktet nådde hade anslutit till AdoniaIoav, sigsom -

Absalom hade han däremot och han flydde då tillinte stött -
29Närtält och altarhornen. kung SalomoHerrens taggrep om

intillfick höra hade sökt skydd tält och stodIoav i Herrensatt
altaret skickade han Iojadas med befallning-Benaja,i Väg son,

3°Benaja"Gå och hugg honom" gick till tältHerrensen: ner
och ropade till oav: konungens kom"I ut" Men oavnamn,
svarade: här vill dö." berättade för kung-"Nej, jag När Benaja

31sadevad hade kungen: "Gör då hanIoav sä-svaraten som
hugg honom och begrav honom. Så befriar ochdu migger, ner
fars från skulden för det oskyldiga blodmin Ioavätt ut-som
32Herren skall honom hans straff för hanrättmätigagöt. attge

högg tvâ till skillnad från honom själv heder-männer som var
rättskaffens,liga och Israels överbefälhavare Avner, Ners son,

och överbefälhavare dödadeJudas Amasa, Ieters Hanson.
33Deras skalldem med svärd fars vetskap. blodsitt minutan

komma och hans efterkommande all framtid,Ioavöver i men
åt David och hans efterkommande, hans och hansätt tron,

34Dåskall trygghet all framtid."Herren gick Ioja-i Benaja,ge
das bort och högg honom, och han begravdes där hanson, ner

351 överbefäl-bott öknen. hans ställe gjorde kungen tilli Benaja
havare och Sadok fickprästen Evjatar.ersätta

Shimi dödas

35Sedan kallade kungen till Shimi. dig hussig "Bygg i Jeru-ett
salem och här", sade fårhan. dig här-"Du intestanna avge

37ochifrån, gårdet skall du den dag du det ochgörveta, att
Kidronbäcken, döden,den dagen skall du straffas medöver

33Shimioch skulden din egen." sade: "ja, skall migjagär rätta
efter herre konungens villkor." bodde därefter tidmin Han en

Jerusalem.i



3:8KungabokenFörsta543

tillslavarShimisrymde39Men gåtthadeår ettnär tre avpar
på deredafickShimiDå attMaakasAkish Gat,kung i varson.
och letaditrida rättför4Osad1ade åsnahan sin attGat genasti

sla-tillbakahämtadeochtill GatkomAkish. Hanpå hosdem
från Je-sigSalomo Shimifick gettdärifrån. attveta avvarna

42Då kalladetillbaka.hantill Gatrusalem att varnumen
viddig inte svärafrågade: "Lät jagochtill sigkungen honom
digdudagdenför digklart attgjorde jag inteochHerren gav

dödenmedstraffaspåsäkerdukunde atthärifrån varaav
43Varför hållitdåhar du inteinvända.hadeOch du inget att

44Och handig"befallning jagoch deninföreden Herren gav
dumyckethursjälv ontochmed dig inserfortsatte: "Du vet

tillbakafallaondskadinlåter HerrenDavid. Nufargjorde min
välsignad och Da-45Men skallSalomokungpå dig själv. vara

46Och befall-kungentider."allaibestå inför Herrenvids tron
och huggaShimimedgåIojadasde utatt nerBenaja, son,

honom.
hand.säkert sinkungamakten iSalomohadeNu

vishettill HerrenSalomo ber om
Egypten,kungenfarao,lSalomo släktskapsband medknöt av

förde henneHantill honom.dottermedgifta sigatt engenom
färdigtbliskullehushanspåstad egettill Davids i attväntan

2Folket offra-Jerusalem.kringochhusliksom Herrens muren
åttempel Herrensnågoteftersomofferplatserna,de på namn

3Salomo höllochälskade Herrentid.vid dennabyggtinte var
påoffrade handockstadgat;hadeDavidfartill vad hanssig

offereld där.tändeochofferplatserna
begav sigDitGivon.den4Den iofferplatsenfrämsta var

brännoffer på alta-frambarhanochoffra, tusenkungen för att
drömför Salomo ivisade Herrensigdär. Givon omenret
dig det."skallvill.vad du Jagsade: "BeGud genatten. om

din Da-tjänaregodhet6Salomo visade motsvarade: "Du stor
redligtochrättfärdigtlevdehaneftersom troget,far,vid, min

ochgodhetvid dennafasthållit storadu harOchdig.inför
7Det du, Her-på hans ärsitter tron.honomgett som nusonen

David,farefter mintill kungmighar gjortGud,min somre,
Smitt hardufolkdetoerfaren iochståroch här jag somungnu
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9Geutvalt, folk så så talrikt det kaninte räknas.ett stort, att
din tjänare lyhört så kan skipa folksinne, jag åt dittett rättatt
och skilja mellan och skulle dömaVem kunnagott ont. annars

ditt väldiga folk"över
1°Denna bön behagade det gladde honomHerren, Salo-att

Gudbad detta. sade: "Eftersom du bad ochdettamo om om
långtinte liv eller rikedom och heller dinainteettom om om

fienders död bad gåvan urskilja vad ärutan att rätt,om som
så uppfyller dinjag bön och dig ochgör visare in-nu mer
siktsfull någon har före dig eller kommerän varit bli efteratt

Ocksådig. det du har bett dig,inte rikedomjagsom om ger
och alla dina dagar,i vad någonära kung haränmer annan

14Ochhaft. du vandrar ochmina dig eftervägar mi-rättarom
bud och stadgar, så din far David gjorde, skall jagna som ge

15Dådig långt liv." Salomo vaknade förstod han detett att va-
dröm. Efter återkomstenrit till Jerusalem trädde framhanen

inför Herrens förbundsark och offrade brännoffer och gemen-
skapsoffer och höll gästabud för alla sina män.ett

Salomos visa domslut
Det kom gång två skökor till kungen, och de fick företrä-en

17"Lyssna,de för honom. herre" sade den bor"Vi iena. sam-
hus, ochjag den där kvinnan, och där födde barn,jag ettma

18Tvåoch hon med. dagar efter födde ocksåmig hon. Detvar
bara hon och främmandejag, ingen hos vivar var oss, var en-

En dog hennes hon hade legat ihjäl honom.nattsamma. son,
ZODå hon medanmitt i ochjagsteg minnatten togupp sov son

hade intilljag och lade honommig hos och dödasig, detsom
21Närbarnet lade hon hos förmig. jag minsteg attupp amma

på han död. Men såg påjag honom därnärson morgonen var
på upptäckte detjag det barninte jagattmorgonen var som
hade fött."

22Då sade den andra kvinnan: det"Nej, min le-är son som
och din död" den förstaMen ropade:är "Nej, dinver som son

23Dådöd och lever" Såär tvistade de införmin kungen. sade
han: "Den Det leversäger: min och dinär ärena son som som
död. Den andra detNej, din dödsäger: är ochär minson som

24Ochlever." kungen sade: "Räck svärd"mig Närettsom
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bar-25sade levandedetkungen: "Huggsvärdetmedkomman
and-denhälften åtochåt denhälftenochmitt itunet enage

pojkenlevandedenZÖDå tillsade honra" morsom var -
honomöverväldigade henne: "Herre,kärleken till gesonen

sade: "Nej, ing-andrainte" Dendöda honomhellre åt henne,
27Då befallde kungen:till"Huggha honom.skallen ossav

Dethonom inte.Dödahär.åt kvinnanbarnetlevande"Ge det
hans mor."hon ärär som

fällt,hadekungen23Hela domdenfick höraIsrael somom
kungenförstodDevördnad för honom. attalla fylldesoch av

vishet.gudomligkraftskipade irätt av

förvaltningSalomos
Zoch dessaIsrael,helalKung regeradeSalomo över varnu

3Elicho-Sadoks präst,Asarja,ämbetsmän:hans högsta varson,
Ioshafat,sekreterare,kungensShishasref och Achia, söner, var

överbefäl-4Benaja, Iojadaskansler,Achiluds varson,son, var
5Asa1ja, Natansoch präster,Sadok Evjatarhavare, varson,var

kungensNatansSavud, prästenför fogdarna,chef son, var
ochegendomarnaéAchishar kungligaförvaltade derådgivare,

tvångsarbetena.förestodAvdasAdoniram, son,
sinfogdar,7Över tolvSalomohadeIsraelhela som var

3Dehov.och hansåt kungenunderhålletförsvarademånad
9Dekers Sha-Makas,ibergsbygd,Efraimshette: Hurs i sonson

1°Heseds Arub-ioch Hanan,Elon BetBet-Shemesh,alvim, son
AvinadavsHeferlandet,helaochSokohadebot, son,som

dotterSalomosfickochupplandhelahade Dors somsom
Tanak och12Baana, hadeAchiludsTafat till hustru, somson,

frånIisreel,nedanförvid SaretanBet-Sheanoch helaMegiddo
Iok-sidanandratillända bortochMecholaAvelBet-Shean till

hade Manasses13Gevers Gilead,iRamoti sonsomsonmeam,
Bashan: sextioArgovområdet i storaGileadbyar iIairs samt

14Achinadav, Iddosbronsbommar,ochmedstäder son,murar
gift medockså15Achimaas Naftali,iMachanajim, eni varsom

och16Baana, AsherHushajs itill Salomo, Basemat,dotter son,
18Shimi, Elas iIsaskar,17oshafat, Paruachs iAlot, son,son,

därlandGilead, det19och iUrisGever, amore-Benjamin son,
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erkungen Sichon och Bashans kung Og hade härskat. Dess-
ZOIuda.fanns fogdedetutom ien

Salomos makt och vishet

Israeliterna talrika havets sand. åt drackDe ochvar nu som
21Salom0och glada. härskade allaöver riken från Eufratvar

ända fram till filisteernas land och fram till Egyp-gränsen mot
betaladeDe skatt och hans lydigaten. undersåtar så längevar

han levde.
22Vid Salomos hov gick det dag åtvarje kor30 siktat mjöl

2310och 60 kor vanligt mjöl, gödda 20 valloxar och 100oxar,
får. Därtill hjortar, gaseller, rådjur och gödfâglar.

Salomo alltså herre allt landöver Eufrat,västervar om
från Tifsach ända till Gaza, alla kungarnaöver där, och det
rådde fred mellan 251honom och grannländerna på alla sidor.
Juda och Israel, från tillDan Beer Sheva, ochsatt tryggvar en
under sin vinstock och fikonträd,sitt så länge Salomo levde.

25Salomo hade 000 Stallplatser4 med vagnshästar och ytter-
ligare 12 000 hästar.

27De tolv fogdarna svarade under månadsin för under-var
hållet åt kung Salomo och dem kom till hans bord, och desom

23Kornsåg till fattades.ingenting och hackelse föratt hästarna
skaffade de och ordningi till kungen hantur befannän sig.var

29Gud skänkte Salomo vishet och förstånd kun-ochstort
skap 30Hansriklig sanden på havets strand. vishet över-som

Österlandetsträffade all 31Hanoch all Egyptens vishet. var
den blandvisaste människor, visare esrachiten ochän Etan vi-

KalkolHeman, ochän Darda, Machols Ryktetsöner.sare om
honom 32Salomospred till alla folksig omkring. prägladerunt

tänkespråk, och hans sångertre tusen uppgick till ettusenfem.
33Han talade alltifrånväxterna, cedern på Libanon till iso-om

växer Han talade fyrfotadjurut ochpen som ur muren. om
34Frånfåglar, kräldjur och fiskar. alla folk kom för attom man

lyssna till Salomos vishet, och alla jordens kungar skänkte ho-
gåvor de lyssnat till hansnär vishet.nom
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tempelbyggetförFörberedelser
då hanochDavidslKung alltid varit vän,hadeTyrosiHiram

skickadefareftersmord till kung sinfick Salomohöra att var
Salomo bud-dettasände sinihonom.sändebud till turhan

något3"Du kunde byggafar inteminskap till Hiram: attvet
krig hanallapå grundGuds,åt sinhus Herrens, avnamn

föt-under hansfiendernaladeända tills Herrenföratvingades
på alla sidor,har fred4Men Gud, migminHerren, gettter. nu

5Därför tänker jagolycka hotar.och ingenmigingen angriper
medenlighetGuds, iåt minhus Herrens,bygga ett namnnu

påskalljag sättaDavid: Dinfarord till minHerrens somson
åtbygga huset mittskalldig denefter är namn.tronen som -

på Libanon.åtÖGe fälla cedrar migskallorder att manomnu
skallochmed dina, jagtillsammansskall arbetaMina män ge

blanddetarbete. Duför dina vet attdig vad du begär mäns oss
bland fenikierna."timmerhuggareså duktigafinnsinte som

villdaghälsning. "I7Hiram Salomosåtmycketgladde sig
tillDavid visharsade han, "somHerren", gettlovajag sonen

8Och dettasändefolk." Hiramdettahärska över stora svar:att
cederträdig alltskallochbudskapditthar mottagit"Jag ge

9Mina fraktakommerönskar. män attduoch cypressträ ner
till flottardetsamlar jaghavet. Därtillfrån Libanontimret

löstsedanoch jagduplats anvisar,till denförjag uppsom
förseskall du miggengäldhand Idu timret.flottarna får ta om

hushåll."förönskar mittlivsmedelmed de jag
såSalomo,åt1°Så ochcederträ cypressträlämnade Hiram

livs-medan medförsåg HiramSalomoville ha,mycket han
ochhushåll 20hanstillkorlevererade 00020medel: han vete

Herren Sa-hadeår.år efter gettolivoljan,kor finastedenav
Mellan ochSalomo Hiramlovat honom.vishet hanlomo den

medförbundslötsamförstånd, och deochrådde fred var-
andra.

Israel. 000hela 3013Kung arbetspliktinförde överSalomo
må-och skift 000 i10skickades iblev uttagna manomman
må-och tvåpå Libanondemånadtill Libanon. Ennaden var

15Salomotvångsarbetena.förestodAdoniramhemma.nader
15och dess-bergenstenhuggare ioch 80 000bärarehade 70 000

förunderhade sigfogdarhans attförmånde 3003utom som
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17På Salomos order bröts utvaldaövervaka arbetena. stora,
grundvalar skulle kunna läggas medblock för templetsatt

13Medhuggen hjälp folk från Geval bearbetade Salo-sten. av
och så alltoch hantverkareHirams timret stenen attmos var

färdigt vid tempelbygget.brukiatt tas

Salomo bygger templet
israeliternaslUnder efter uttågdet fyrahundraåttionde året ur

fjärde året Salomos måna-det Israel,Egypten, regering i iav
månaden,den den andra började Salomo byggasiv, ärsom

260 alnar långt, alnar brett och alnar högtHerrens hus. 20 30
3Förhallenåttemplet kung Salomo byggde Herren.var som

framför långhuset bred, vilket20 alnar motsvarade temp-var
4Hanlets bredd; den alnar djup och låg på framsidan.tiovar

försåg fönster hade karmar spjälor.templet med ochsom
5Runt templets uppförde Salomo galleri, längs väg-väggar ett

långhuset och koret. gjorde han sidokammare.till Därgarna
ÖDen fem bred,nedersta våningen detta galleri alnarav var
den närnli-mellersta och den alnar. hadesju Manöverstasex

längs utsidan för slippa fästhålgjort igöraavsatser attgen
7Templet byggdes med bearbetadesinteväggarna. sten som

den kom från stenbrottet, och därför hördes släggor,intenär
3Uppgångenhackor eller andra jämredskap på byggplatsen.

till mellanvåningen tillbyggnaden låg på högra sidani av
och gick på spiraltrappa; påtemplet, sättsammaman upp en

tredje våningen.kom vidare tillman
9Så medbyggde Salomo templet färdigt och klädde detin

1°Gallerietpanel cederträ. templet fem alnarrunten av var
högt och förankrat med cederbjälkar.var

Herrens 12"Detord kom till Salomo: byg-hus dusom nu
du följer stadgar befallt, ochochmina jaggörger om som-

hållerdu alla bud och dig efter dem, skallmina jagrättarom
13därlåta det löfte din far David förverkligas dig:jag isom gav

skall bo bland israeliterna och aldrig folkmittjag mittöverge
14Och 15InvändigtIsrael." Salomo byggde templet färdigt.

klädde han dess nerifrån gol-med cederplankor, ändaväggar
och till taksparrarna fäste han denna träpanel. Golvetvet upp

1520täckte han med cypressplankor. frånalnar den bakre väg-
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ochtak,golv tillfråncederträhanuppförde vägg avengen
he-det allrakor,han tillinrättadebyggnaden ettden delen av

13In-då alnar.Själva blev 40framför koretlånghusetligaste.
blom-ochdär fruktercederträ,medkläddesvändigt väggarna

cederträ,medtäckt syntesAllt stenenkalkar skurits ut. var
för19Inuti kor,Salomoinrättade avsetthuset ettingenstans.

2°Koret brettalnarlångt, 20alnar20förbundsark.Herrens var
Salo-guld.gedigetmedbelade detoch hanalnar högt,och 20

Zlframför och be-koretcederträockså altarebyggde ett avmo
med gedigethusetinsidanbelademed guld. Hanlade det av

22Hela medbeladeshusetguldkedjor.hängdeochguld upp
anslutningOckså altaretguld. itäcktalltingguld tills avvar

med guld.belagthelhetblevtill koret i sin
23För olivträ. Dentvå kerubergjorde hankoret varenaav

mel-Avståndet24och lång.fem alnarvingealnar hög varjetio
25Den ocksåkerubenandraalnar.tiolan vingspetsarna varvar

26denform,mått ochhadeBådaalnar hög.tio sammasamma
27Han kerubernaställde ihög.alnarandraden tiovarena som

vid-kerubenutbredda; denVingamadet inre rummet. enavar
vidrördeandraoch denmed vingesindenrörde väggenena

deberördemed Mitt isin. rummetden väggenmotsatta var-
med23Och kerubernabeladeSalomovinge.andra, vinge mot

guld.
det29På det isåväl inrei yttrealla husets väggar, rum-som

blom-ochkeruber, palmermedreliefersnidaSalomolätmet,
311m-guld.med301 han golvetbeladebådakalkar. rummen

gjordesinfattningenocholivträ,fick dörrartill koretgången av
32På båda dörrarnadefemså karmarna i avsatser. avatt var

bela-ochblomkalkarochpalmerkeruber,snidaolivträ lät han
ochkerubernaguldhamrade överguld:medde dem utman

dörr-långhuset33Likaså tillingångenhangjorde ipalmerna.
34och två dörrardärtillfyraolivträ i avsatser av cy-poster av

dörrhalvor.vridbaratvåbeståendedörrvarjepressträ, av
och blom-keruber, palmer35Han snidademedsmyckade dem

figurerna.utskurnapå debladguldladeochkalkar
han med36Den omgärdade treförgårdeninre mur aven

cederbjälkar.ochhuggen ettsten varvvarv
tillgrundenlades37Under månaden siv,året,fjärde idet

bul,33och månaden ärelfte året,det iunderhus,Herrens som
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den åttonde månaden, stod det färdigt alla delar och allti med
hörde till. årSju det bygga templet.tog attsom

Salomo bygger sitt palats
1Sitt hus byggde Salomo på år; sedan helaeget tretton var pa-

ZHanlatset färdigt. byggde Libanonskogshuset, alnar100
långt, alnar brett50 och alnar30 högt, med fyra rader pelare av

3Taketcederstammar och bjälkar ceder vilande på pelarna.av
cederträ och lagt på taksparrar vilade på pelarna,var av som

4Vidaresammanlagt taksparrar,45 rad. fanns15 i varje det tre
5Allarader fönsterkarmar, alltså omgångar med öppningar.tre

6Handörrkarmar gjorda med fyra --- byggdeavsatser.var
också förhall med pelare, alnar bred och50 30 alnar djupen

7Likasåoch med galler framför. byggde han tronhall,ett en
kallad domshallen; däräven dömde han. medDen kläddvar

cederpanel från golv till tak.
3Det hus där han själv skulle bo byggde Salomo på and-den
gården, bortom förhallen, och det konstruk-ra var av samma

Salomotion. byggde också hus åt faraos dotter, hanett som
9Allahade till hustru; dettagit likadant förhallen. des-var som

byggnader uppförda fyrkantigautvalda stenblock,sa var av
sågade på både insidan och utsidan från grundenväggen,av
till bjälkarna och från förgården vid hus framHerrens till den

Grundenförgården. lagd med utvaldastora stenar, storavar
ochblock på och åttatio alnar, däröver hade medbyggtman

utvalda fyrkantiga stenblock och cederträ.
Den förgården omgärdad medstora trevar av en mur

huggen och cederbjälkar, påsten ett sättvarv varv samma som
förgården till Herrens hus, den förgården.inre

Koppararbetena till templet
13Från lät kungTyros Salomo hämta vid Hiram,en man namn
vars änka Naftalis medan fadernstam,mor var en av var en
tyrisk kopparsmed. Hiram mycket kunnig och förfärdiga-var
de alla slags koppararbeten med konstskicklighet. Hanstor
kom till Salomo och utförde allt vad kungen ville ha gjort.nu
15Han formade de två bronspelarna, båda alnar och18 höga
med omkrets på tolv alnar. De ihåliga, och ha-väggarnaen var
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15Två pelarhuvuden götfingerbredder.fyratjocklekde aven
17De bå-högt.fem alnarvartderaochhan brons överst,i satte

medflätverkmed sittförseddapelarhuvudenada varvar
18Han två radernaockså degjorde granat-och kedjor.tofsar

lika-pelarhuvudena,täckteochflätverkenäpplen som omgav
lotusblom-19Pelarhuvudena formadebåda.dant på somvar

och2°--- radergranatäpplen etti vart--- 200 avomgavmor.
ochlånghusettill21Han förhallenvidpelarnadem. reste gav

Boas.denochIakin vänstra namnetden pelarenhögra namnet
Sålotusblommor.22Pelarna formikröntes ornament avav

pelarna.medarbetetfullbordades
ochcirkelruntgjutgods.23Han Detvidare igjorde Havet var

och 30alnar högtfemdettill kant;från kantalnartiomätte var
medtvå rader24Runt löptekanten,underomkrets.alnar i om,

25Detsjälva Havet.styckefrukter igjutits somsammasom
väster,vändadem mottrepå tolv motstod tjurar, tre norr,av

ovanpå dem, ochviladeHavetsöder och öster.tre mottre mot
25Godset Havetvänd inåt. ibakdelenhadealla tjurarna envar

påkantenformadoch kantenhandsbredd tjockt, ensomvar
bat.rymde 2 000lotusblomma. Havetkalkenbägare, lik av en

fyraochbrons,27Han stativen ettgjorde också de tio vartav
23De gjordahögt.alnarochbrettfyra alnarlångt,alnar tre var

29På lis-tvärslåarna.mellanoch listerramlisterhadeså, deatt
fannssjälva,tvärslåarnapåliksomtvärslåarna,mellanterna

ochlejonen tju-och underovanförochkeruberlejon, ochtjurar
3°Varje hjulpå fyrastodstativarbete.hamratflätor i somrarna

för-hörnpelarnafyrabronsaxlar. Deoch hadebrons varvar av
31Inuti denkitteln.undergjutnamedsedda strävor, som var

och höjdedetkitteln;förunderlaget runtövre satt varramen
kittelställ ochgjortDet ettalnsig över varsomvarramen.en

fanns utsirning-underlagetpåOcksåaln högt.halvochen en
32Under listver-runda.fyrkantiga, intedärlisterna varar, men

fästa itill hjulenhållarna sta-ochfyra hjulen,deket varsatt
33Dealn höga.halvochHjulentivet. sammaavvaren envar

ekrarfälgar,hållaresåvälstridsvagnshjul;utförande somsom
fyra hörnen34Fyra degick motsträvoroch gjutna. uppvarnav
35Överst pådel stativet.dessapå strävorvarje stativ; avvar en

påaln högt. Längsthalvställ,cirkelruntstativet uppett envar
35På keru-plattornalister.medhållarna sinastativet varsatt
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37Allaber, lejon och palmer ingraverade. tio stativen gjordes
på gjutgods, mått form.sätt: ochsamma samma

33Hiram gjorde kittlar brons.tio Var och rymde bat40av en
och hade diameter fyra alnar. På och de tiovart etten av av

39Femhanstativen kittel. ställde påstativen hansatte en av
högra sidan tempelhuset och fem på den Havetvänstra.av
ställde han på den högra sidan tempelhuset, åt sydost.av

4°Han gjorde också skovlarna offerskålarna.ochgrytorna,
fullbordadeHan arbetet med alla de föremål han fått i upp-

41tvådrag åt kung Salomo för Herrens hus:göra pelare, deatt
två klotformiga pelarhuvudena, de två flätverken skullesom

42detäcka de båda klotformiga pelarhuvudena, 400 granatäpp-
lena till de båda flätverken, två rader granatäpplen för varje

43vi-flätverk, till täcka de båda klotformiga pelarhuvudena,att
44Havet,dare de ochtio de kittlarnastativen tio till stativen,

45slutligenoch de tolv under ocksåtjurarna Havet,ett,som var
skovlarna och offerskålarna. Alla dessa föremålgrytorna, som

gjorde åtHiram kung Salomo för hus blankadHerrens var av
46Detbrons. Iordandalen,i mellan Suckot och Saretan,var som

47Salomokungen lät dem lerformar.gjuta i alla föremålensatte
på deras platser. Mängden så väldig vikten bronsenattvar av

kunde fastställas.inte

Salomo guldföremålen till templetgör
43Salomo gjorde alla föremål hus: deti Herrens gyllene altaret,

49dedet gyllene bordet för skådebröden, gyllene lampställen
framför koret, fem till höger femoch till blommönst-vänster,

5°vidarelamporna och guld, faten,tängerna knivarna,ret, av
offerskålarna, och fyrfaten guld, slutligen besla-pannorna av

på dörrarna till detin det allra heligaste,inre ochrummet,gen
på dörrhalvorna till långhuset,in också de guld.av

51När alla kung Salomos förarbeten hus full-Herrens var
bordade lät han föra dit det hans farin David hade helgatsom
åt Herren; silvret och guldet och kärlen lade han skattkamrar-i

hus.i Herrensna
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templetförs zArken
.

stamhövding-och1Nu Israeläldstede iSalomosamlade kung
kalla-Israel. Hanfamiljernaolika iför deöverhuvudenaarna,

förbunds-HerrenshämtaförJerusalemde tilldem sig i att upp
Och samladesisraeliterna in-allaDavids stad, Sion.frånark

månaden etanim, ärhögtidenunder iför Salomokung som
lyfte3När hade kommitäldstealla demånaden.den sjunde

uppenba-med4och tillsammansdenbararkenprästerna upp
barsAllt dettaföremålen tältet.heliga ialla deochrelsetältet

5Kung IsraelshelaochSalomoleviterna.ochprästerna me-av
off-ochframför arkenstodsamlad hos honom,nighet, som var

räknas.kundedemängd intesådanfår och i attrade tjurar
dess platséPrästerna förbundsark till i tem-förde Herrensin

7Keru-kerubernas vingar.underheligaste,allrapelkoret, det
plats därdenutbredda övernämligenberna hade vingarna

skyldesbärstängeroch dessbåde arkensåstod,arken att av
8Bärstängerna ändarderasså långa syntesattkeruberna. var

utifrån.synligade inteframför koret,från det heliga varmen
fanns ingentingarkendag. annatdennadärfinns iDe ännu

dåvid Horeb,dithade lagtMosetvå stentavlornadeän som
de dragitsedanisraeliternamed utförbundslötHerren ur

molnetfyllde1°När helgedomenlämnadeEgypten. prästerna
så Herrensförrätta tjänst:kunde sindehus, inteHerrens att

12Då Salomo:sadetemplet.uppfylldehärlighet
på himlen,fästhar"Solen Herren

töcknet.bovalt ihar hansjälv att
Jag furstlig boning,byggt dighar en

skall trona."där duhus evigtett

till folkettalarSalomo
israel-församladedeKungen välsignadeochvände sig om

15Han "Prisad Herren,sade:alla stodmedaniterna, vareupp.
handetfullbordathand harmedGud, sinIsraels somsom

16Alltsedan förde mittjagfar David:lovademed minsin mun
Israelsblandhar ut-jag inte stammarIsrael Egyptenfolk ut ur

skul-hus, där mittden byggastad förnågon ivalt ettatt namn
furste övernågonutvaltharoch inte attjag varamanvara,
förJerusalem mittutvalthar attIsrael. jagfolk Menmitt nu
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skall där, och har utvaltjag David härska överattnamn vara
17Minfolk Israel. far David hade föresattmitt byggasig att-

menhus åt Herrens, Israels Guds, sade tillHerrenett namn,
honom: föresats bygga hus åtDin god.mittatt ett ärnamn
19Men det skall bli du byggerinte huset din denutansom son,

skall födas åt dig. skall byggaHan huset åt mittson som
2°Och Herren lät 0rd gå fullbordan:sitt efter-i jagnamn. -

trädde far David pårnin Israels så Herren hade lo-tron, som
och byggde huset åtjag Herrens, Israels Guds,vat, namn.

21Där har ställt ordning förinne jag plats arken,i inne-en som
håller stadgarna förbundtill det Herren slöt med våra fä-som
der fördehan dem Egypten."när ut ur

Salomos bön

22Inför de församlade israeliterna trädde Salomo fram till Her-
23ochaltare. Han sträckte händerna himlen sade:motrens

Israels"Herre, Gud, det finns gud du,ingen varkensom uppe
himleni eller på jorden. står fastDu vid förbundet och vi-nere

godhet dina detjänare uppriktig lydnad vandrarnär imotsar
24Dudina har hållit ditt löfte till dinvägar. fartjänare, min Da-

vid, du har dagi med din hand fullbordat det du med dinsom
25Uppfyllhar lovat. också, IsraelsHerre, Gud, dettamun som

du har lovat din David, far: skalltjänare min han aldrigatt
sakna ättling inför dig påsitter Israels baratron,en som om
hans efterkommande vaktar på ochsina vandrar dina vä-steg

25Låtså han själv gjorde. alltså ditt löfte till din tjäna-gar, som
David, far, uppfyllelse,min du Israelsi Gudre
27Men kan verkligen Gud bo på jorden Himlen, himlarnas

himmel, dig mindreinte, detta hus harän jagrymmer som
23Vändbyggt. dig ändå hit, hör din bön och åkallan,tjänares

Herre, Gud.min Lyssna på det och den bön jagrop nu upp-
29ochsänder, låt din blick och dag vila på detta denhus,natt

plats vilken du skallHär denmitt Hörsagt:om namn vara. -
30Hörbön din ber,tjänare vänd denna plats. din tjä-motsom

och ditt folk Israel då åkallarde dig, vända dennamotnare
plats; må du själv lyssna på dem himlen, där dui Hörtronar.
dem och förlåt
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friaoch åläggs att310m förbryter signågon mot annanen
32hör dettempel,dettaaltare idittinförochedmed svärsig en
denFällåt dina tjänare.och skipa rättindå himlen, grip somi

frikännförtjänar,straff handethonomochskyldigär menge
kräver.vad rättvisanhonomochoskyldigden är gesom

därförfiende, attnederlag330m liderIsrael motfolkditt en
berdittoch prisarvänderdig,de syndat namn,mot ommen

34hör ochhimlendådet inåd,ochdetta hustill dig i omropar
till denåtervändalåt demochsyndIsrael derasfolkförlåt ditt

fäder.derasmark du gav
därför defaller, att350m stängd och ingethimlen är regn

plats,dennavändaber,sedande motdig,har syndat mot men
dusyndfrån sin näromvänder sigochdittoch prisar namn

dittochförlåt din36lyssna och tjänarehimlendå ituktar dem,
de skalldendem vägenrättasynd. Lärderasfolk Israel som

dittharduland,ditt gettfallalåt övervandra, och regnet som
egendom.folk som

ocheller sotlandet rost370m hungersnöd i pest,det blir om
någonbelägrarfiendenoch larver,gräshopporhärjar eller om

33och vil-detplåga är,eller änsjukdomvilkenstäderna, ja,av
Israelfolkmå ditt ändet iåkallanken bön och varavemsom

tryckerplågadenbästkännerochuppsänder somenvar-
hus,dettabönhänderna isträcker motdåhanhonom om-
ochgrip inFörlåt honom,39hör duhimlen, därdådet tronar.i

hanskännerduförtjänar,hanochbehandla somen somvar
4°Dåtankar.människorsallakännerdutankar ja, ensam-
våradulanddetde lever idig så längefruktaskall de gavsom

fäder.
folk Isra-ditttillhörÄven intefrämling,det är somenom

ditthan hörtland förfjärranfrån attel kommer namnomutan
dinditttalas42ja, höra storaskallockså där namn,omman--

kommerfrämlingdenneochlyftadehand, dinstarka arm --
43lyssna därhimlen,då ihus,dettavänddig,åkallaroch mot

skall allaDå jor-digberhandetoch gördu om.tronar, som
folkdittsåfrukta dig,ochdittkännafolk läradens somnamn

helgatbyggthar ärhus jagdettaförståochIsrael attgör, som
åt ditt namn.

och defiendenstridafolk440m dittsänder motattdu ut
ochutvalthardustaddenvändaber till dig, Herre, mot som
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45lyssnadet hus har byggt åtjag ditt då himlen påisom namn,
deras åkallanbön och och skaffa dem rätt.

460m de syndar dig det finns människaingenmot som-
syndar ochinte du vredgas på dem och dem fiendensiger-

våld och de förs bort fångenskap fiendeland,i till långt borta
47meneller där borta fångenskapen ångrarnära, i och återsig

till dig: Vi har syndat och står medgjort vi skuldorätt,ropar
43ochinför dig, de så, fångna fiendeland,i vänder tillom om

dig med uppriktigt hjärta och och ber till dig, vändasinne mot
land, det dusitt deras fäder, den stad du harmotsom gav som

49lyssnautvalt och det hus har byggt åt dittjag då isom namn,
himlen, där du till deras bön och åkallan och skaffatronar,

5°Förlåtdem folkditt derätt. har syndat och visat sigatt upp-
roriska dig. Låt dem förbarmande hos dem hål-mötamot som

51Tyler dem fångna, så de blir barmhärtigt behandlade. dittatt
folk och din egendom de, du har fört demär Egypten,ut utur

52a,smältugnen. vänd din blick din ochtjänaremot motur
ditt folk Israel de åkallar dig, och lyssna till demnär denär än

53Dettill dig. du själv har avskilt demär bland jor-ropar som
dens alla folk för tillhöra dig; detta tillkännagav du, Herreatt
Gud, din tjänare Mose du förde våra fädernär utgenom ur
Egypten."

Salomo prisar Herren. Invigning och glädjefest
54När Salomo hade slutat denna bön åkallanoch tillsin Herren

han Han hade böjt knä inför altareHerrens med hän-steg upp.
55Nuderna sträckta himlen. han och välsignadesigmot reste

55"Prisadmed hög hela det församlade Israel:röst Her-vare
har uppfyllt löfte ochsitt folk Israelsitt alltAvgettren, som ro.

det goda han lovat sin tjänare Mose har ingenting ute-genom
57Måblivit. Herren, vår Gud, med så han harvara oss, som va-

med våra fäder,rit och eller förskjutainte överge oss oss.
53Och må han vända våra hjärtan till såsig, vandrar hansviatt

och efter de bud och stadgarvägar rättar och befallningaross
han våra fäder.som gav

59Må vårHerren, Gud, dag och denminnas bön jagnatt nu
har bett, så han då stunden kräver det skaffar åtatt rätt sin tjä-

ÖODåoch folksitt Israel. skall alla folk på jorden förstå attnare
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51Ge hela hjärtaochGud ingen ertdet Herren ärär annan.som
bud, såhåll hansstadgar ochGud, följ hansvåråt Herren, som

dag."ni igör
israeliternamed alla62Nu tillsammanskungenframbar

63Som fördegemenskapsoffer till Herreninföroffer Herren.
Så invigde kungenfår.och 120 000fram 000 tjurarSalomo 22

54Den helgade kungendagenhus.israeliterna Herrensoch alla
därhus;framför Herrensförgårdendelenmellerstaden av

frånoch fettstyckenamatoffrenochbrännoffrenframbar han
stod inför HerrenKopparaltaretgemenskapsoffren. varsom

matoffrenochbrännoffrenallaförför litetnämligen att rymma
gemenskapsoffren.frånfettstyckenaoch

helamed Isra-65Sedan tillsammanshögtidenfirade Salomo
tillfrånända Levo-Hamatlandet,helafrånskarael, storen

vår Gud,införhögtiden Herren,firadegränsflod; deEgyptens
gladaochdrackde åt ochochbyggt,Salomohuseti varsom

På fol-fickåttonde dagendagar.vår Gud, sjuiinför Herren,
gladasedan hem,drogochhyllade kungendeket bryta upp;

hade gjortgoda Herrenallt det mottacksammaoch över som
Israel.folkochDavid sitttjänaresin

andra gångSalomoförvisar sigHerren en
hushus och kungenslNär fullbordat HerrenshadeSalomo

Zvisade förHerrenutföra sigefterhade längtatallt hanoch att
3Her-Givon.hade sig ihan visatgång, liksomandrahonom en

din åkallan. Det-ochdin bönhar hörtsade till honom: "Jagren
helig plats, jagtillhar gjortdu byggt jaghus somta ensom

ochför Mina ögonevigt.förtill hemvist mittskall göra namn
40m vandrar mi-duvända dit.skall alltidhjärtamitt nuvara

och redligtmedgjorde,Davidfarså din rentvägar, somna
hållerdig och mi-befalltharallt jagså duhjärta, i göratt som

5då Israelkungadömelåta ditt iskallstadgar, jagbud ochna
far David jagdinlovade närjagframtid.bestå för all Detta sa-

Israelspåtill honomättlingsaknasskullealdrigde detatt en
ochfrån inte5Men bort migvänderbarnochnitron. ereraom

börjarförelagtoch bud jagbefallningar utandeföljer ersom
7då skall jagför dem,faller utrotagudar ochandradyrka ner

och det hus jagdem,markfrån den jagisraeliterna somgav
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har åt skallvigt mitt förskjuta, såjag Israel blir tillattnamn
3Dettaoch bland alla folk. hus kommer läggasspott iattspe

ochruiner, och har förbi skall blivägen bestört ochvar en som
dra efter andan. När frågar varför har såHerren handlatman

9blirdetta land och detta hus Därför folketmot svaret: att
Herren, Gud,övergav sin hade fört deras fäder utsom ur
de höllEgypten; tillsig andra gudar, de föll för ochsom ner

dyrkade. Därför lät alltHerren detta onda drabba dem."

Handelsförbindelser. Tvângsarbeten
mEfter de år dettjugo för Salomo uppföra de bådatog attsom

gavbyggnaderna, Herrens hus och kungens hus, han tjugo
städer Galileen åti Hiram, kungen försetti Tyros, hadesom
honom med cederträ och och guld, så mycket hancypressträ

12Menönskade. Hiram kom från förnär Tyros bese de stä-att
der Salomo hade honom blev han nöjd med demintegettsom
13utan sade: "Vad detta för städer du harär bro-mig, mingett
der" Och han området det det har Kavul.dag,iängav namn
Hiram skickade talenter guld120 till kungen.

15Så förhöll det med densig arbetsplikt kung Salomosom
införde för kunna bygga hus,Herrens hus, Milloatt sitt eget
och Jerusalems stadsmur, och dessutom Hasor, Megiddo och

16Farao,Geser. kungen hade dragitEgypten, och erövratutav
Geser, bränt staden och dödat kanaaneerna bodde där. Se-som
dan hade han staden hemgift åt dotter, Salomossingett som

Salomo 13Baalat,hustru. befäste Geser, Nedre Bet-Horon, Ta-
19allaöknen,i förrådsstäder ochsina städerna förmar vagnar

och för hästar. Han byggde allt han längtat efter bygga Je-iatt
rusalem och på Libanon och överallt det rike han härskadei

ZOAHaöver. kvar hettiterna, perisseer-som var amoreerna,av
hiveerna och jevuseerna, dessa israeliterintena, som var -

21de deras efterkommande kvar landet, därföri attav som var
israeliterna hadeinte lyckats förinta dem alla dessa gjorde-

22AvSalomo till tvångsarbetare, vilket de dag. israel-iär än
iterna däremot han till slav; de ställetingen soldater,itog var
livvakter åt honom, officerare, vagnskämpar och befälhavare
för hans stridsvagnsstyrkor.
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förmån23F0gdarna under 550hade sigarbetenför Salomos
arbetena.utfördedembefallde över somsom

stad till det24Så Davidsfrånflyttathadefaraos dottersnart
Millo.byggde hanuppfört åt henne,Salomohus som

och25Tre brännofferoffrade Salomoåretgånger gemen-om
lätoch hanåtbyggt Herren,hadedet altare hanskapsoffer på

fullbordathade hanSåinför temp-offerröken Herren.stiga nu
let.

ligger25Kung Esjon-Gever,flottabyggde iSalomo somen
Hiram erfarnalät sjö-Edom.kustvid Sävhavets iElotnära

folk på skep-med Salomosunderlydande följabland sinamän
talenter23De därifrånhämtade 420ochtill Ofirsegladepen.

Salomo.guld till kung

SalomoSaba besökerDrottningen av .
föroch komlDrottningen SalomoryktethörtSaba hade omav10

Hon hade med sigfrågor.med svårapåhonomsättaatt prov
kryddor,medlastadekamelerJerusalem,tillrikedomarstora

och taladeSalomotillkomädelstenar. Honmängd ochguld i
3och hennehanpå,tänkthon hadealltmed honom gavom

kungen in-fannsfrågor. ingentingDetpå hennesalla somsvar
4När Sa-drottningenbeskedoch kundetillkändete avom.ge

5ochbyggthan hadesåg husetvishet,ba såg all Salomos som
idär och tjänarnasåg hovmännen sittabord,på hansrätterna

hanoffrensågmunskänkarnaochsina dräkter passa upp,
6Ochhäpnad.andlösdå blev honframbar hus,i Herrens av

hörde mittdet ialltså jag"Dethon till kungen:sade sant,var
7ag vad berät-kundevishet. inteland dindig och tro somom

Ändådet medoch fick ögon.hitkomtades förrän jag egnase
dittochdin vishetförhälften mig,hade berättatinte ensman

3Lyckliga kvinnor,dinafått höra.överträffar allt jagvälstånd
digstå införfårständigtdessa dinalyckliga tjänareoch som

9Herren, lovad,Gud,dinvishet.till dinoch lyssna somvare
oändli-IIsraels sinpådigdig ochfunnit behag tron.ihar satt

skallduförtill kung,dighanIsrael har gjort attkärlek tillga
1°Och talenter120skänkte kungenhonoch rätt."för lagsörja

kryddormycketSåädelstenar.mängd ochkryddorguld, i som
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aldrig förts lan-drottningen Saba kung Salomo har in iav gav
det sedan dess.

Hirams också medflotta, hämtade guld Ofir, hadeisom
12Av al-därifrån och ädelstenar.mängder almugträsig stora

ochgjorde utsmyckningar till huskungen Herrensmugträet
åt sångarna. Tilloch dessutom lyror och harporhussitt eget

införts skådats.så mycket almugträ aldrig ellerdenna dag har
13Kung allt honSalomo gengäld drottningen Sabai avgav

gåvor värdiga kung Salomo.önskade och därutöver en som
till land medSedan vände hon hem sitt igen sina tjänare.

Salomos rikedom

Vikten årguld kom till Salomo under endapå det in ettsom
15förutom affärsmännens tullavgifteruppgick till talenter,666

från allapå och vad komoch skatten köpmännens vinster som
arabkungama och från ståthållarna landet.i

Kung lät långsköldar hamrat guld,Salomo 200göra varav
17och pårundsköldar, ochoch på siklar guld, 300600 var enen

Alla dessa sköldar lät han hänga Liba-guld.minor itre upp
nonskogshuset.

Kungen lät också elfenbenstron, han be-göra storen som
19Denlade med äkta guld. hade och högsttrappsteg, uppsex

På fannsdess ryggstöd rundat bakåt. båda sidor sätetomvar
Ytterstvid dem stod två lejon. på dearmstöd, och trapp-sex

stod tolv lejon, på sida. Aldrig har någontingstegen sex var
något kungarike.liknande tillverkats i annat

21Alla allakung Salomos dryckeskärl guld, och ävenavvar
föremålen Libanonskogshuset gediget guld;i ingentingvar av

på Salomos på silver.silver, tid värdeingetsattevar av man
Kungen medhade Tarshish-skepp seglade tillsammanssom

lastadeskepp, och gång tredje år kom de hem,Hirams varten
elfenbenmed guld, silver och och påfåglar.samt apor

23Kung överträffade påSalomo alla kungar jorden rike-i
24Heladom och vishet. världen besökte Salomo för lyssnaatt

25Alla gå-till den vishet Gud hade skänkt honom. medförde
föremål guld, kryddor,silver och klädnader, rökelse,vor, av

fortsatte år.hästar och mulor. Så det år efter
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hadeoch 40025Salomo hästar 1ochsamlade vagnarvagnar
delsvagnsstädema,förlagda dels ihästar,och 12 000 varsom

27Tack likablev silverSalomoJerusalem.hos kungen i vare
Jerusalem likablev någotcederträochvanligt i sten, van-som

Salomos frånkomhästarLåglandet.sykomorer iligt som
fråndemimporteradeuppköparekungligaoch Kuve;Musri

förVagnar från Prisetinfördes Egypten.Kuve. varvagnen
förmed-Påsiklar. sättför häst 150siklar,600 priset sammaen

hettiternastillochhästaruppköpamalade de kungliga vagnar
kungar.och arameernas

vredeväckersynd HerrensSalomos
älska-han1Kung utländska kvinnormångahadeSalomo som11

Edom,från Moab, Ammon,kvinnordotterfaraosde, förutom
De vilka Herrenfolktillhördeland.och hettiternasSidon om

med dem;beblandaskall"Ni inteisraeliterna:hade tillsagt er
sådanagudar." Detdyrka sinatilldå deförleder att varer

3Han sjuhundrahadeälskade.till ochhöll sigkvinnor Salomo
trehundra hansochbihustrur,ochmed furstlighustrur rang

4På förled-ålderdomhansavfall.tillförledde honomkvinnor
höllhanochgudar,andradyrkatillhonomde hans hustrur att

såGud,till Herren, sinhjärtahela sittlängresig inte somav
5Han fenikiemastillbad Astarte,hadefar David gjort.hans gu-

6Så Salo-gjordevidrighet.ammoniternasMilkom,dinna, och
tillhölloch sig inte trogetHerrensi ögondet ontmo som var

7Salomo inrättadehadeDavid gjort.farhansHerren, ensom
på bergetvidrighet, östermoabiternasKemosh,åtofferplats

3Lika-vidrighet.ammoniternasMilkom,åtochJerusalemom
fickoch deutländska kvinnor,allaför sinadant gjorde han

gudar.åtoffer sinaframbäraoffereld ochtända
hade sighanför vänt9Men Salomopåvredgades attHerren

hade siggånger visattvåGud,Israelsbort från Herren, som
gudar;andradyrka1°och förhonom just attför honom varnat
Ochbefallt.vadefter Herrensigändå hade han inte rättat
dettamedvetendu"EftersomSalomo:tillsadeHerren omvar

befallningar jagoch de gettmedförbundet mighöllintemen
di-åtdetochkungariketifrån digryckadig, skall jag en avge

dockvill inteFör skullDavids jagfardinunderlydande.na
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detta under din livstid. stället skallgöra I rycka kungariketjag
13Menfrån din åthela riket: skall lämnainte jagstamson. en

honom för Davids skull för skull,min och Ierusalemstjänare
den stad harjag utvalt."

Herren Salomo fiende edomén Hadad; han till-igav en
15Davidhörde kungaätten Edom. blodbadhade anställti

bland edomeema: då hans överbefälhavare drog förIoav ut att
begrava några dödade han allt mankön Edom.istupatsom av
161 månader stannade han med den israelitiska tillhären,sex

17Mendess han hade allt mankön Edom. Hadad,iutrotat av
då liten flyttpojke, hade tillsam-Egyptenmotsom var en ner

18Demed några edomeer hos far.varit hansi tjänstmans som
bröt från Midjan och kom till de någraParan; med sigtogupp

därifrån och fortsatte till farao,män till Egypten, den egyptiske
kungen. Denne Hadad hus, sörjde för hans uppehälleettgav

19Faraooch skänkte honom landornråde. korn uppskattaett att
såHadad mycket han honom svägerska, drottningsinatt gav

2OOchTachpenes till hustru. Tachpenes föddesyster, syster so-
Genuvat åt honom. blivitNär Genuvat avvand lät Tachpe-nen
honom bo faraos palats, och där blandi levde han sedannes

faraos söner.
21Då Hadad ficki Egypten höra David gått till vila hosatt

fäder och överbefälhavarensina död bad faraoIoav hanatt var
22Faraofå återvända till land. sade: det dusitt "Vadatt äreget

saknar här hos eftersom du vill hemmig, igen" "Ingen--
svaradeting", Hadad, låt ändå.""men mig

23Gud Salomo fiende. EljadasDet Reson,ännugav en var
Han hade flytt från herre, kung Hadadesersin Sova,son. av

24och samlat del folk kring till strövkår hansigen en som var
ledare för. Det David dräpte tillDe drognärvar arameerna.
Damaskus, där de slog och gjorde kung.sig Reson tillner
25Under hela Salomos tid hade israeliterna fiende honomien

detta allt det onda de fick utstå från Hadad.utöver Re-som-
hatade Israel och kung Aram.överson var

Guds löfte till erobeam
zölerobeam, EfrairnsNevats och kom från Se-stamson, var av
reda. Hans hette och änka.Serua Ierobeam i tjänstmor var var
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Bakgrundenhos Salomo honom. den-sigreste motmen var
Salomo höll på Millo för fyllabygga lucka be-iatt attna: en

28Jerobeamfästningsverken kring far Davids stad.sin var en
dugande och honomSalomo, arbete,isett satteung man, som
honom övervaka de dagsverken åvilade Josefs ätt.att som

29En dag då Jerobeam på från Jerusalem komväg utvar
profeten Achia från Shilo honom, klädd mantel.iemot en ny

3°DåfannsDet närheten. Achiaingen i i sintagannan grep
31"Tamantel och den tolv delar. delar", sade hani tionya rev

till Jerobeam, så Israels"ty Herren, Gud: kunga-Jag riversäger
32Enriket Salomos hand och de åt dig.tio stammarnaur ger

enda får han behålla, för Davids skull och förmin tjänarestam
Jerusalems skull, den stad har utvalt bland alla Israelsjag

33Detta därförsker de och tillbadövergav migstammar. att
fenikiernas gudinna, ochAstarte, Kemosh, Moabs gud, och

Milkom, gud. vandradeammoniternas De ochinte mina vägar
gjorde detinte stadgar och budi mina minarätt ögon;som var

34Ändåhöll de så hans far David gjorde. skallinte jag intesom
kungariket från låtaSalomo honom furste så längeta utan vara

lever,han detta för Davids skull, honom utvaldernin tjänare
35Menoch han höll lagar och stadgar. från Salomosjag, mina

skall kungadömet och åt dig, dejag tiota stammarna.son ge
35En enda skall åt hans sålämnajag min tjänarestam attson,
David alltid skall ha lampa brinnande inför Jerusalem,mig ien

37Menden stad har utvalt hemvist förtill digjag mitt namn.
skall låta härska allt det du eftertraktat du skall blijag över -

330mkung Israel. lyder alltdu vad befaller dig ochöver jag
vandrar du detmina gör i minaVägar, är rätt ögonom som
och håller stadgar och bud så Davidmina min tjänaresom
gjorde, då skall med ochdig bygga dig hus be-jag ettvara som
står, så gjordekungahus, David. skall digjag Jagett som ge

39ochIsrael därigenom förödmjuka Davids dockättlingar, inte
för all framtid."

4°Salomo försökte bringa Jerobeam livet, denneom men
flydde till stannadeEgypten, till Shishak, landets kung. Han
där ända till Salomos död.
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dödSalomos

Salomos harbedrifter och hans vishet,hanshistoria i övrigt,
421 regerade hanfyrtio år i Ie-krönika.Salomosnedtecknats i

43Därefter till vila hosgick han sinahela Israel.rusalem över
Rehabeamstad.far Davids Hansbegravdesfäder och i sin son

efter honom.blev kung

delasRehabeam. RiketkungMotstånd mot
lRehabeam samlatsIsrael hadedär helatill Shekem,begav sig12

Zjerobeam,till kung. Nevats ännuför honomgöraatt varson,
undan kung Salomo,hade flyttdit hankvar i Egypten, men

3Mantillbaka.hänt vände hanvadhan fick höranär som
försam-hela detoch Ierobeam ochbud efter honom,skickade

4"Din vårtfar gjordesade:Rehabeam ochIsrael gick tilllade
far ladeok dinarbetsbörda, detvårok Lätta tungatungt. nu

5Han sade åt dem kommadig." igenpå så skall vi tjäna attoss,
gickoch detvå dagar sin väg.senare,

ÖKung hademed de gamla varit irådgjordeRehabeam som
råder"Vadmedan han levde: nifar Salomohos hanstjänst

7De böjer digsade: "Om dumänniskor"dessamig att svara
då kom-dem välvilligt,efter ochför dem dag ochi svararger

3Men Rehabeam för-för dig."framtid böjade all sigi attmer
för hos de vuxitråd och hördede gamlas sigkastade unga som

hansoch tjänst.med honom itillsammans som nu varupp
9"Vad frågademänniskor"skall dessatycker vini att svara

far ladeskall det 0klätta minhan dem. begär jag"De att som
loDå till-hadede de vuxitpå dem." svarade uppsomunga,

kla-till dem"Så här skall dumed honom: säga somsammans
deras bör-du skall lättafars ok och begärpå din atttungagar
Och detfars lår.så här: lem minda, Min änär grövresvara

på skallok jagskall far lade göraOm minni ett tungtveta: er
skallmed jagfar prygladedet och spöminännu tyngre, om er

skorpiongissel."prygla meder
Efter Reha-tillbaka tilloch folkettvå dagar kom Ierobeam

13Kung-då.tillbakakommahan hade åt dembeam; attsagt
fåtthanrådhårt förkastade detdem Hanett somsvar.en gav

svaradeoch hade rått honomså dede gamla attungasomav
detskallfar ok jag ännu"Om gjorde göramingöra: ert tungt
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pryglamed skallfar pryglade jagoch spömintyngre, ererom
15Kungen så ha-på folket;lyssnademed skorpiongissel." inte

hanord skulle uppfyllasför detde detHerren attstyrt som
från Shilo.Achiatalat till Jerobeam, Nevats genomson,

15När på demlyssnademärkte kungenisraeliterna inteatt
svarade de:

för del David"Vad har vi i
med JishajsharVi inget gemensamt son.

Vänd hem, israeliter
David"Sköt ditt rike,eget

17Men israeliterdeisraeliterna hem.Därefter återvände över
Rehabeam kung.bodde Judas städeri varsom

13När förestodskickade fram Adoram,Rehabeam som
honom till döds. Kung Re-stenade israeliternatvångsarbetena,

och fly till Jerusalem.habeam måste rädda i sinsig vagnupp
19Så skilda åt dag.med Davids De ibröt Israel änätt. är

syndIsrael.Jerobeam kung Hansöver
2°Vid israeliternahade återvänt skickadeJerobeambudet att

där detill folkförsamlingen,och kallade honomefter honom
höll fastEndast JudasIsrael.honom till kunggjorde över stam

vid Davids ätt.
När hanJerusalem bådadekom tillbaka tillRehabeam

utvalda krigare,Judas och 180 000hela Benjamins stam,upp
återföra kungadömet till Salo-Israel ochstridaskulle motsom

son 22Men Guds ord kom till gudsmannenRehabeam.mos
23"Säg Rehabeam, Salomoskungen Juda,Shemaja: till son,av

24Såfolketbenjaminiter och övrigt:alla judeer och i sä-och till
bröderoch strida isra-skall drainteHerren: Ni motut erager

det har skettoch tillVänd tillbaka, sitt,eliterna. somvar en
vände tillbakatill ord ochlyssnade Herrensverk." Deär mitt

hadeså Herren sagt.som
25Jerobeam bergsbygd och slogEfraims sigbefäste Shekem i

dentill Penuel och befästeDärifrån flyttade handär. sta-ner
ZÖMen det kommertänkte han: "Somsig ärden. inom nu

270m folket fortsät-tillbaka till Davidskungamakten ätt.att
offra husJerusalem för Herrenstill isöka sig attter att upp

herre Rehabe-vända blickaråter sina sinkommer de motatt
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tillbakagår dede, och sedanJuda. dräperkungen Migavam,
23erobeam sedanrådslag och läthöll gö-till kung Rehabeam."

får dettill folket:guld och sade "Nutvå tjurkalvar varaavra
hardin Gud, Israel,till Jerusalem. Seslut med färder somera

29Den hantjurkalven ställde ifört dig Egypten."ut uppenaur
3°Detta synd.ledde tillfick plats Dan.Betel. andra sin iDen

tillända Dan.framförFolket drog tjureni procession upp
31erobeam utsåg vilkaochpå offerplatsernabyggde tempel

tillhördede Levistillhelst folkets led präster attutansom ur
32Han åttondepå femtonde dagenhögtid iinstiftadestam. en

alta-tillJuda.motsvarande högtiden Hanmånaden, i steg upp
ochhadetjurkalvarna han gjort,Betel för offra tilli attret som
Be-lät hanför offerplatserna tjänst ihan görade präster utsett

33På månadåttonde månaden, denfemtonde dagentel. i som
hantill det altarehuvud, hanhan valt efter sitt stegeget upp
ochhögtid för israeliternainstiftadehade byggt Betel. Hani en

offereld.tändatill altaret för attsteg upp

altaret Betelgudsman Juda profeterar iEn mot
1En till Betelpå befallning kommithadegudsman Herrens13

tändastod vid altaret förJerobeamfrån Juda, och just attsom
ropade al-befallningpågudsmannen Herrensofferelden mot

Da-skall födasSå En i"Altare, altare Herren:sägertaret: son
skall han slakta dePå dighan skall heta Iosia. prästervids ätt;

skallaltarelden. på digtänder Ia, män-vid offerplatserna som
3Samtidigt tecken:kungjorde han "Det-brännas."niskoben ett

skallhar talat: altaretpå dettecknet Herrenärär attta som
4När dekung Ierobeam hörde ordspillasoch askan ut."rämna

uppifrånaltaret Betel pekade hanriktade igudsmannen mot
hanoch ropade: "Grip honom" Menaltaret på armenmannen

tillbaka.dra denoch han kundeförtvinade, intesträckte ut
5Och teckenspilldes deträmnade och askanaltaret ut som--

ÖDå vändebefallning hade kungjort.pågudsmannen Herrens
din Gud","Blidkatill gudsmannen. Herren,kungensig ropa-

så kan dra tillbaka armen."förde han, "och be mig, jagatt
tillbakaåterkunde drablidkade Herren. KungenGudsmannen

7Dåförut. sade kungen till gudsman-och densin somvararm,
dig med,skall få något styrkamed hem. Dumig"Kom attnen:



Kungaboken 13:24567 Första

3Mengåva." gudsmannenoch sedan skall digjag svara-ge en
allt du skulleså hälften jag intede: "Om du ägermig avgav

på den-eller dricka någontingfölja med dig. vill varkenJag äta
9ty drickaellerbefalldeplats, Herren mig ingenting ätaattna

loOch så hankommit."och återvända den jaginte väg togatt
till Betel.den han kommitoch återvände inte vägvägen annan

straffolydnad ochGudsmannens

111 ochkom hansgammal profet, ochBetel bodde sönernuen
Betelhadeallt vad gudsmannen gjort italade för honomom
hadeockså för far vadden och de berättade sindagen, mannen

12"Vilken ochfrågade fadern,han"till kungen. väg togsagt
från Judahåll gudsmannenhonom åt vilketvisadesönerna

13Fadern hans åsna.åt sadla Degått. sadehade sina söner att
14och följde efter gudsmannen.hangjorde så, och satt upp

frågade ho-terebint ochsittande underHan fann honom en
"Är från Juda" detgudsmannen "Ia,det du ärärnom: som --

15"Följ och sademed hem ät",svarade den andre. migjag",
16Men följa medkansvarade: "Jagprofeten. gudsmannen inte

med digoch dricka tillsammansdig kantillbaka, intejag äta
17Av befallning ingentingpå fickdenna plats. Herren jag att

kom-vända tillbaka dendricka här och jageller inte vägäta att
13Profeten du, ochprofet liksomsvarade honom: "Jagmit." är

befalldeuppdrag ochpå migängel talade till Herrensmigen
och dricka."så du ficktillföra dig tillbaka hem ätamig,att att

Men lögn.detta var
19Gudsmannen åt och dracktillbaka ochföljde med honom

ZONär till bords kom Herrensdehos honom.hemma sattnu
21Han ropadetillbaka.fört honomprofeten hadeord till som

dighartill från Juda: "Så Herren: Dugudsmannen säger satt
den befallning Her-lyttvilja, du harHerrens intemot somupp

Zzutan druckittillbaka och ochätitGud, digdin väntren, gav
Därföroch dricka.förbjudit digdär hanpå den plats ätaatt

dina faders grav."läggasskall din döda kropp iinte
23När måltiden sadladeavslutathadegudsmannen man en

fört honomprofeten hadetillhördeåtåsna honom. Den som
24Han under färden blev han över-tillbaka. sig i väg, mengav

liggande påkroppen blevdödad, och vä-fallen lejon ochettav
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Åsnan bredvidstodlejonetstod där bredvid, och ävengen.
25Några därliggaförbi såg liketkomkroppen.den döda som

denstaden därgickstå bredvid. in ipå och lejonet Devägen
25Då profeten,deoch berättade vadprofeten boddegamle sett.

sadehörde detfärd,avbrytahade fått gudsmannen sinattsom
Eftersom hangudsmannen. sighan: mot"Det är satte upp

och detåt lejonet,utlämnade honomvilja HerrenHerrens rev
27Ochhonom."hadeSå blev detihjäl honom. Herren sagtsom

så,gjordeåsna.sadla hans Desade åtprofeten sina söner att
28och påliggadöda kroppenoch fann denhan sig i väggav

hadebredvid. inteoch lejonet stå där Lejonetoch åsnanvägen
29Profeten lyfteheller åsnan.ochkroppen inte rivitätit uppav

till-förde honom med sigpå åsnan ochgudsmannenden döde
honom.dödsklagan och begravaför hållabaka till staden att

30Han ochdödsklaganhöllochlade liket i sin manegen grav,
31Efter tillsade hanbroder" begravningen"Ack,ropade: min

därdenskall begravadör mig i"När jag nisina söner: grav
32Ty dethans.vila bredvidligger. Låt bengudsmannen mina

befallningpåhan Herrensgå fullbordanord kommer iatt som
på offerplatsernaalla tempelBetel ochropade altaret i motmot

städer."Samariensi
33Trots ondahändelse lämnade Ierobeam inte sin vägdenna

tillfolkets ledvilka helst prästerfortsatte att utseutan ursom
vid offer-tillVille vigde hanofferplatserna. prästvid Vem som

34Detta tillleddeochskuld Ierobeamsplatserna. drog ättöver
utplånades från jordensförintades ochden yta.att

profeten AchiaJerobeam och
Då1En tillsade Ierobeamsjuk.Ierobeamsgång blev Aviason14

kan känna igenskall förklä dig, såhustru: ingen"Dusin att
profe-Shilo. borGå sedan till DärIerobeams hustru.dig som

dettaskulle bli kungförutsadeAchia, han jag överattten som
3Ta kruka honungnågra kakor ochdig bröd,folk. med tio en

går meddig hur detså han föroch sök honom, talar omupp
4Hon ochtill Shilogjorde han ipojken." sig vägsagt, gavsom

bli-han hadelängrehus. Achia kundekom till Achias inte se,
5Men till honom:hadeålderdom. Herrenblind påvit sin sagt

fråga dighit för sinpå"Jerobeams hustru är väg att om son,
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hennevad han skulleAchia fick ocksåsjuk."är veta svarasom
5Då hörde hennes vidförklätt Achiahon hadeoch sig. stegatt

varför för-hustru, duIerobeamsdörren sade han: "Kom ärin,
7Gåframföra till dig.fått budskapklädd harJag attett tungt

lyfteIsraels Gud:Ierobeam: Så Jagoch till Herren,säg säger
folk Israel.till furstedig folket och gjorde dig mittöverupp ur

slag åt dig.och detfrån Davidsryckte kungadömet ätt gav
följdeDavid,lik minadu har min tjänareMen inte varit som

så han barahjärta, gjor-och höll till hela sittbud sig mig attav
9Du nå-harde gjort ändet irätt mina ögon. ontmersom var

andradighar vredeföre dig, du väckt göramin attgenomgon
10Därföråtbeläten, och du har rrug.gudar, gjutna vänt ryggen

skallJerobeamsskall låta olycka drabba jagätt;jag utrota vart-
låg, skallhög ochmanfolk Israel din släkt, jagenda i somav
mockar iefter Ierobeams närätt rent ettsom manrensa upp

De skallstaden, demdörstall. Ierobeams släkt inne isomav
på åkrarna, dem skalldöroch dehundarna äta utesomupp,
12Nu hem,skall dufåglar har talat.himlens Herrenäta. -

skall pojkendin fot stadenögonblick du ioch i sättersamma
13Hela begra-honom ochhålla dödsklagandö. Israel skall över

skall läggasIerobeams släkt ihonom. Han i en grav,ensamva
Israelsvilkeneftersom ende dem hos Herren,han denär av

14Men skall låta kungGud, har funnit något Herrengott. en
---IerobeamsskallIsrael träda fram, och han ätt.över utrota

15Herren Hanskall slå Israel tills det vajar isäv vattnet.som
deras fä-goda jord hanisraeliterna denskall rycka gavupp ur

eftersom deEufrat,på sidander och sprida dem andraut
Hanasherapålar deväckt vrede med deHerrens rest.som

Ierobe-synders skullIsrael åt dess öde för deskall lämna som
till."förlett Israelsjälv begått och han haram som

Ierobeams tilloch återvände Tirsa. Ihustru bröt sam-upp
pojken.dogtröskeln till husetstund hon trädde överma som

13De Så full-dödsklagan.Israel höllbegravde honom, och hela
profe-hade sin tjänare,bordades det Herren sagt genomsom

Achia.ten
19Ierobeams hanskrig och regering,historia hansi övrigt,

OI tjugotvå årIsraels kungar.nedtecknats krönikanhar i om
fäder,hosDärefter gick han till vila sinaIerobeam kung.var

blev kung efter honom.och hans Nadavson
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JudaiRehabeams regering
21Rehabeam, fyrtio-kung Juda.Salomos Hanöver varson, var

årkung, och han regerade iJerusa-år då han blev sjuttonett
tillbland alla Israelsstad utvaltlem, den Herren stammarsom

frånochhetteför Naamahemvist sitt Hans varnamn. mor
Juda Medgjorde det HerrensiAmmon. ögon.ontsom var

begick väckte de vredede synder folket Herrens änännu mer
23Också inrättade offerplatser åthade de sigderas fäder gjort.

underasherapålar på alla höga kullar ochstenstoder ochmed
24De och med kulttjänare lan-grönskande träd. hade till ialla

folk ha-efter alla skändligheter hos de Herrendet; de tog som
undan för israeliterna.de drivit

25Under Shishak,regeringsår tågadeRehabeams femte
26och plundrade bådeJerusalem Her-kungen Egypten, motav

ock-på skatter. Allt han,hus och kungens palats deras togrens
271 för dem lätså guldsköldar Salomo låtit ställetalla göra.som

anförtroddedemRehabeam tillverka sköldar koppar;kung av
tillvid ingångenåt officerarna livgardet, höll vakthan i som

23Var gick hus barkungens palats. gång kungen Herrensin i
till vaktrum-sköldarna och förde dem sedan tillbakalivgardet

met.
Rehabeams bedrifter, nedteck-historia hans hari övrigt,

3°Hela tiden låg Rehabeamkrönikan Juda kungar.inats om
31Rehabeam vilagick tilloch Jerobeam krig med varandra.i

fäder bland dem Davids stad.hos och begravdes Hansisina
blev kung efter honom.Aviamson

JudaAviam kung över
lUnder regeringsår blevJerobeams, artondeNevats15 sons,

Zoch regerade år Jerusalem.kung Juda, hanAviam iöver tre
3Aviamtill Avishalom.hette Maaka och dotterHans mor var

höllfar före honom, och hanbegick synder hanssamma som
faderhjärta hanstill Gud, helasig inte Herren, sin sittav som

4Men Gud,hansDavid hade för Davids skull lät Herren,gjort.
för upphöjde hanslampa brinna honom Jerusalem: Herrenien

5Tybestå. Davidtill efter honom Jerusalemkung och lätson
och aldrig försum-hade detgjort i Herrensrätt ögonsom var
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frågaihonom,befallthade utomdet Herrennågotmat somav
Uria.hettitenom

nedtecknats iharbedrifter,hans7Aviams övrigt,historia i
medlåg krigIerobeam iochAviamkungar.Judakrönikan om

begravdes iochfäder8Aviam hosvila sinatillgickvarandra.
efter honom.kungblevAsastad. HansDavids son

udakungAsa över
kungIsrael blev Asaregeringsår itjugonde9Under Jerobeams

Jerusalem. Hansår i1°och fyrtioettregeradehanIuda,över
Asa gjordeAvishalom.tilldotterochMaakahette varmor

David.faderhansliksomögonHerrensidet rättvarsom
allaavlägsnadeochlandet12Han kulttjänarna gu-fördrev ur

133m be-Maakalåtithade göra.fäderhansdabilder morsom
hadehondärförkungamoder, attställningenrövade han som

brändeochbelätetsönderhöggAshera. Asaåtbeläteettrest
kvar.fick14Men offerplatsernaKidrondalen. varadet iupp

lev-hanså längehjärtahela sittdock till Herrenhöll sigAsa av
till Herrensförde han15Sin ochoffergåvor sinafarsde. egna

tempelkärl.ochguldsilver,hus:
tid krigihelaunder sinlågBasha16Asa kungIsraelsoch

be-ochJudatågade17Kung IsraelBasha motvarandra.med av
för kungförbindelsernaavskärapå det sättetförfäste Rama att

kvar ifannsguldoch18Då silverdetAsaJuda. somAsa togav
kunga-iskatternaoch dessutomhusi Herrensskattkammaren

tillsändebudmeddettaskickade allt arameer-ochpalatset
tilltill Tavrimmon,Ben-Hadad,Damaskus, sonkungen i son

och dig,mellan19"Ett består migförbundoch lät säga:Hesjon,
ochsilverhärdigsänderfar. Iagdinochfarmellan minliksom

Israel,Bashamed kungförbunddittbrytgåva; avguld nusom
ZOBen-Hadad med på kunggickfred."imigså lämnarhanatt

städerIsraelsbefälhavareskickade motsinaochförslagAsas
kringområdetochBet-MaakaAvelDan,erövrade Ijon,och

underrättel-21När fickBashaland.NaftalishelaKinneret samt
åter-ochvid Ramabefästningsarbetenahanavbrötdettaomse

judeer,allaDå utanAsakungbådadetill Tirsa.vände upp
Basha använtvirkeochförde bortdeoch stenundantag, som
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till befästningarna vid Rama. befästeAsa med detta Geva i
Benjamins område och Mispa.

23Asas historia hans framgångar,i övrigt, hans bedrifter och
städerna han befäste, har nedtecknats krönikan Judai om
kungar. På ålderdomsin drabbades han emellertid sjuk-enav

24Asadom fötterna. gick tilli vila hos fäder och begravdessina
bland dem faderi sin Davids stad. Hans Ioshafat blevson
kung efter honom.

Nadav kung Israelöver
25Nadav, Jerobeams blev kung Israel under Asasöverson,

ZÖHanandra regeringsår Juda, ochi han regerade två år. gjor-
de det i Herrens han följde fars spårögon: i sinontsom var

27Menoch begick de synder denne hade förlett Israel till.som
Basha, Achias Isaskars stämpladestam, motson, en man av
kungen och dödade honom vid Gibbeton, filisteisk staden

23BashaNadav och israeliterna höll på belägra. dödadeattsom
honom under kung regeringsårAsas tredje Juda och blevi

29Närsjälv kung efter honom. han väl blivit kung dödade han
alla Ierobeams levande varelse lämnadeätt: inte hanav en
kvar, han utrotade dem alla. Så fullbordades det Herrensom

30ochhade frånsin tjänare Achia Shilo, det skeddesagt genom
för de synders skull Ierobeam själv begått och hansom som
hade förlett Israel till, med dem hade han väckt Herrens, Is-

31Nadavsraels Guds, vrede. historia hans bedrifter,i övrigt,
32Asahar nedtecknats krönikani Israels kungar. och Isra-om

els kung lågBasha under hela tid krig medsin i varandra.
33Under tredjeAsas regeringsår Juda blev Basha, Achiasi

kung Israel, och han regerade tjugofyra åröver Tirsa.ison,
34Han gjorde det han följdei Herrens ögon: Jero-iontsom var
beams spår och begick de synder denne hade förlett Israelsom
till.

lHerrens ord kom till Iehu, Hananis och riktat16 motson, var
2"agBasha: lyfte dig stoftet och gjorde dig furstetillupp ur

folk Israel. duöver mitt Men har följt Ierobeam, Nevats ison,
spåren och förlett israeliterna till synder väckt vrede.minsom
3Därför skall jag efter Basha och hans skallJagätt.rensa upp
låta gådet med din det gickätt med Jerobeams, Nevatssom
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skalldemstaden,dör iinne4De släktBashasiätt. somsons,
skalldemåkrarna,pådöroch de utehundarna äta somupp,

fåglar äta."himlens
framgång-och hansbedrifterhans5Bashas övrigt,ihistoria

5Basha gickIsraels kungar.krönikannedtecknats ihar omar,
blevElaHansbegravdes Tirsa.iochfäderhos sina sontill vila

efter honom.kung
tilltalathade HerrenHananis7Genom Iehu,profeten son,

iså mycket onthadehan gjortdärförhans attoch ätt:Basha
ochgärningarmedvrede sinaväckt hansochHerrens ögon

hansochBashaskulleIerobeams ättdödathadehandärför att
tillöde mötes.självaätt samma

IsraelEla kung över
BashasEla,blevJudaregeringsår i3Under tjugosjätteAsas
9Sin1ri,två år Tirsa.iregeradehanIsrael, ochkung överson,

hälftenbefäletförde överoch Vagns-hans tjänst avstod isom
kungendrackgång sigEnhonom.stämplade mottrupperna,

kungligadeförvaltadehos Arsa,hemmaberusad Tirsa,i som
ochihjäl Elaoch slog1°Då ditSimrikomdär.egendomarna

tjugo-kung Asasunderhändeställe. Dettahanskungblev i
ochkungblivitNär hadevälSimriJuda.regeringsår isjunde

endaBashas inte etthela ätt;handödade man-bestigit tronen
Simrieller vänner.släktingarvarkenkvar,lämnade hanfolk

ha-ord HerrendetmedenlighetBashas ihela ätt somutrotade
13och förskeddedetIehu,profetenBashatillde talat genom

ochbegåtthadeElaoch hansBashaskullsyndersde sonsom
med sinadeså tommatill,israeliterna attförletthadedesom

14Elas ihistoriavrede.Guds,Israelsväckte Herrens,avgudar
Israelskrönikannedtecknats iharbedrifter, omhansövrigt,

kungar.

IsraelkungSimri över
kung,SimriJuda blevregeringsår itjugosjunde15Under Asas

belägrapåhöllHären attTirsa.dagar iregerade sjuoch han
fick höranär soldaterna attGibbetonstadenfilisteiskaden

ho-dödatredanhanochkungen attstämplathade motSimri
överbefälhava-dagisraeliternautropadelägret sammaInom.
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Omri till 17Omrikung Israel.över och alla israeliterna läm-ren
nade Gibbeton och tågade 13NärTirsa, de omringade.mot som
Simri såg staden förloradatt gick han in i kungapa-itornetvar
latset, eld på palatset 19Såsatte och brände sig inne. gick det på
grund alla hans synder: han gjorde detav i Her-ontsom var

följdeögon, Ierobeamsi spår och begick synderrens samma
denne begått och han 2OSi1nrishade förlett Israel till.som som

historia i ochövrigt hans sammansvärjning har nedtecknats i
krönikan Israels kungar.om

21Nu delades folket tvåi partier. Det höll tillsig Tivni,ena
Ginats och ville ha honom till kung, det andra höll tillson, sig

OmrisOmri. anhängare fick övertaget över Tivnis; Tivni dog
och Omri blev kung.

Achav kung Israelöver
23Under Asas trettioförsta regeringsår Juda blevi Omri kung

Israel,över och han regerade 24Hantolv år, därav Tirsa.isex
köpte berget Samaria Semer för två talenter silver och bygg-av
de där stad, han kallade Samaria efter Semer, hadeen som som

25Omriberget.ägt gjorde det Herrensi hanont ögon,som var
gjorde 26Hanalla företrädare.än sinaont följde på alltmer sätt
Ierobeam, Nevats spåreni och begick de synder den-son, som

hade förlett israeliterna till, så de med sinaattne tomma av-
gudar väckte OmrisHerrens, Israels Guds, vrede. historia i

hansövrigt, bedrifter och hans framgångar, har nedtecknats i
krönikan OmriIsraels kungar. gick till vila hos fädersinaom
och begravdes Samaria.i Hans Achav blev kung efter ho-son
nom.

29Achav, Omris blev kung över Israel under Asasson, tret-
tioåttonde regeringsår Juda,i och han regerade tjugotvå år i

3°AchavSamaria. gjorde det Herrensiont ögon,som var mer
alla 31Inteföreträdare.än sina med han begickattnog samma

synder Ierobeam, Nevats han gifte sig dessutom medsom son,
Isebel, dotter till fenikiernas kung Etbaal, och började tjäna Ba-

32Hanal och tillbe honom. altare åt Baal baalstempletireste ett
han hade 33Achavbyggt Samaria.i lät ocksåsom ashe-göra en

rapåle, och alla deän före honom hade kungarvaritmer som
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Israelsväckte Herrens,hanså,handlade han attIsraelöver
vrede.Guds,

Betel.frånHielIerikoåteruppbyggdes34På tid avAchavs
förstföddehanshonomkostadestadentillgrundenläggaAtt

hans yngstekostade honomportenoch attAviram, resason,
hade sagtHerrendet genomfullbordadesSåSeguv. somson,

NunsIosua, son.

korparnaochElia
"SåAchav: santtillsadeGilead,Tishbe ilElia, från17 manen

deunder närmastetjänar,jagGudIsraelslever,Herren som
be-på minäneller annatdaggfallavarkenskall det regnåren

3"Bryt ös-vägenElia: tatillHerrens ord kom upp,fallning."
4DärJordan.bäckravin, österKeritsdig omioch gömterut
försekorparnabefallt attharoch jagbäcken,drickadukan ur

tillgickhanhade sagt,Herren5Elia gjordemed mat."dig som
6Korpar-där.slog sigochJordan nerbäckravin österKerits om

kväll,ochbådetill honomköttoch morgonbrödmedkomna
bäcken.drackhanoch ur

SarefatiänkanhosElia
någotfallithadedet inteeftersombäcken7Efter sinadetiden

vid9"Gå SarefattillElia:till3Herrens ord komlandet.iregn
försedäränkabefallt atthardär. Jagdigslå enochSidon ner
komhanochSarefat, närtill1°Elia i vägsigmed mat."dig gav
ved.tillplockade pinnarochänkadärgickstadsportentill en

fårså jaglitehämta vatten,du"Kantill henne:ropadeHan
ropadehämta vattnetförpå attNär väghondricka." var

"SåHon svarade:också"brödbitmedÄtaduhan: "Kan en
barabrödkaka,inte enjag ägerlever,Gud,din enHerren,sant

plockar jagHärkruset.olja i nuoch litekrukanmjöl ihandfull
åtnågottilllagaochhemkanså jagvedpinnar, attnågra

svälter vipå detsluthar gjortviMen närpojke.och minmig
harduoch"Gå görElia.saderädd",13"Var sominteihjäl." - hitkomoch utåt migbrödkakalitenförstbakasagt, enmen

14Ty sådinochsjälvdigåtbakadu son.kanSedanmed den.
ochslutskall intekrukan taMjölet iGud:IsraelsHerren,säger

låter regnetdå Herrendagdentillframkruset inte trytaoljan i
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falla 15Dåöver jorden." hon sig i ochväg gjorde Eliagav som
hade och både honsagt, och Elia och pojken hade undermat

15Mjöletlång tid. krukani krusetslutinte och oljantog i tröt
inte, alldeles Herren hade Elia.sagtsom genom

17En tid därefter hände det till kvinnan,att ägdesonen som
huset blev sjuk. Sjukdomen blev allt ochvärre, till slut upphör-
de 13Dåhan andas.att sade hon till Elia: "Vad har du här att
göra, gudsman Du har bara kommit hit för låta minatt synd
komma dageni och för 19Handöda minatt son." svarade hen-

"Ge dinmig Såson" han pojken hennesne: tog famn ochur
bar honom till på taket, där han bodde,rummetupp och lade
honom ZOHanpå sin säng. ropade till Herren: "Herre, min
Gud, hur kan du handla så denna änka,grymt mot fårjagsom
bo hos, du dödar 21Ochhennesatt son" han sträckte sigut
ovanpå pojken gånger ochtre ropade till Herren: "Herre, min
Gud, låt Herrenpojken få liv igen." hörde Elias bön, och poj-
ken började andas 23Eliaoch fick liv igen. pojken och bartog
honom från takrummet huseti och lämnade honom tillner
hans "Se", sade han, 24Då"din lever"mor: sade kvinnanson
till Elia: "Nu jag duvet gudsmanäratt och det verkligenatten

Herrenär talar dig."som genom

Elia och Obadja
1Sedan det gått lång tid, två18 år,över kom Herrens ord tillen
Elia: "Gå och träd fram nuinför Achav, skall låtajag det regna

2Ochjorden."över Elia gick för söka Achav.att upp
Hungersnöden 3ochsvår i Samaria, Achav kallade tillvar
Obadja,sig förvaltade de kungliga egendomarna. Obadjasom

dyrkade 4NärHerren hängivet. Isebel ville Herrensutrota pro-
feter hade Obadja tagit sig hundra dem och demgömt ian av
två femtio igrottor, varje, och försett dem med och dryck.mat
5Nu befallde Achav honom sig landetatt i till allaut källorge
och bäckar. "Kanske kan finnavi bete hålla hästar ochattnog
mulor vid liv, så vi förlorarinteatt några ÖSådjur", sade han.
delade de landet mellan försig genomkorsaupp att sinvar
del: Achav Obadjatog väg,en en annan.

7Under färdsin fick Obadja plötsligt Elia komma emotse
sig. När han såg det föll han med ansiktetvem var motner
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Elia"herre"Är du, minverkligendetsade:ochmarken -
Elia ärherre:till din"Gå och sägElia.svarade3"a, jag",det är

eftersomförgjort onthar"Vad jag9Men svarade:Obadjahär."
dödahonomlåtaochAchavpåhändernaimigvill lämnadu

folknågotintefinnsdetGud, lever,10Så dinHerren,mig sant
dådig. Näreftersökalåtithar manintekungenrike däreller

ochrikendessalåtithanhardärfannsdu intehar attsvarat
Och vill dudig.finnakunnathar nude intepåedfolk att

12Men så snarthär.Elia äroch säga:till kungenskalljagatt
dig,bortföraande attHerrenskommerhärifrångåttharjag
hanochAchavunderrättarsedanjagoch närinte vart,jag vet

Ändå dyrkat Herrenhar jaghan mig.dödarsådig,finnerinte
vad jagdigför13Har berättatinteungdom.alltifrån min man

hur göm-jagprofeter,HerrenslivetvilleIsebelgjorde tanär av
försågochtvå grottorfemtio, iochfemtiodem,hundrade av

tillskall14Och du jagvill attdryckochmeddem mat nu
mig"dödakommer attHanhär.Elia äroch säga:kungen

tjä-jaghanlever,Sebaot15Elia Herren som"Såsvarade: sant
Achav."införframträdaskall jagdagredan inar,

KarmelbaalsprofeternaochElia
ochunderrättade honom,ochAchav15Obadja sökte upp

sadehonom17När fickhanElia.för möta segickAchav att
13EliaIsrael."olycka överdraralltså, duduhan: "Här är som

duIsrael utanolycka överdrarjaginte"Detsvarade: är som
baalsgu-följerochbudHerrensni övergerfars närdinoch ätt

mighossamlasdemlåtochisraeliterna19Bådadarna. uppnu
fyrahundrafemtioBaalsmedtillsammansKarmelpå berget

under-får sittdessaallafyrahundra,Asheras somochprofeter
Isebel."håll av

profe-samlalätochIsraelhelabud2°Achav skickade runt
folkethelainförframElia7-1Där träddeKarmel.på bergetterna

vil-och inte vetapå så härhållaskall nilänge"Hursade:och
följ Her-såGud,Är ärdet Herrenpåståskall somben niket

Dåord.svarade inte ettdeBaal." MenföljsåBaal,detärren,
profeter ärHerrensendeden som"Jag ärtill dem:Eliasade av

23Gefyrahundrafemtio. oss nuprofeter ärBaalsmedankvar,
styckafårDeåt sig.denväljalåt democh enaungtjurar,två
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den och lägga den på veden, de får inte tända eld. Denmen
andra tjuren jaggör i ordning och lägger på veden, utan att

24Sedantända eld. gudni och jag Herren;anropar er anropar
den med eld, han Gud." Folketsom är sadesvarar till försla-

25Då vändeget. sig Elia till baalsprofeterna. "Välj tju-ut en av
och i ordninggör den", sade han.rarna "Ni får börja, ni är

flest. Anropa gud, 25Dåtänd någoninte eld." deer men tog
den detjur hade fått och gjorde ordningi den. Sedan åkallade
de Baal oavbrutet från ända till middagstiden: "Ba-morgonen
al, oss" Men det korn inget ljud ochsvara inget Då börja-svar.
de de hoppa kring altaret 27Vidde hade middagsti-rest.som
den hånade Elia dem. "Ropa högre" sade han. "Han gud,är

han har väl sitt sköta, han kanatt ha gåttmen avsides eller
någotiute ärende. Kanske hanvara och måste vaknasover

ännu23Deförst" ropade högre och sargade sig med knivar
och spjut de brukade, 29Helaså blodet flöt.att eftermidda-som

fortsatte de profetiski ända till tidengen förextas, matoffret.
Men det kom inget ljud, inget inget tecken.svar,

3°Elia kallade till folket,sig och de samlades omkring ho-nu
Då han åter ståndsatte i Herrens altare,nom. hade rivitssom

31Han tolv lika mångatog stenar,ner. Jakobs söners stam-som
Iakob till vilken Herren sade: "Dittmar, skall Isra-namn vara

32Avel." byggdestenarna Elia altare åt Herren,ett och runt
omkring altaret lät han dike,gräva djuptett och brett ettsom

33Hansädesmått.stort staplade veden, styckade tjuren och
lade den 34Därefterovanpå veden. sade hanz "Fyll fyra krukor
med och hällvatten offret ochöver över veden." Sedan sade
han: "Ännu"En gång till" och därpå: gång" och de gjordeen

35Vattnethan sade. altaret,som runt och di-ävenrann ner om
ket fyllde han med vatten.

35N tidenär för matoffret inne trädde profeten Elia framvar
och bad: "Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det dagi
bli uppenbart du Gudäratt i Israel, jag dinatt är tjänare och

det på din befallningatt är 37Svarajag har alltgjort detta. mig,
Herre, mig, så detta folkatt inser detsvara du, Herre,att är

Gudär och det duatt är harsom derasvänt hjärtan bortsom
33Dåfrån dig." slog Herrens eld och förtärde offret ochner ve-

den, och jordenstenarna och slickade diket.ivattnetupp
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39Folket och föll på ansiktenhändesåg vad sinanersom
Gud, det Herrenoch ropade: "Det Herren är är ärär somsom

4°Men profeter, låt endaBaalsElia sade: "Grip ingenGud."
föra demhade lät Eliaprofeterna gripitskomma undan" När

avliva dem där.Kishonbäcken ochtillner
Därefter "Gå dit och drick,till Achav: jagsade Elia ätupp,

42Achav för och dricka,gickhör komma." ätaattregnet upp
påKarmel och kröp ihoppågickoch Elia toppen mar-avupp

43Sedan tillsade han tjäna-mellan knäna. sinken med ansiktet
ochgick speja-havet" Tjänaren"Gå och motut uppre: seupp

ho-gånger befallde Eliasade han. Sjude. ingenting","Det syns
44Den han:sjunde gången sade "Jaggå tillbakaattnom upp.

havet." Eliahand, stigamoln, inte änstörreett upp urenser
för ochAchav han"Gå tilloch spännersade till honom: säg att

45Under tiden hadehonom."åker hindrarinnan regnetner
skyfallblåste ochmoln, detmörkahimlen täckts ettuppav
Iisreel.och for ibröt Då Achav i Väg motut. steg vagnenupp

46Men kläder ochhan fästefyllde Elia: sinakraftHerrens upp
fram till Iisreel.före Achav hela vägensprang

Elia vid Horeb

1Achav och hur hanvad Elia hadeIsebel allt gjortberättade för19
Då budskickade Isebelmed svärd.profeternahade dödat alla

fram-straffa ochmåtill "Gudarna mig,Elia och lät säga: nu
ödelåter digredan mötaijag integent, sammamorgonom

3Elia flydde för liv.rädd och Hanblev sittprofeter."dessasom
lämnade kvardär han sin tjänare.Sheva Iuda,kom till iBeer

4Själv efter vand-öknen, ochdagsledVidare igick han uten
dö-önskadeginstbuske och sigunderhanringen sigsatte en

bätt-liv, Herre, jag intesade han, "ta mitt ärden. nog","Det är
5Han undersomnade därochladefäder." sigminaän nerre

ginstbusken.
och sade: "Stigrörde vid honomängel ochDå kom uppen

ÖNär glödkaka och krusfick hanElia sågoch ettät" se enupp
ladedrack ochåt och sighuvudgärden; hanvid attmed vatten

7Herrens rörde vidandra gång ochängel komigen. ensova
helaorkar duhan, intesade "annarshonom. och ät","Stig upp

3Elia måltiden ho-drack, ochåt ochochvägen." steg gavupp
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till Gudsfyrtio ändafyrtio dagar ochkraft gå nätter,iattnom
9När ochfram gick hanhan kom in iberg Horeb. grottaen

stannade där över natten.
Elia""Varför du här,honom:ord tillDå kom ärHerrens

1°Han för härskaror-Herren,har mittsade: "Jag gjort yttersta
dinaförbund,har ditt rivitGud. Israeliterna övergett nernas

kvar,svärd.profeter meddödat dina Jag äraltaren och ensam
Herren och"Gåsvarade:efter liv."står deoch mitt utnu

fram där." Enskallpå inför Herrenställ dig berget Herren.
gick före Her-och krossade klipporklöv bergstark storm som

jord-Efter komHerren inte i ettMen stormenstormen.varren.
Efter kornjordskalvetskalvet.skalv. inte iMen Herren var

stillaelden. Efter elden komeld. iMen Herren inte ett sus.var
13När och gickansiktet mantelngömde hanElia hörde det i ut

Då ljödingången tillvid röstoch ställde sig grottan. som sa-en
14Han svarade: har"Jag gjort mitt"Varför du här, Elia"de: är

harGud. Israeliternahärskarornas övergettför Herren,yttersta
profeteroch dödat dinadina altarenditt förbund, rivit ner

efter liv."och står dekvar, mittmed svärd. Jag är nuensam
15Herren tilltillbaka och Da-Elia: "Vändsade till vägenta

Hasael till kungstaden ochöken. Gå smörj övermaskus in i
16ehu, till kung Isra-skall duNimshis smörja överAram. son,

Mechola skall du smörjafrån AvelElisha, Shafatsel, och son,
Den skallHasaels svärdundkommerprofet efter dig.till som

Elishasvärd skallundkommer Iehusdöda, och denIehu som
13Men allaIsrael, in-skall lämna kvar idöda. sjujag tusen som

till hyllning."eller kysst honomhar böjt knä för Baalte

profetElisha kallas till

19Elia den-Shafatshan fann Elisha,gick därifrån. När varson,
tolf-framför dethade hanoch plöjde. Tolv sig,ute par oxarne

manteloch kastadeElia gick fram sin överkörde han själv.te
ZODå ochefter Eliaochlämnade Elishahonom. sprangoxarna

tillfar ochförst och kyssabad honom: "Låt minmig mor
"Gå tillbaka.Elia svarade:följa dig."avsked, sedan skall jag

Elisha gick tillba-med dig"förstår väl vad har gjortDu jag
bräns-dem. Med oketbåda och slaktadeka, detog somoxarna
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le åt folket Sedan bröttillagade han köttet och det äta.attgav
han följde hansoch Elia tjänare.upp som

Achav krigi mot ammeerna
lBen-Hadad, Trettiotvåsamlade hela här.kungen Aram, sin20 av
kungar följde då han tågademed hästar och honomVagnar

ZI-Ianhan omringade och belägrade. skicka-Samaria,mot som
3ochde lät hälsabudbärare staden till Israels kung Achavin i

honom: Ben-Hadad: silver och guld tillhör"Så Ditt migsäger
4Denliksom kvinnor och barn." israelitis-de vackraste dinaav
befallerke kungen svarade: herre och konung"Som min jag-

5Men budbärarna kom tillbakasjälv och allt har ditt."jag är
"Så Ben-Hadad: har krävt du skallmed detta Jagsäger attsvar:

kvinnor 6Vid densilver och guld, dina och barn.dittmigge
här skickar till dig, och detiden tjänarei jag minamorgon
kommer ditt hus och dina underlydandes hus.söka igenomatt

för de lägga beslag på ochAllt har värde dig kommer attsom
med sig."ta
7Då de äldste landet.sammankallade Israels kung "Nii ser

han, har bara dennesjälva", sade "vi väntaont att av man.
guld,få och barn, silver ochHan krävde kvinnor mittminaatt

8De folkethonom äldste ochoch det nekade inte."jag uppma-
efter förpå Ben-Hadad ochnade kungen lyssna inteinteatt ge

9Achavhonom. då budbärarna: till herre ochsvarade "Säg min
konung: först begärde bereddAllt vad du mig är jag attav

på." budbärarna komkan med Närdetta jaggöra, intemen
mlät måbeskedet Ben-Hadad "Gudarnatillbaka med svara:

framgent, det blir kvar så mycketstraffa ochmig, grusnu om
Israelsfår handfull"soldaterSamaria sinminaatt varav

"Hälsa skrytet bör tills svärdetkung svarade: honom väntaatt
12Ben-Hadad tillsammanshöll gästabud lägretav." ispänns

orderkom.med kungarna Hannär svaret truppernagav om
beredda staden.stridsberedskap, och de gjorde sig att storma

13Då ochprofet fram inför Achav, Israels kung,trädde en
dag skalldu denna väldiga härsade: "Så Herren: Ser Isäger

då skall duden ditt våld, och Herren."jag inse jagi ärattge
14Achav detta" Profetenfrågade: "Genom skall du göravem
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Achavståthållarnas garde."svarade: "Så GenomHerren:säger
Profeten svarade: "Dul"frågade: striden""Vem öppnar

15Achav däref-garde, ochståthållarnasmönstrade 232 man,
16Vid middagstidenisraelitiska hären, OOOhela den 7ter man.

Ben-Hadad drack beru-gjorde de utfall, samtidigt sigett som
trettiotvåmed de kungarnasad lägret tillsammansi un-som

17Ståthållarnas Dåryckte först.gardederstödde honom. ut
folk frånkommerBen-Hadads "Detrapporterade spejare: ut

13"Kommer så dem levan-ber fred,de ochSamaria." taom-
strida, så demde förBen-Hadad, "och kommerde", sade taatt

också."levande då
ståthållarnas deoch efter demrycktgarde hade utnu

2°Varje nedgjordeisraelitisk krigareandra sintrupperna. man.
förföljde dem,till flykten, och israeliternaArameema tog men

med någraBen-Hadad undkom till hästarameerkungen rytta-
21Nu hästarna ochkung ochdrog Israels ut tog vagnarnare.

svårt nederlag.och tillfogade ettarameerna
22Då "Slåsade:fram inför Israels kung ochträdde profeten

skall vidvad dudig till tänk nästagöra;inte överutannu ro
23Ochåter fält dig."årsskifte kungendrar Aram i mot ara-av

gudför herre:rådgivare förklarade "Deras ärmeerkungens sin
låtkunde besegrabergsgud, det därför de Men ossoss.en var

dem.skall säkert besegrapå slätten, därstrida med dem viute
24Gör demså alla kungarna och bythär: avsätt ut mot gu-nu

25Ställ storlek densedan härvernörer. somen av sammaupp
lika mångalika många hästar ochdu har förlorat, med vagnar,

skall säkert be-på slätten. Dåoch låt strida dem viutemotoss
och följde det.lyssnade till deras råddem." Kungensegra

ZÖVid tåga-ochårsskiftet mönstrade Ben-Hadad arameerna
27Också israeliterna hadeIsrael.de till Afek för strida motatt

drog föroch fått Deproviant. mötamönstrats attut arameerna
och slog läger dem. Israeliterna stod därmitt ettemot parsom

23Dåsmå översvämmade landet.getflockar, medan arameerna
"Såträdde gudsmannen fram inför Israels kung och sade: sä-

bergsgudEftersom harHerren: jag ärsagt attarameerna enger
härnågon slättgud, så hela väldiga ioch skall dennainte jag ge

291 låg devåld. Då skall dagarditt Herren."ni inse jag sjuäratt
striden;varandra, på den sjunde dagen börjademitt emot men
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på enda dag 100 000nedgjordeisraeliterna arameer-man aven
fotfolk.nas

3°De Afek, deflydde till näröverlevt menarameer som
dem.00027staden rasade stadsmurenkommit överin i avner

gömdestaden, där han signåddeOckså Ben-Hadad flydde och
31Då honom: hartill "Visade hanslängst hus. mäninne i ett

Låt fåsinnelag.försonligtIsraels kungar harhört ettatt oss
hu-ochhöfternamed säcktyg kringIsraels kungtillut omrep

32De kringband säcktygleva."kanske han låter digvudet, så
israelitisketill denoch komhuvudethöfterna och rep om

för liv."Ben-Hadad ber sittkungen och sade: "Din tjänare
broder."fortfarande Han minhan ärsvarade: "LeverKungen

33Männen, fasta påtecken,efter tog genastgottute ettsom var
din broder""Ben-Hadad Kung-de,kungens 0rd. sade är"Ja",

såoch kom Ben-Ha-honom,gå och hämtabefallde dem atten
till honomfick iIsraels kung och stigadad tillut vagnen.upp

34Ben-Hadad från dinfar erövradesade: städer min"De som
basarerskall få i Damas-och dufar återlämna, öppnaskall jag

villkor"På dessafar fick Samaria."kus, liksom imin göra -
så slöt han fördragAchav, ochfri", sadesläppa digskall jag

gå.och lät honommed honom

AchavprofetiaEn mot
35En tillpå befallningsadeprofetskaran Herrensi avenman

36sade han:andre vägradeDå den"Slå tillde mig"övriga:
skall le-befallningtilllyssnade Herrensdu ett"Eftersom inte

och påandre gick,härifrån." vägendu går Denslå digjon när
37Sedan vände sigdödade honom.lejonhanmötte ett som

slå till ho-denneoch befalldetillprofeten attmanannanen
blev ska-slag så hanhonomoch den attettgavmannennom,

38Profeten väntadevid ochställdedå och sigdad. gick vägen
duk förigenkänd band hanför blipå, kungen, och inteatt en

39När profeten honom.anropadeförbikungen komögonen.
och då kom detstriden,på isade han, "jag väg"Herre", utvar

sade:fånge åt mig. Hanlämnadeochsoldat migemot enen
får duundanhan slipperOmden här mannenVakta svara

4°Men ficktalent silver.betala jaghans ellerditt liv förmed en
sade:fången borta." Kungenoch plötsligtsköta,annat att var
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Mendom fälld du har själv profeten"Din uttalat den."är -
dukenryckte hastigt från och då upptäckte kungenögonen, att

42Ochdet profeterna. "Såprofeten sade till honom:var en av
EftersomHerren: du lät den löpa hadejag vigtsäger man som

åt förintelse, skall du få med dittmed ditt liv för hans liv,svara
43Kungenfolk för hans folk." fortsatte hemåt, dyster ochoch

förbittrad kom han till Samaria.

vingårdNavots

lNågon däreftertid hände följande. frånNavot, Jisre-21 som var
el, ägde vingård där; låg palats tillhördeden intill deten som

2Achavkung fåAchav Samaria. sade till "Låt dini Navot: mig
vingård ha till köksträdgård, den till hus.mittgränsaratt

skall dig bättre vingård stället eller betala digJag iige en
3Mendu föredrar det." svarade: "HerrenNavotpengar, om

förbjude skulle låta dig få fäder"vadjag jag minaärvtatt av
4Achav begav hem, dyster och förbittradsig Navotöver att
från Jisreel hade han ville honom fäderne-sittintesvarat att ge

lade på med ansiktet bortvänt och villeHan sig in-sängenarv.
5Då kom hans hustru Isebel. "Vad detäta. grämerärte som

5Achavdig", frågade hon, "varför svarade:du ingenting"äter
har talat med från Jisreel. bad få köpa hans"Jag Navot Jag att

vingård eller honom föredrogstället han det.ige en annan om
7DåfårMen han sade: Du vingård" sade Isebel: "Nuinte min

får du ochIsrael Stig ochVisa i ätvem som regerar upp var
vid mod. skall till du får jisreelitenJag Navots vin-gott attse

BSedangård." hon brev Achavs förseglade demskrev i namn,
med hans sigill och skickade äldste och förnärns-dem till de de

den stad där bodde. breven hade hon skrivit:i Navot "Ut-ta
lys fastehögtid, och låt främst folket.blandNavot sittaen
1°Sätt två skrupelfria honom och låt demmitt vittnamän emot

han har smädat Gud och kungen. sedan bort honomFöratt
och honom till döds."stena

De de förnämsta följ-äldste och staden där boddei N avot
de Isebels och gjorde det stod brev:hennesanvisningar isom
de utlyste fastehögtid och lät främst bland fol-Navot sittaen

13Deket. båda skrupelfria kom ochmännen sig mittsatte emot
honom folket: ochoch vittnade inför har smädat Gud"Navot
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och stenade ho-stadenförde honomDåkungen." ut urman
14Och harbud till Isebel: "Navotdöds. så sändetill mannom

15När hon till Achav:detta sadehördehontill döds."stenats
hanvingård, denNavotsjisreelitenkan du"Nu överta som

livet, hanlängre i ärtill dig. intesälja Navot ärVägrade att
död15Då JisreelfrånAchav fick Navotdöd." attveta gavvar

besittning.för denvingård itill hanshan att tasig i väg ner
18"Gå och sök17Då från Tishbe:till Eliaordkom Herrens

finner ho-Samaria. DuiIsraels kung,Achav, regerarsomupp
besitt-förhar kommit ihanvingård, att taNi avots somnom

och19Säg både dräptduHarSå Herren:till honom: sägerning.
Så Herren:skall du fortsätta:Sedan sägerlyfta arvethunnit

ocksåskall deblodslickadehundarna NavotsPå därden plats
slicka ditt."

fiende"2°Achav fast, duhar du minElia: migsade till "Nu
sålteftersom du har"ochsade Elia,dig fast",har jag"Ia, nu-

21skall låtajagHerrensdet i ögondig till ärgöra ontatt som
efter dig ochskalldig. utrotadet onda drabba Jag upprensa

högAchavs släkt,tillhörIsraelmanfolkvartenda i somsom
medJag det gick Jero-gå med dinskall låta detlåg. ätt som
Och dettaAchiasBashas,och ätt.ättbeams, Nevats sons,sons,
till synd.Israeloch förlettvredeväcktdärför du har minatt

Också skall hundarnahennetalat: ätaIsebel har Herrenom
24De staden,dör iAchavs innemark. ättpå Iisreels somav

åkrarna,pådöroch dehundarnadem skall äta utesomupp,
fåglarhimlens äta."dem skall

25Ingen det itillsålt ärAchav sig göra onthar att somsom
honomeggadeIsebelhustrudet hansHerrens ögon; somvar

tillhöll26Särski1t då han sighandlade hanavskyvärttill det.
de Herrenhade gjort,alldelesavgudarna, somamoreernasom

israeliterna.förundanhade drivit
klä-sönder27När han sinasadeEliaAchav hörde vad rev

också hanoch fastade; närpåsäcktyg bara kroppender, satte
23Dåmedgickoch hanklädd säcktyg, steg.han tungaisov var

29"Har hurduTishbe:frånord till Elia settkom Herrens
skalldet jaghanEftersominför görödmjukar migAchav sig

da-hanstid; först iolyckan komma hanslåta iinte sonsegen
hans ätt."olyckan drabbaskall låtajaggar
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Profeten Mika, Iimlas son
Underfredår hade Israel några strider med Aram.tre utan22

året kom Judadet tredje kung Joshafat på besök till kungenav
3Denne välIsrael. hade till rådgivare: harsina "Ni intesagtav

tillhör Och ändåglömt GileadRamot i oss vi ingentinggöratt
4Nuför staden från arameerkungen" frågade Iosha-hanatt ta

fat denne ville fält honomdra tillsammans med Ra-i motom
Gilead. Ioshafat svarade: och du folk"Jag mitti är ärmot ett,

5Menfolk, hästar Ioshafat bad denditt dina hästar."mina är
ÖDåförst råd samladeisraelitiske kungen söka hos Herren.att

Israels kung profeterna, omkring fyrahundra "Skall jagman.
låta bli" frågade han.Gilead eller skallangripa Ramot i jag

Profeterna svarade: skall låta den fallastaden Herren"Angrip
7Menkungens händer." Ioshafat undrade: häri "Finns ingen

3"0",profet kan fråga" sade IsraelsHerrens viannan -
åtkung, "det finns till kan fråga Herren Men jagen som oss.

kan fördra den profeterar aldrig någothaninte gottmannen,
för Ioshafaträkning, bara Mika, Iimlasmin Det son."äront.

9Då påså, ropade kungsvarade: "Säg konung." Israelsinte en
befalldehovman och honom hämta Mika.att genast

loPå tröskplatsen vid stadsport Israels kungSamarias satt
skrudar,och Judas kung Ioshafat på kläddasin i sinatron,var
11Sidkia,medan alla profeterna höll på profetera inför dem.att

"Såhade horn och han ropade:Kenaanas gjort sig järn,son, av
ochdessa skall du stånga sönderHerren: Med Aramsäger

12Alla profeterade påde andra "Angripsamman." sätt:samma
skall låta stadenGilead, och du skall lyckas.Ramot i Herren

falla kungens händer."i
13Budbäraren tillgått för kalla på Mika sadehade attsom

framgång förhonom: "Profeterna förkunnar med en mun
fram-kungen. Låt dina med deras och lovaord stämmanu

gång."
14"Så lever", Mika,Herren svarade "vad Herren sägersant

15Närtill det skall frambära." införmig, han sedan komjag
kungen Gileadfrågade denne: "Mika, skall Ramotvi angripa i
eller skall låta bli" Mika honom: "Gå tillvi svarade angrepp,
och du skall du lyckas. låta staden falla kungensHerren skall i

15Menhänder." kungen många gånger be-sade: skall"Hur jag
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till migdu talarnärsanningenändig inte säga annatsvärja att
israeliternasåg alla17Då "JagMika:sadenamn"Herrensi

sade:Och Herrenherde.fårbergen, utanskingrade över som
ochfred,återvända hem iskallledare. De enhar varDe ingen

till Sitt."
detdet inteJoshafat: "Vartill13Då kungIsraelsvände sig

räkning,för minnågotaldrig gottprofeterarsade Hanjag
vad Herrendå till19Men "Lyssnafortsatte:Mikabara ont."
himmelskahela denochpå sinsåg Herren sitta tron,Jagsäger.

20Och Herrenhonom.ochtill höger vänster sa-hären stod om
Gile-itågar Ramothanså motförleda Achav, attkande: Vem

andreden annat.svarade ettett,där Denochad stupar ene-
sade:ochinför Herrenställde sig21Då ochande framsteg en

Zzoch andenfrågade: HurHerrenförleda honom. sva-kanJag
allaandelögnensoch talarditgår genomrade: Jag ensom

du kommerdu, attFörled honomsade:profeter. Herrenhans
låtit23Nu alltså HerrenharduGå och sagt.görlyckas. som -
harprofeter. Handinadessaallatalaandelögnens genomen

24Sidkia, Kenaanasdig."drabbaskallolyckan son,bestämt att
"Skulle Herrenssade:ochörfilMikaochframdågick engav

25Mikastället"digmed italaför sva-migha lämnat attande
ochmåste springadag dudenbliskall durade: "Det varse

huset."ilängst indiggömma
ochMika över-skulle gripa26Israels befalldekung att man

och åt kungensAmonstadskommendantenåthonomlämna
härdenSättkungen:"Så27och till dem: sägerJoash sägason

hemma igentillsbröd jag ärochpåfängelse vattenimannen
välbe-återvända"Skulle du28Men sade:Mikavälbehållen."

mig."talatintedå har Herrenhållen, genom
folk ..."allasade: "Hör,Mika

Achav stupar
Ramottågadekung, motJudasIsraels Joshafat,ochkung nu

måsteJoshafat: "Jagtill3°och sadeIsraels kung varaGilead,i
kläder."dinabärakanduunder kampen,förklädd egnamen

31Ara-striden.ioch sigförklädde utsigkungIsraelsOch gav
ordervagnsbefälhavaretrettiotvåhade sinameerkungen gett

med Is-låg,ellerhögnågon,med utomstridinlåta sig iinteatt
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32Närraels kung. vagnsbefälhavarna fick på Ioshafatnu syn
tänkte de: "Det där måste kungen Israel." De omringa-vara av
de honom och skulle tilljust anfall då Ioshafat höjde ett rop.
33När de märkte det Israelsinte kung lät de honomatt var
vara.

34Men spände båge och skötsin på måfå råka-en man som
de träffa Israels kung skarvi på åtrustningen. Kungen sadeen
sin kusk vända och föra honomatt striden, eftersomutom ur

35Kampenhan sårad. dock hela dagen så hård attvar var
kungen fick stå kvar underi striden motVagnen arameerna,
och på kvällen dog han. Blodet från hans sår irann ner vag-

35Vid solnedgången ljöd hären: "Alleropetnen. genom man
37Kungenhemåt, och till sin stad och gårdsin död."ärvar en

De kom till 33NärSamaria, och där begravde de kungen. de
sköljde dammeni Samariai slickade hundarnavagnenur
kungens blod, och hororna tvättade sig det. Så gick deti som
Herren hade sagt.

39Achavs historia hansi övrigt, bedrifter, elfenbenshuset
han byggde och alla städerna han befäste, har nedtecknats i

4OAchavkrönikan Israels kungar. gick till vila hos fä-sinaom
der. Hans Achasja blev kung efter honom.son

Ioshafat kung Judaöver
41oshafat, Asas blev kung Juda under Achavsöver fjärdeson,

42Hanregeringsår Israel.i trettiofem år då han blev kung,var
och han regerade tjugofem år Jerusalem.i Hans hette Asu-mor

43oshafatdotter till Shilchi. följde helt far spåri sin Asasva,
vika och gjorde detutan att i Herrensrätt ögon.av som var

44Ändå fick offerplatserna kvar, och folket fortsatte attvara
45oshafatoffra där och tända offereld. höll fred med Israels

46oshafatskung. historia hansi övrigt, bedrifter och de krig
han utkämpade, har nedtecknats krönikani Juda kungar.om
47De kulttjänare hade blivit kvar landet fråni hans farsom
Asas tid utrotades Ioshafat.av

431 Edom fanns kung,ingen där regerade ståthålla-utan en
49oshafat byggde Tarshish-skepp skulle segla till Ofirre. som

efter guld, någon färd blev aldrig skeppen förlistemen av,
5°Dåvid Esjon-Gever. föreslog Achasja, Achavs hansattson,
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Joshafat vägra-tillsammans,faraskulleIoshafatsoch män men
blandbegravdesoch51oshafat fäderhostill vila sinagickde.

efterkungblevIoramstad. HansDavidsfaderdem sini son
honom.

IsraelkungAchasja över
underIsrael Samariai52Achasja, kungblev överAchavs son,

regeradeoch han överJuda,regeringsår isjuttondeIoshafats
och53I-Ian Herrens ögonidetgjordeår. onttvåIsrael i varsom

Nevatspå Ierobeam,ochfar ochpåspåren sinföljde son,i mor
54Han Baaltjänadesynd.tillisraeliternahade förletthan som

Guds,Israelsväckte Herrens,och hantillbad honom,och vre-
hadefar gjort.hansde på sätt somsamma
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dödAchasjasElia
Israel.frånlossMoab1Efter brötdöd sigAchavs

gallerverketföllhan7-Achasja skadat sig när uthade genom
därförskickadeHanSamaria.palats isittpå övervåningen i

hanfrågaförEkron,guden iSebub, attBaaltillsändebud om
Tish-fråntill Elia3Då ängeltalade Herrensbli braskulle igen.

Sa-från kungen isändebudenbefallde honom mötabe och att
eftersomIsraelgud idet ingen"Finnstill dem:och sägamaria

4DärförEkron sä-gudenSebub, iBaalfrågarochgår bortni
sjukbädd,från dinaldrig stigakommer attDuHerren: uppger

gick.EliaOchskall dö."du -
Varförfrågadedå till kungen,5Sändebuden återvände som

kommithade5De emotsvaradetillbaka. attde kom manen
kungentillochtillbaka sägademdem och attuppmanat

gud idet ingenFinns"Så Herren:dem: sägerhade sänt utsom
gudenSebub, iBaalfrågaförbudskickareftersom du attIsrael

sjukbädd,från dinstigaaldrigdu attkommerEkron Nu upp
komhansåg han7Kungen frågade: "Hur ut,skall dö."du som

hade8"Han ochhårmantelbar ettså"sadeoch enemot er -
Eliakungen: "DetDå sadesvarade de.höfterna",skinn varom

från Tishbe"
till Elia. Den-femtiomed9Achasja officersände manennu

ochditofficeren kornochberg,på uppetttoppensatt avne
kommaskalldukungen säger att"Gudsman,till honom:sade
kommaeldskallgudsman1°Elia svarade: "Om jag ärner." en
Då komfemtio man"dinaochdigförtäraochhimlenfrånner

femtiooch hansförtärde honomochhimlenfrån man.eld ner
Närmed femtioofficerAchasja ytterligaresände man.en

befallerkungen"Gudsman,han:sadetill Eliakomdenne upp
Elia svarade: "Om jag ärner."komma endig genastatt

ochdigförtäraochhimlenfråneld kommaskallgudsman ner
för-ochhimlenfråneldGudsDå komman"dina femtio ner

13För sändegångentredjehans femtioochtärde honom man.
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Achasja officer med femtio och denne tredjenär komen man,
fram föll han på knä inför Elia och bad nåd: "Gudsman,om
skona 14Deliv och dessamitt dina femtio tjänares liv. två and-

officerarna förtärdes eld från himlen tillsammans med si-ra av
15DåMen skonamän. liv"mitt sade Herrens ängel till Elia:na

"Följ med honom du behöver räddinte för honom."ner, vara
Elia 16ochoch gicksig med honom till kungenreste sade: "Så

EftersomHerren:säger du har skickat sändebud för frågaatt
Baal Sebub, guden Ekroni det fanns någonintesom om-
gud fråga i Israel därför kommer duatt aldrig lämna dinatt-
sjukbädd, du skall dö."

17Och Achasja dog, så Herren hade Elia.sagtsom genom
Eftersom han hadeinte någon blev hans bror Joram kungson
efter honom. Detta hände under det andra året Joram, Jo-som

13Achasjasshafats regerade Juda.i historia hansi övrigt,son,
bedrifter, har nedtecknats krönikani Israels kungar.om

Elia till himlen. Elisha hanstas arvtagareupp
1Då Herren Elia till himlen i stormvind tilltog gick detupp en
så här. Elia på ochfrån Gilgal tillsammansväg med Elishavar
sade då till honom: "Stanna här. har fåttJag Herrens befallning

till Betel." Men Elisha svarade: "Såatt Herren lever ochsant
så du själv lever: lämnarjag digsant Ochinte." så gick de till

3DärBetel. kom profetskaran stadeni till Elisha och frågadeut
honom: du"Vet Herren dag skalli din ifrånatt mästaretaom
dig och lyfta honom upp" "Det jag", svarade Elisha,vet-
"men håll det"tyst om

4Elia sade: "Stanna här, Elisha. Jag har fått Herrens befall-
ning gå till Jeriko." ElishaMen svarade: "Såatt le-Herrensant

och så du själv lever: lämnarjag digsant Och så fort-inte."ver
5Därde till Jeriko. korn profetskaransatte staden ochi mötteut

Elisha och frågade honom: "Vet du Herren dag skalliatt taom
din ifrån digmästare och lyfta honom upp" "Det jag",vet-
svarade Elisha, "men håll det"tyst om

5Elia sade till Elisha: "Stanna här. Jag har fått Herrens befall-
ning gå till Jordan."att Men Elisha svarade: "Så le-Herrensant

och så du själv lever: lämnarjag digsant inte." Och så gickver
7Femtiobådade två. profetskaran följde med och stan-man ur
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3EliaJordan.vidtvå ställdemedan de sigpå avstånd, tognade
på Dådenslog medden ochvek ihop vattnet.mantel ochsin

9Närtorrskodda. dekundedeoch överdelade sig vattnet,
villvad duElisha: "Säg jagtillsade Elia attpå väg övervar

"Låtsade:från dig." Elishabortför digskall jaginnangöra tas
1°"Det lättande."din ingenärfå dubbla arvslottenmig av -

frånbortdu jagElia. "Om mig närsadesak du ber om", tasser
Medan gickdeinte."du begär,skall du få vaddig annars

eld medplötsligtvarandra kommeddär och talade aven vagn
stormvind for Eliaåt. Ochdem iskildehästar eld och enav

till himlen.upp
fader, duElisha fader,ropade: min"Minoch hansåg det,

såg Elia längrehan inteoch ryttare" NärIsraels grepvagnar
13Han Eliasdem.och itukläderhan togi sinatag upprev

och ställdegick tillbakaochhonom,hade fallitmantel, avsom
Där hadehan mantelnIordan.på stranden togsig somav

och sade: "Varpå ärmed denslogfallit Elia och vattnetav
delade detpå sig,Elisha slogGud" NärElias vattnetHerren,

15Profeterna stått påfrån Ieriko hadekundeoch han över.
sadeElisha",ande hosfinns EliasElisha. "Nuavstånd och sett

till markenkastadeoch sigtillde honomde, så gick mötesoch
karlar16"Herre", duktigahar femtiode,sade "viinför honom.

Kanske har Her-efter dinoch leta mästare.här, låt dem ut
berg ellerpåkastat honomochhonom ettande burit i vägrens

Elisha,sadeskicka ingen","Nej,någonstans."dali en -
tillmen så han sistbad honom enträgetprofeterna att gav
letade ifemtio Dedeskicka männen. trelät demefter och ut

13När Elisha,tillbaka tillde komElia.finnadagar att somutan
gå."skullesade ni intesade han: "agIeriko,kvar attivar

frisktierikoElisha gör vattnet
hardu herre,Männen Elisha: "Somtillsadestadeni ser,nu

missfall vanligaochskadligtläge. Men ärstaden bra vattnetett
salt2°Då skål och lägg ihan: "Hämtasadetrakten."i en ny

Zlgick tillhanbegärdevad han uthonomdeden." När gett
"Så Jagsade: Herren: görochden sägerkastade saltet ikällan,

död ellerorsakaskall längrefriskt, det intedetta vattennu
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Vattnetmissfall." har Eli-friskt sedan dess, precisvarit som
sha sade.

Elisha och pojkarna från Betel
23Från Ieriko gick Elisha till Betel. han på ditNär vägupp var
kom hop småpojkar från staden och ho-gjordeuten narr av

"Ge dig flintskalle" ropade de. flint-i "Ge digväg, i väg,nom.
24Elishaskalle" vände såg på dem och förbannadesig om,

dem Herrens Då två björnhonori kom fram skogennamn. ur
och ihjäl fyrtiotvå barnen.rev av

25Från Betel fortsatte Elisha till berget Karmel återvändeoch
sedan till Samaria.

kungJoram Israel. med MoabKrigöver
1oram, Achavs blev kung Israel under Ioshafatsöverson, ar-
tonde regeringsår Juda, och han regerade tolv åri Samaria.i
ZHan gjorde det i Herrens dockögon, inte sinontsom var som
far och skaffade bort den baalsstodsin Han hans farmor. som

3menhade låtit tillverka, fasthan höll vid de synder Jero-som
beam, Nevats hade förlett israeliterna till och övergavson,
dem inte.

4Mesha, kungen Moab, bedrev fåravel och brukade leve-av
100 000 lamm och ullen från får100 000 till Israels kung.rera

5Men Achav dog avföll den moabitiske kungen från Israel.när
ÖKung drog då frånIoram Samaria och denmönstrade isra-ut

7Ochelitiska hären. skickadehan detta budskap till kung Io-
shafat Juda: Moab har avfallit från"Kungen Vill dumig.av av
dra fält Moab tillsammans medi mig" svarade"Ja",mot --
Ioshafat, och folk"jag du ditt folk,mitt hästarär är mina ärett,

3Mendina hästar. vilken skall välja"väg vi Joram svarade:
"Genom Edoms öken."

9Kungarna ochIsrael Juda medtillsammanssig i vägav gav
kungen Edom. dagarI båge,sju marscherade de vidiav en

sedan fann de längre någotinte för folketsigvattenmen vare
1O"Herreneller för djuren de hade med harsig. kallat samman

kungar bara för lämna moabiternas våld", kla-tre iattoss oss
Ioshafatgade den israelitiske kungen. sade: här"Finns ingen

Herrens profet, så kan frågavi israel-Herren" denEnatt av
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här,Elisha, Shafatssvarade:itiske kungens "o, ärmän son,
12"Han kanbetroddeElias tjänare."han svargesom var -

ochmed IsraelsHerren", Ioshafat, och tillsammansfrån sade
13Men sade till denElisha. ElishaEdoms sökte hankungar upp

Gå till fars och din"Vad vill du dinkungen: migisraelitiske
kallatharsvarade Ioram, "Herrenprofeter" "Nej",mors -
våld."moabiternasför lämnakungar iatttre osssamman oss

Elisha Sebaot lever, han"Så jag tjä-svarade: Herrensant som
Ioshafat Juda skul-till kunghänsyndet inte avavnar: om vore

15Skaffaåtdig eller dig.befatta medle jag inte mig nuens se
började Elisha Her-musikenharpspelare" Närhit avgrepsen

och vidGräv isade: "Så Herren:ande säger grop groprens
17Varken eller skall Herren,hela vind nidalen. sägerse,regn

boskapså ochskall fyllas nidenna dal attvatten, eravmen
Ändå fördetta Her-och får dricka. intedragare äratt nogera

19Nivåld. kommerMoabskall också erövrahan i attertgeren,
träd, tillalla värdefullaalla hugga täppabefästa städer, ner

medde bästa åkrarna sten."förstöra allaalla vattenkällor och
2°Nästa morgonoffret, komtiden för ström-dag, vid vatten

överallt.fulltEdomhållet, och det blevfrånmande vattenav
21När dragit fältfick kungarna ihöramoabiterna motatt

och degamla,vapenförauppbådades alladem män, unga som
Tidigt solen gickstod vid närnästagränsen. uppmorgon,nu

håll.från moabiternasblodröttsåg detoch lyste på utvattnet,
23"Det al-råkat strid, ochharropade de, "kungama iblod"är

plund-moabiter, skallvarandra. vihar Kom,la huggit nuner
24De då rusade israel-israelitiska lägret,detdrogra" in i men

ochpå flyktendrev moabiternaanföll dem.fram och Deiterna
25Städema de öde,ladenedgöra dem.fortsatte förfölja ochatt

så,och fyllde dempå åkrar kastade de sinalla bördiga stenvar
värdefulla träd högg deallade till ochalla vattenkällor täppte

slungbärarnakvar, ochTill bara Kir-Haresetsist om-ner. var
25När den moabitiskegick tillringade staden och angrepp.

medhålla stånd hankunde sighankungen märkte inte togatt
slåförsöksvärd sig igenombeväpnade med i700 ett attman

27Dåmisslyckades.detoch fly till kungen Aram, togmenav
efter ochskulle bli kung honom,förstföddehan sin son, som

brännoffer. Denoffrade på stadsmurenhonom vre-somuppe
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beläg-hävdeså deisraeliternadrabbadedå attde storvarsom
till land.vände återoch sittringen

profetänkahjälperElisha en
klagade:ochElishalHustrun kom tillprofeternatill en av
gudfruk-handöd. Dudin tjänare, är attvet"Min var enman,

bådaoch vill minafordringsägarekommer taNutig enman.
digElisha för"Vad kanfrågade: jag göratill slavar."söner

kvinnan,svarade"Herre",du har huset."vad iSäg mig -
3Elisha till"Gåsade:kruka olja." runtharenda"det jag är en

dukärlså mångakärl,och låna ihop tommaalla dina grannar
och dina4Gå dig sö-dörrenochsedan in stängfåkan tag om

handefterdemställ undankärlen ochallahälloch iuppner
5Kvinnan lämnade honom.de fylls."som

räcktedeoch sina söner,stängde dörren sigigenHon om
5Då sade honfullakärlenhälldeoch honkärlenhenne var

svarade: "Dethantill",kärlhit"Tatill ettsönerna: menaven
7Kvinnan sökteDå slutade oljan rinna.fler."finns attinga upp

"Gå ochhänt.vadför honomberättadeochgudsmannen som
skuld. Detbetala din"ochtill henne,sade hanoljan",sälj som

på."ha levadu och dinaskall sönerblir attöver

Shunemkvinnan iElisha och

rik kvinna,3En boddeElisha till Shunem. Därdag kom somen
fortsättning-hos henne. Iochkommaövertalade honom ätaatt

hade sinagäng han vä-påbjödsdär ochhan in mattog varen
9Och du,"Vet jag ärsade till sinkvinnanhållet.åt det man:gar

gudsman,tillhitbrukar komma ärpå hansäker att oss ensom
på10Vi litetmed ta-väl ordnakanhelig ett upperumman.en

så kanoch lampa,stolbord,ditochket säng,sätta ett enenen
till oss."kommerdär hanhan bo när

ochpåNästa handit in rummetgång Elisha kom tog
på shu-Han kallaGechasilät sin tjänareövernattade där.

13fick till henne:tjänaren sägadå hon kornochnemitiskan,
kanvad jagförbesvärallt dettadighardu gjort"När oss,nu

ellerhos kungenför dig0rdKanske läggaför digdå ettgöra
härleversade: "Nej, jagöverbefälhavaren" Kvinnanhos
för14"Finns kan göradet ingentingbland mina."de man-
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Gechasi:då svarade "Hon harundrade Elisha, ochhenne"
15Elishagammal." lät Gechasihennesochingen ärson, man

stannade dörröppningen.kalla på och hon kom och ihenne,
15Då tiden skall du hållaElisha: år vid den härsade "Nästa en

svarade hon, "inbillagudsman", in-dina armar." "Nej,ison -
17Mensådant." hon blev havande, ochdin någottjänarinnate

Elishavid tid följande år födde hon precis somen son,samma
hade sagt.

Pojken hade gått tilldag hanblev sinnärstörre, utmen en
började hu-han "Mittfar bland skördearbetarna jämra sig:

åt bära hemhuvud" Fadern sade tjänarnavud, mitt atten av
ZOTjänaren så, sedangjorde ochpojken till hans poj-sattmor.

21Hondå dog han.ända till middagstiden;ken knäsini mors
på gudsmannens stängde dör-och lade honomgick säng,upp

Sedan och bad honomkallade hon påoch gick. sin manren
och åsnorna.någon tjänstefolket "jagskicka till henne en avav

förklarade hon,skall bara bort till gudsmannen", "jag är snart
23Mannen "Varför skall du till honom dag,tillbaka." frågade: i

nymånad sabbat" "Oroa digdet varken eller inte",är -
24och åsnan och sade åtså lät hon sadla tjänaren:svarade hon,

den förrändriv på åsnan åt Låt"Följ med och intemig. stanna
till."jag säger

25Hon gudsmannen på ber-kom fram tillochsig i väggav
såg på avstånd och sade tillKarmel. henne sin tjänareHanget

Spring ochfrån Shunem.Gechasi: kommer kvinnan"Där
och hennesoch fråga allt väl med hennehenne ärmöt manom

27Menväl.svarade alltoch med pojken." Kvinnan näratt var
hongudsmannen på berget klamradekom fram till sighon

för fösa undan hen-fötter. Gechasi gick framfast vid hans att
förtviv-"Låt henne hondå sade gudsmannen: ärvara,ne, men

och låtitlad. har dolt detta för inte migHerren migMen veta
23Då någonbett dignågot." sade kvinnan: har"Herre, jag om

några falskaskullebad du migjag inteson tvärtom att ge
förhoppningar."

29E1isha dina kläder ochvände till Gechasi: "Fästsig upp
så ochnågon hälsagå med dig Om du inte,Ta min möterstav.

skall lägganågon hälsar på dig så honom Duinte.svaraom
3°Men "Såsade till Elisha:på pojken." pojkensmin stav mor

går här-och så du själv lever:lever jag inteHerren santsant
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31Ge-ifrån dig." Då han och följde med henne.sigutan reste
chasi hade gått förväg. ladei Han på pojken, ingetstaven men
ljud hördes, livstecken kunde märkas.inget Då gick han tillba-
ka, och han Elisha talade han för honomnär mötte poj-attom
ken hade vaknat.inte

32Elisha kom fram till huset, och där låg pojken dödinnenu
33Hanpå hans gick ochin i stängde dörrensäng. rummet om

34Sedanoch pojken och bad tillsig Herren. lade han sig över
pojken, med hanssin hanssina ögon ögonmot motmun mun,
och händer hans händer, ochsina han låg böjdnär övermot nu

35Elishahonom började pojkens kropp bli ochsigrestevarm.
gick och sedan böjde hani krop-sig överrummet,av an men

Då pojken, gånger, ochigen. sju slognös ögonen.pen upp
36Elisha ropade på Gechasi och bad honom hämta shunem-

37Honitiskan. hon kom sade han:När din"Ta son."emot steg
fram och kastade för hans fötter.sig Sedan lyfte hon sonenupp
och gick ut.

Giftundret och brödundret
33Elisha tillbaka Gilgal, och det rådde hungersnödi lan-ivar
det. profetskaranNär där framför honom sade han tillsattnu

påsin "Sätt den och laga till åttjänare: stora grytan soppa pro-
39Enfeterna" dem gick på fälten för hämta växter.ut attav

fannDär han ranka med vilda plockadeHanen pumpor. man-
teln full och gick tillbaka och skivade iner pumporna soppgry-

4OMannågon anade oråd. åtöstetan, utan att männen,upp
de påsmakat skrek de: gift"Detnär år i grytan,men soppan

41Dågudsman" något.Och de kunde sadeinte Elisha: "Geäta
"Öslite mjöl." lade hanmig Det i och sade: och låtgrytan upp

alla fanns längreäta." Och det något skadligtinte i grytan.nu
42En från Shalishakom Baal till gudsmannen med tju-man
kornbröd, bakade på det ochförsta den skörden,go av nya

med färska gröda. sadesin "Ge det åt äta",männen attax av
43menElisha, hans invände: "Skulle fram dettjänare jag sätta

här åt hundra Eli-man" "Ge det åt upprepademännen",-
44Dåsha, så"ty Herren: skall fåsäger De och över."äta satte

han fram det, och de åt och fick hadeHerrenöver, sagt.som
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frånElisha botar Naaman Aram

lNaaman, hadeöverbefälhavare,kungensden arameiske stort
eftersom detansedd,och högtinflytande hos herresin varvar

segerrika.hade gjorthonom Herren arameernasomgenom
Under härjningståg hadespetälska.han ledMen ett arame-av

fånge. komIsrael Hon i tjänstflicka frånlitentagit somerna en
3och tillsade hondag sinhos hustru,Naamans matmor:en

till profeten Samariakomma ihusbonde bara kunde"Om min
4Naaman tillgickspetälska."frånDå skulle han bli botad sin

hadeisraelitiska flickanvad denherre och berättadesin sagt.
5"Far med digskall skickasade arameerkungen, "jagdu dit",

medochitill Israels kung." Naaman sig vägbrev togett gav
hög-guld och dessutom tiosiklartalenter silver och 000tio 6

ÖHan Israel,till kungenöverlämnade brevettidsdräkter. av
sänder Naamandetta brev jag min tjänareoch där stod: "Med

7Närspetälska."från hanstill du skall bota honomdig, för att
kläder ochsönderhan sinakungen hade läst brevet ropa-rev

"Är eftersomliv och död,maktde: då gud, med överjag en
skall bota ho-spetälsk och begär jagtillhan skickar mig atten

sak med mig."märker hur han sökernom Ni
gGudsmannen Israels kung hade rivitElisha fick attveta

frågadedå bud och kungen:sändekläder, och hansönder sina
tillLåt kommakläderdu sönder dina"Varför river mannen

9Ochprofet Israel." Na-finnsdet iså skall hanmig, inse att en
vid Eli-stannadeochhästar ochkom med sina vagnaraman

1°Elisha med dennatill honomskickadeshas utport. en man
floden,gångeroch bada itill Jordan sju"Faruppmaning: ner

Men gickbli renad." Naamanså hud läkas och duskall din
skullehanhadeoch sade:därifrån vredesmod "Jag atti trott

ochGud,tillstå där och Herren, sinkomma själv ochut ropa
såstället och botadet sjukaoch tillbakaföra handen fram över

12Är flodernaoch i Damas-Parpar,spetälska. Amanamin inte
välKunde likavattendragIsraels jag intekus, bättre allaän

och gick.Förbittrad vände han sigbli renad"bada där och om
13Men med honom. "Fa-fram och taladekomföljeslagarehans

begärtnågot svårt profetendet hadeder", sade de, varit"om
anledningdå närdu det Destodig, hade störregjortav nog

för bli renad."bada digdu skallhan bara vill attatt
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Naaman Jordan,doppade gångerfor då och isig sjuner
hud och blevhade Då läktes hansgudsmannen sagt. somsom

15Han vände tillbaka till gudsman-och hanbarns,ett var ren.
sade:följe, gick fram till honom och "Numed hela sitt vetnen

Israel.hela jordenfinns någon gud på idetjag inte utomatt
16Mengåva Elishadig din tjänare."berJag ta emot sva-en av

det kan"Så lever, han jag interade: Herren jag tjänar:sant som
vägradeförsökte övertala honomOch fastängöra." Naaman

17Då få"Låtnågon gåva. sade migElisha Naaman:att ta emot
fort-mulåsnor bära.jord kan Imed så mycket ettta som par

brännofferframbäradinkommer intesättningen tjänare att
18Mennågra andra gudar, bara tilloch slaktoffer till Herren. en

herre konung-förlåta går vidsak må Om minHerren mig. jag
fallertempel ochhan skall tillbe jagsida i Rimmonsnärens

med honom,tempel tillsammansoch tillber där Rimmonsiner
19Och Elisha farväldå må förlåta detta."Herren mig tog av

honom.

bedrägeriGechasis
Zotänkte guds-stycke på Gechasi,hunnitNär Naaman Vägett

fråndenneElishas herre lät Naaman"Mintjänare:mannen
hanvadkomma för billigt undan han inteAram när tog emot

ifatt honomSå lever:hade med Herren jag springersig. sant
21Och sånågot honom."får åtminstoneoch till jagatt avser

nå-såg det komefter dennehan Naaman. Närsig i väg attgav
gickhonom han ochspringande efter emotsteg vagnenurgon

"Är och Gechasi svarade: "a.allt väl" frågade han,honom.
fått be-för hälsa hanherre har skickat mig justMen min attatt

bergsbygd, ochprofetskaran Efraimssök två imänunga urav
högtids-åt dem och tvådärför talent silverhan ber dig om en

23"Låt ochtvålämna talenter", sadedräkter." mig Naaman-
två kap-knöt silvertalenternadem på honom. itrugade Han in

högtidsdräk-med de bådaoch lämnade dem tillsammanspor
fick dem framför Gechasi.åt två bäratjänare,sinaterna av som

24När gå-stadskullen Gechasi handkom fram tillde tog om
återvända.hus. Sedan fickoch gömde dem i sitt männenvorna

25När hos herre frågade Elisha:Gechasi tillbaka sin igenvar
Gechasi.herre", svaradehar du varit" "Ingenstans,"Var -
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då26Men där,andendu jag iElisha sade: "Tror inte att envar
fåttvälhar dudig Nuoch komlämnade sin emotvagnman

olivlundar ochträdgårdar, vin-skaffa digsilver du kanså att
27Men Naamansoch slavinnoroch kor, slavargårdar, får spe-

efterkom-och dinahäfta vid digframtidför alltälska skall
handärifrån vit snögickGechasimande." När av spe-somvar

tälska.

medundret yxan
dig1Profeterna samlas omkringdär visade till Elisha: "Huset

2Låt hämtaJordan ochtilltrångt förförär vaross neross.
det","Görkan vara."hus där vistock och byggasin ettoss -

3"Följ dem. "Ia, jagbadherre",medsvarade Elisha. en avoss,
4och börjadetill Jordan. Därföljde demElishasadekommer",

5Men på fällahöll sindemträd.de hugga när atten avner
olycka, her-"Vilkenyxbladettappade han iträdstam vattnet.

6"Varhade fölllånat yxan""Ochropade han. jagre" som -
Dåstället.pekadeoch hangudsmannen,frågade utden i"
såfickdär ochdenoch kastade justiskar Elisha till pinneen

7"Tag ochsade Elisha,yxan"flytayxbladet att mannenupp.
den.handen ochsträckte togut

undanElisha räddar sig arameerna
överlade han3En Israelmedlåg krigkunggång iAramsnär

9Genastanfalla.skulledeofficerare ochmed sina varangav
ochisraelitiske kungentill denbuddå gudsmannenskickade

förbi denförvarnade honom vägen ortatt ta arameernasom
Kungen bud tillskickade i sin ortentänkte anfalla. tur som

påså dedär,varskodde folketoch attgudsmannen nämnt var
Detta gjordegång.gång påhändesakvakt. Sammasin ara-

officera-sammankallade sinaoch hanbekymrad,meerkungen
stårblanddetfrågade: mig äroch "Kan ni säga somossvemre

12"Ingen, konung",herresida"israelitiske kungensden -
meddelarIsrael,profetenElisha, isvarade dem, "menen av

13Dåsängkammare."dinvad duoch med ikung till sägersin
såfinns, jagElishareda på"Gå och attbefallde kungen: ta var

honom."folk förkan skicka gripaatt
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fått Elisha befannkungen DotanNär sig irapport attom
14sände truppstyrka.han dit hästar och och Destorvagnar en

15Påoch belägrade staden. dåkom på guds-natten morgonen,
fick omringadkom han stadentjänare ut, attsemannens var

vadtruppstyrka med hästar och "Ack, herre,vagnar.av en
Elishatill" ropade han.skall svarade: "Varvi inteta oss

17Ochfler på vår sida på deras." han bad:rädd. Det är än
hans så han Då öppnadeser" Herren"Herre, ögon,öppna att

såg fullt ochoch han berget hästartjänarens ögon, att var av
eld kring Elisha.vagnar av

18När ryckte bad Elisha till "Slå dettaHerren:arameerna an
blindhet,folk med blindhet" Och slog dem medHerren som

19"Det den härElisha hade bett. den här ochinte inteär vägen
tillElisha till dem. "Följ så skall förastaden", sade mig, jag er

OochSå förde han dem till desöker." Samaria,ni närmannen
deras så de ser."kom dit bad Elisha: "Herre, öppna ögon, att

så de såg. Då upptäckteöppnade derasOch Herren ögon, att
21När sågden israelitiske kungende de Samaria.inne iatt var

fader"dem frågade han Elisha: "Skall hugga dem,jag ner
Elisha svarade: det skall du Brukar du hugga"Nej, inte. ens

tar fånga strid fram och dryckdem du till Sätti matsomner
tillså de får och dricka, och låt dem sedan sinåt dem, ätaatt

23Kungen deordnade festmåltid för dem, ochherre." nären
gå, och de återvände tillhade och druckit lät han dem sinätit

påströvkårerherre. Sedan slutade in Is-trängaattarameernas
område.raels

belägrar SamariaArameerna
24Efter Ben-Hadad hela härsamlade arameerkungentid sinen

25Underhan inringade. beläg-och drog Samaria,mot somupp
så svår staden till fickblev hungersnöden i sistringen att man

siklar förbetala siklar silver för åsnehuvud och fem80 ett en
halv liter duvspillning.

ZÖEn dag kom gående på stadsmurenIsraels kungnär uppe
ropade kvinna: "Hjälp herre och konung"mig, minen
Kungen får hjälpa dig. Varsvarade henne: "Nej, Herren

frånskulle hämta hjälpen Från tröskplatsen eller vinpres-jag
23Sedan frågade gällerkungen: "Vad saken" Honsen" svara-
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dag, såoch honomdin ihär sade: Vi äterde: "Kvinnan tar son
29Vi åt, dagenochkokade minmin iäter vi mensonmorgon.

då hadehonom,ochdinsade: vi äterdärpå, Nujagnär tar son
3ONär ordhörde henneskungenhonom."hon undangömt rev

påvidaremedan han gickochkläder,han sönder sina uppe
kroppen.bar säcktyghankunde folket närmastattsemuren

31Och framgent,straffa ochmåsade: "Gud mig,han omnu
dagenhuvud ut."får behållaElisha, Shafats sittson,

32Elisha med de äldste.hus tillsammanshemma i sittsatt
framme sadehaninnanskickade ditKungen varman, menen

harmördarenden därskallElisha äldste:till de "Ni attveta
till dör-Sehuvudet mig.för huggaskickat hit attatt avmanen

såhåll denochkommer, igenhanstängd för honom närärren
bak-herresredan hansslipper Hör ni intehan in. steginteatt

33Innan kungentalat färdigthadeElishahonom" varom
frånolycka kommersade: "Dennaochframme hos honom

honom"hoppasdå längreVad harHerren. jag att av

flyktElisha förutsäga arameernas
1Elisha Iord. Så Herren:till Herrens sägersade: "Lyssna mor-

mjölmått siktatfåSamariavid stadsporten iskall ettgon man
Då adjutant:sade kungensför sikel."mått korneller två en

dettainte kun-skullefönster på himlengjorde"Om så Herren
sade Elisha,det med ögon",skall fåhända" "Du egnasena -

mjölet."detaldrigdu kommer"men ätaatt av
3Utanför medtaladespetälska ochfyrastadsporten satt var-

sade de.på dö"här och"Varför skallandra. vi sitta vänta att
4"Bestämmer dö; därkommerstaden viför iin attvi attoss

också. kan likadå Vihär dör gärnasvälten. vihärjar Stannar Vi
och dö-så får leva,de leva viLåtertillöver ossarameerna.

bortbörjade deskymningendar så dör vi." motde oss
läg-utkantenframme viddeläger. Men när avvararameernas

6Herren låtit dånhadedär.människafanns det ettinteret en
dånoch hästar,dånläger,höras etti ett av vagnararameernas

"Isra-gått blandRyktet hadefrån här.stor arameerna:som en
förMusrioch kungarna ihettiterkungarnaels kung har värvat

7Och ochskymningende brutitså hade ioss."angripaatt upp
hadelåtit kvar. Dehade deoch åsnorflytt; tält, hästar vara
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8Närför livet. de fyradet stod och flyttlägretlämnat nusom
lägret gick dekom fram till utkanten in ispetälska ett avav

silver och guld och klä-drack. medtälten och åt och De sigtog
ochgömde det. Sedan kom de tillbakagick bort ochder och

vad där fanns och gömde bytet.tält,gick in i ett annat tog
9Men hartill varandra: här Här vidå sade de "Det inteär rätt.

så behåller dem för själva Omnyheter, och vi vän-vistora oss
så går tillbitti drar skuld Kom, vitill vi överitar oss.morgon

det."palats och berättarkungens
1°De ochoch kallade på vakternafram till stadsportenkom

har läger,berättade för dem: "Vi inne ivarit menarameernas
åsnorhördes där. ochmänniska eller Hästarinte syntesen

de var."bundna, och tälten hade lämnats precisstod som
Vakterna till kungens palats.meddelandet vidareskickade
Kungen och sade till "Jagsinamitt i män:nattensteg upp

vad färd med. viskall tala för i Deär attveter arameernaom
och härhar de lämnat lägret sigutsvultna. Nu gömtär om-

fånga levande och sedanlocka ochkring för utatt ossoss
staden."in itränga

13En fem hästarnasade: "Låtkungens män ta somoss avav
går ändå med demFår bli kvar här detkvar staden. dehar ivi

såOchde israeliter redan har dukat under.med alla somsom
14Man för tvåefter." spändeskickar folk ochvi ut vagnar,ser

skulle köra och efterorderoch kungen utatt var.man segav
15De följdehade blivit ocharameiska hären sigden gav avav.

lågoch längs helaända till Jordan,efter vägennerarameerna
hadekläder ochdet fullt med utrustning som arameerna

flykt. utskickadeunder brådstörtadeslängt ifrån Desig sin
16Dåför drog folketåtervände och rapporterade kungen. ut

läger, och så kunde köpaoch plundrade ettmanarameernas
två mått korn för sikel, Herrenmått siktat mjöl eller somen

hade sagt.
.Kungens bevaka stads-adjutant hade herresin satts attav

Såtrampade folket ihjäl honom. gick detdärMenporten. som
13Tyhade kungen kom till honom.gudsmannen närsagt ner

två måttföljande dag skulle fådå han hade förutsagt att man
vid stadsporten Sa-eller mått siktat mjöl för sikel ikorn ett en

19hade påså gjorde fönsteradjutanten "Om Herrenmaria sagt:
hadedetta kunna hända" Elishahimlen skulle Meninte sagt:
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aldrigdu kommer attmedskall få det ögon,"Du menegnase
ZOSå ihjäl honom itrampadefolketdet:gickmjölet."detäta av

porten.

från Shunemhjälper kvinnanElisha
livtillhade väckthan1En till kvinnansade Elishadag sonvars

digoch slåfamiljhela dinmedlandet"Flyttaigen: nerut ur
denhungersnöden, ochpåkallathardu kan, Herrenvar

Kvinnan gudsman-följdeår."helalandet sjuskall bli kvar i
filisteernasflyttade tillochmedfamilj sigråd, hon sintognens

år.stannade hondär i sjuland, och
från filisteernastillbaka3När hongått komåren hadede sju

tillbakafåhjälpvädjadeoch attgick till kungenland. Hon om
medtillfället4Kungen detsamtalade vidåker.ochhus sin

al-honom berättabadHanGechasi, gudsmannens tjänare. om
5och GechasijusthadeElisha gjort,underverkla de somsom

döduppväckthadeElishahurkungenberättade för enom
tillvädjadeochväckt till livhadeElishakom kvinnan vars son

ko-åker. "Herreochhus sinfå tillbaka sittkungen attom
hennesoch där ärkvinnan"därropade Gechasi, ärnung", son,

5Då kvin-frågakungenbörjade utliv."väckte tillElishasom
medskickade kungenhonomallt förhon berättatoch närnan,
till-fårhontill"Setill honom:och sade atthenne hovmanen

från detåkerfrån sinavkastningoch allegendomallbaka sin
dag."ända tilllandet ihon lämnade

DamaskusHasael iElisha och
kunglåg7Elisha Damaskus. Därtillkommithade arameernas

gudsman-för honomberättadeoch attBen-Hadad sjuk, man
med dig8Då Hasael:till "Tasade kungenstaden.i ennen var

frågahonom HerrenLåtgudsmannen.sökgåva och omupp
9Hasael förgicksjukdom." attfrånbli bra minkommerjag att

ka-och låt lasta 40gåvamed sigElisha. Hansöka tog enupp
Så kom hanerbjuda.kundeDamaskusallt det bästameler med

Ben-Hadad,sade: "Dinochinför Elishaframoch ara-steg son
kofn-hanfrågartill dig. Hanhar migkung, sänt ommeernas

1°Elisha "Gå ochsvarade:sjukdom."frånbli bra sinattmer
uppenba-harHerrenbli bra. Menskalldutill honom: a,säg
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Gudsmannenför han kommer stirradedö."migrat att att
12"Varförframför stel skräck. Till slut brast hansig, gråt.iav

gråter frågade "Därfördu, herre" Hasael. Elisha svarade: att
hur mycket du tillfoga israeliterna; dujag kommervet ont att

kommer eld på deras befästa städer, döda derassättaatt unga
svärd, krossa hav-med deras barn och skära derasmän upp

13Hasaelande kvinnor." sade: skulle hund"Hur jagsomen
kunna utföra sådana harbedrifter" Elisha svarade: "Herren

Hasaeluppenbarat för du skall bli kungmig Aram."överatt
lämnade Elisha, och han tillbaka hem frågade hanskomnär
herre vad Elisha hade sade till du kommer"Han migsagt. att

15Menbli bra", svarade Hasael. dag han Ben-nästaatt tog
Hadads täcke, doppade det och lade det hansi överVatten an-
sikte, så dog. efterhan Hasael blev kung honom.att

kung JudaJoram över
Under regeringsår blevAchavs femte Israel,Iorams, isons,

17Han trettiotvåIoshafats kung Juda. årIoram, överson, var
13Handå han blev kung, och han regerade åtta år Jerusalem.i

följde de israelitiska kungarna spåren, Achavs familj ha-i som
de så också gift dotter tillhan med Achav. Hangjort; var en

19Ändågjorde det villeHerrens Herren in-i ögon.ontsom var
utplåna för Davids skull.Juda, Han hade lovatsin tjänarete

skulle brinna för hans efterkomman-honom lampa alltidatt en
ZOUnder lösgjorde Edom från överhög-de. tid IudasIorams sig

Zlloramhet och kung. drog till medSairsigtog uppen egen
alla gick han till anfall,På edome-nattenvagnstrupperna. men

honom, slog honom och vagnsbefäl-hade omringaterna, som
Sedan Edom bröthavarna, och folket flydde hem. losssig

stått Judas överhöghet. Vid tidhar det aldrig under samma
23oramsockså be-lösgjorde historia hanssig Livna. i övrigt,

24oramdrifter, nedtecknatshar krönikan Iuda kungar.i om
gick hos fäder Davidstill vila begravdes blandsina och dem i
stad. Achasja blev efter honom.Hans kungson

Achasja kung Judaöver
25Under blevAchavs tolfte regeringsår Israel,Iorams, isons,

26Han dåAchasja, kung tjugotvå årIorams Juda.överson, var
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Jerusalem.regerade år Hansoch han ihan blev kung, ett mor
27Hantill Israels kung.sondotter Omri,Atalja ochhette var

och gjorde liksom de detfamilj spårenföljde Achavs i varsom
28Till-släktskap med Achav.räknadehani Herrens ögon;ont

Hasael,drog han fältimed Achavs Ioram motsonsammans
Gilead,kämpade denne vid Ramotoch ikungen Aram, motav

där såradesIoram arameerna.av
Kung sårför få detillbaka till Iisreeldrog sigIoram att

underhonom vidhade tillfogat Ramaläkta arameernasom
IisreelMedan han låg sjukHasael. ikungkriget Aramsmot

på besök till honom.Juda,kom kung Achasja Iorams son,av

till kungsändebud IehuElishas smörjer
lProfeten profetskaran ochkallade tillElisha sig sa-en man ur

den häroch med digdina kläderde till honom: "Fäst taupp
När dit, sökGilead. du kommergåoljeflaskan och till Ramot i

Gå fram till honom,Ioshafat, Nimshisdå tillehu, son.upp son
detfölja medoch be honom in ibland de andra,där han sitter

3Ta och häll oljanfram flaskansedan överinnersta rummet.
dig till ko-Så Herren: Jag smörjerhans huvud och sägersäg:

ochdörrenskall du springaIsrael. Sedan öppnaövernung -
därifrån så fort du kan."

4Den till Ra-profetens sig itjänare, väggavmannen,unge
5och office-fann han de högrekorn framhanGilead,i närmot

ärende tillharsade han,där. "General", "jagsitta ettrarna
general","Till dig,frågade Jehu.dig." "Till oss"vem av-

6Då och gick huset. DenIehu insvarade han. isigreste unge
"Såhuvud och sade: Her-hanshällde oljan sägerövermannen

folk,dig till konung HerrensGud:Israels smörjer överJagren,
7Du herre Achavs jagslut på dinIsrael. skall ätt,göraöver

förprofeternas blod, ja,på Isebel förvill hämnd mina tjänareta
3Hela under;skallAchavs jagalla blod. ättHerrens tjänares

släkt,tillhör hansmanfolk Israelskall vartenda iutrota som
9Så ätt detmed Achavsskall låta dethög låg. jag somsom

och Bashas, Achiasgick med Ierobeams, Nevats ätt sons,sons,
1°Och på Iisreels mark;skall hundarnaIsebels kropp ätaätt.

ochöppnade han dörrenSedanhenne."skall begravaingen
därifrån.sprang
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När Jehu kom till de andra officerarna i tjänstut som var
"Ärhos hans herre frågade de honom: allt väl denVad ville

där galningen dig" Iehu svarade: "Ni själva hur sånvet en
12"Slingradär människa pratar." dig inte", sade de andra,-

det"säg Då upprepadeär" Iehu vad densom unge mannen
"Så Herren: digsäger Jag till konung Israel."smörjersagt: över

13Genast alla mantlar och breddesina framför påhonomtog ut
och de horn och ropade:i "Jehu konung"stöttetrappan, är

Iehu drar in i Iisreel. Achasjaforum, och Isebel dödas
Så ställde Iehu, till Ioshafat,sig Nimshis i spetsenson son,
för sammansvärjningen Joram.mot

Joram och hela den israelitiska hären hade legat i Ramot i
Gilead och försvarat staden Hasael, kung.mot arameernas
15Men kung Ioram själv hade dragit tillbaka försig till Jisreel

få de sår läkta hade tillfogat honom underatt som arameerna
kriget kungArams Hasael.mot

Jehu sade: "Står på sida, då tillni min slipperingenatt utse
staden och till Jisreel för berättasig vadattur ger av som

Sedanhänt." han i sin och körde Iisreel,steg motupp vagn
där lågJoram sjuk och dit kung Achasja Juda hade kommitav
för besöka Ioram.att

Vaktposten Iisreel stodi och han ficki närtornet,uppe se
Iehu och hans ropade han: någramän sig "Jag kom-närma ser

befalldema" Ioram skulle skicka dematt ryttare emotman en
18Ryttarenoch fråga allt väl. red ochdem till mötesom var

sade: frågar"Kungen allt väl." "Vad angår det dig"ärom --
svarade Iehu. "Vänd och följ efter Vaktpostenmig" rapporte-
rade: "Kuriren har nått fram till dem, han kommer intemen

19Dåtillbaka." skickade och komhanännu närryttare,man en
fram sade han: frågar angår"Kungen allt väl." "Vadärom -

Vaktpos-det dig" svarade Iehu. "Vänd och följ efter mig"
rapporterade: har nått fram till"Han dem kommerten men
tillbaka.inte Det måste Iehu, Nimshis han körvara son som-

21Dåvettvilling." befallde Ioram: "Spänn för" Ochen man
spände för hans vagn.

Ioram, Israels kung, och Achasja, Judas kung, for sini var
för Iehu och med honom påmöta stötte Na-attvagn samman
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"Är22När frågade han:Iehufickåker Iisreel. Ioramivots se
det sådet kunnaskullesvarade: "Hurallt väl, Iehu" Han vara

alla häxe-otukt ochpå med sinahåller sinIsebellänge din mor
"Förräderi, Achas-23Då och flydde.vände Ioramrier" vagnen

24Men båge och sköt IoramspändeIehu sinropade han.ja"
ochhjärtat, Ioramgickskulderbladen. Pilenmellan ut genom

25"Ta påoch släng honom Na-honomsegnade sini vagn.ner
Bidkar. kom-adjutant "Dutillsade Iehu sinåker Jisreel",ivots

farsida hanskörde sida vid iochduväl ihåg hur jagmer
26Såhonom:domsordetuttalade överAchavs följe Herrennär

spillas skallblodoch hanssåggår Navots sönersjag isant som
utkräva Taåker, Herren.på dennahämnd dig sägerjag av -

harså Herrenpå åkern,honomoch slänghonom somnu
sagt."

flydde han27När händesåg vadJudas kung,Achasja, som
ropade: däroch "Denförföljde honomIehuBet Haggan.mot

hanshonomOch de sköt närockså Döda honom" vagnner
lyckadeshan sigvid Iivleam. MenGur tabackeni motuppvar

Hans tillförde honomdog han. tjänaretill Megiddo; där
bland hansbegravde de honomoch därJerusalem i vagn,en

29Achasja Judablivit kunghade överDavids stad.fäder i -
regeringsår.elfteAchavsunder Iorams, sons,

på målade3°Så fick reda detIsebelJisreel.Iehu till Närkom
och såghonSedan ställde sighåret.ochhon ögonen satte upp

31Då hälsadeoch Isebelkom Iehu ifönstret. porten,ut genom
32ehuväl,"Är tittadekungamördare"dinallt Sirnri,honom:

står på sida" Ettminropade: "Vemochfönstretmot parupp
33"Kasta ropadehenne"fönstret.visadehovmän sig itre ner

ochpåblodet stänkteochkastade henne, väggenIehu. De ner
påtrampade henne.på och hästarnahästarna,

w 34Iehu befallde han: "Tadrack. Sedanåt ochochgick in
henneoch begravförbannade kvinna,dennahand henne,om

35Men för be-de komdotter"konungs när atthon envar-
henne ochfötternaskallen,hennedefann äninte mer avgrava

då35De för Iehu, ochtalade detochgick tillbakahänderna. om
ord hanfullbordats, detharordsade han: Herrens"Det är som

mark skallPå jisreelsfrån Tishbe:Eliatalade tjänaresingenom
37och gödseltilllik skall blihenneskött,Isebelshundarna äta

Isebel."skall kunna Dettapå Iisreels mark. Ingen säga: var
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ehu slut Achavs dödar tilloch anförvantergör ätt
Achasja
lAchav hade Samaria. Iehu skrev hansjuttio i brevsöner10 som
skickade till stadens till de äldste förmyn-och tillstyresmän,

2"Nidarna för Achavs skrev: harHan herressöner. sönerer
hos har också och hästar, befäst stad ochnier; vagnar en va-

3skalldettaNär brev därför välja denni nimottar utpen. nu
bäst och lämpligast bland herres och ho-är söner sättasom er

4Depå hans faders och kämpa för herres blevätt."tronnom er
förfärade och tänkte: "Om två kungar kunde hålla ståndinte

5Förvaltarenhonom, hur skulle då kunna det" devimot över
kungliga egendomarna, stadskommendanten, ochde äldste
förmyndarna därförsvarade Jehu: dina och skall"Vi tjänareär

allt du befaller tänkerVi någon till kung.göra inte utseoss.
ÖDåvad du finner bäst."Gör skrev Jehu brev till dem:ett nytt

"Om står på sida och vill lyssnani till så medmin mig, ta er
huvudena herres och kom till Iisreelsöner mig i iav er mor-

kungasönerna bodde hos degon." De sjuttio stadenistormän
hade hand uppfostran.derassom om

7När brevet kom fram kungasönerna hals-ochgrep man
högg dem, alla Huvudena lades korgar, sedansjuttio. i som

3Ettskickades till Iehu iisreel. sändebud kom berättadeoch
för Iehu kungasönernas huvuden förtshade dit. Då befalldeatt
han: dem två utanför"Lägg högar stadsporten tillsi i mor-

9Nästa gick hangon." och ställde där och sadesigutmorgon
till folket: skuld."Ni Det harär är jag migutan sattsom upp

herre och dräpt honom.min Men har dödat alla des-mot vem
1°Ni märker vartenda ord besannassa harHerrenatt ut-som

talat har utförtAchavs vad han haröver Hanätt. sagt genom
OchElia." Jehu dödadesin tjänare alla kvarsom var av

Achavs Iisreel och alla hans hans förtrogna ochätt i stormän,
hans enda slappinte undan.präster; en

nlehu for till PåSamaria. dit, Bet-Eked Haroim,ivägennu
13mötte han anförvanter till Achasja, frå-kungen Juda. Hanav
gade dem vilka de och de svarade: medsläkt"Vi ärvar,
Achasja och har kommit för ochbesöka kungasönernaatt

14"Gripkungamoderns söner." levande" befalldedem Je--
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ihjäl dem vid brunnendem. Sedan sloghu, och mangrepman
enda.skonade inteallt allt HanBet-Eked, 42i enman.som

15När Ionadav, Rekavsdärifrån komfortsatteIehu sedan
och frågade: "Kan jaghälsade honomIehuhonom.emotson,

Ionadavlita påså du kan min"vänskap,lita på din sva-som
din hand."fall: räck Iona-så migdet kan du." "Irade: "Ja, -

hjälpte honom ioch Iehuhanden,clav räckte honom vag-upp
16"Följ kämpar för Her-och hur hängivet jagmed mig senen.

NärmedIonadav följaOch så fick isade Iehu.ren", vagnen.
fanns kvaralladödade hanframme SamariaIehu i somvar

enlighet medutrotad,helt itills dendär Achavs ätt, varav
ord till Elia.Herrens

baalsdyrkanehu utrotar
18ehu Baal litet,"Achav dyrkadesade:hela folket ochsamlade

Kalla Baals profe-hit allamycket.Iehu skall dyrka honom nu
fåralla hans Ingenhonom ochdyrkar präster. ute-allater, som

Baalsofferfest till Dentänker fira ära.bli, för jag stor somen
list Iehudetta använ-livet." Menuteblir skall mista var en som

ZOHan befall-dyrkade Baal.utplåna demde för kunnaatt som
Baalshögtidssamling tillhelig ära,utlysade skulleatt enman

Z1Iehu hela Israel, ochbudskickadeoch det gjorde runtman.
Baalsuteblev. gickenda De in ialla baalsdyrkarna kom; ingen
Fö-till den andra.ändenfrån denfyllde dettempel och ena

Iehubefallningfickklädkammarenreståndaren för att taav
23komdettahanbaalsdyrkarna. När gjortåt allafram dräkter

Baals tempel.tillRekavsmed Ionadav,Iehu tillsammans son,
omkring ochsigbaalsdyrkarnauppmanadeHan att noga se

blandfannsdyrkade Herrenförvissa ingensig att somom
24Så frambäragick de förbaalsdyrkare.baradem attutan

hade ställtIehu 80brännoffren.och Men utan-slaktoffren man
dessa människorlämnar itill dem:och "Jag ertför templet sagt

plikta medfårdem undkommanågonlåtervåld; den avsom
25Då brännoffret sade hanhade framburitIehuliv."sitt eget

Låtdemoch hugg ing-drabanterna: "Komtill gardet och ner
dem.kastade undan Se-dem ochdeDå höggslippa ut." neren

25och stodenbaalstemplet bardetdan gick de inre utin i av
27Baals dealtare de ja,den.och brändedärifrån ner, revrev
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hela gjorde det till avträde, vilket detbaalstemplet och iär än
23Så 29Menfrån de synderdag. fördrev Iehu Baal Israel. som

Ierobeam, förlett israeliterna till hanhadeNevats övergavson,
guldkalvarna Betel och Dan.inte i-

3°Herren "Eftersom så lydigt har digsade till Iehu: du rättat
efter utfört allt det beslutat fråga Achavsvilja ochmin jag i om

på Israelsskall dina ättlingar intill fjärde led tron."sittaätt
31Men Iehu efterleva Israelsbemödade Herrens,sig inte attom
Guds, lag hela hjärta; han de synderintesitt övergav somav
Ierobeam hade förlett Israel till.

32På Israels land: Hasaelden tiden började Herren stympa
33från Jordanbesegrade israeliterna och hela deras områdetog

områden,och hela Gilead, Gads, Rubens och Manassesösterut,
från floddal, både Gilead och Bashan.ända vidAroer Arnons

34ehus framgångar, harhistoria hans bedrifter ochi övrigt,
35Iehu gick till vilanedtecknats krönikan Israels kungar.i om

blevhos fäder begravdes Joachasoch Samaria. Hanssina i son
35Denefter regerade Israel Sama-kung honom. tid Iehu iöver

tjugoåtta år.ria var

Atalja makten Judagriper i

1När fö-fick hennes dödAtalja, Achasjas attveta11 mor, son var
Men Iosheva,hon utplåna hela kungaätten.sigresatte att som

lyckadesdotter till kung och till Achasja,Ioram systervar
skul-undan Achasjas Ioash, kungabarnenjustgömma somson

förde och hans till klädkamma-le dödas. honomHon amma
hålla dold för Atalja,och på det kunde honomsättet manren,

år hosså han kom undan med livet. stannade hanatt sex
under den tid Atalja regeradehenne, gömd hus, ii Herrens

landet.

oash kung Iuda. Ataljas dödöver
4Under Iojada bud efter ka-det sjunde året skickade prästen

livgardets officerare. samlade dem omkringoch Hanriernas
förbund med demhus, och sedan han slutitsig i Herrens ett

fick bekräfta med ed, visade han kungensdär, de sonsom en
5Därpå följande befallningar: "Så här skallför dem. han nigav

tredjedel går på på Sabbaten ochsittDengöra. somav er pass
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70ch tredje-två andradepalatsetkungligadetvidvaktenhar
har vak-ochpå Sabbatengår sittdealladelarna, passavsom

medalla3ni kungen,omkringskall slutatemplet,vidten upp
pelarradentillframförsöker signågonhand. Om taivapen

går."han änFölj kungenlivet. vartskall han mista
befallt dem;hadeIojada9Officerarna gjorde prästen varsom

dempå ochgickdembådemanskap,och sitt somtog somen
1°Hanså till Iojada.och kompå Sabbaten,gick sitt gavpassav

ochDavidkungtillhörthadeoch kogerdem de spjut somsom
Livgardet alla med iställdehus.fanns Herrensi vapenupp,

sida till desssödratempletsfrånkungen,omkringhand, runt
Därefter Jojadafördetempelhus. utochaltareframförnorra,

och arrnringarna.diademethonompåochkungasonen satte
klappade ihonom,smordeochkungtillhonomutropadeDe

konungen"ropade: "Leveochhänderna
till dem ibortgick hon13När hörde jubletAtalja varsom

enligtpelarenstå vid14Där kungenhonfickhus.Herrens se
Fol-sig.och närmastofficerarnamed trumpetarnasedvänjan,

sönderAtaljaDåsmattrade.ochjubladeket trumpeterna rev
15Prästen oja-Förräderi""Förräderiropade:ochklädersina

orderbefälethade attöver truppernaofficerarnada somgav
huggaochpelarradensidan attandratillhenneföra bort om

honvilleHan inteefter henne. attföljdeoch en somner var
15De häst-ochhenne,hus.skulle dödas i Herrens genomgrep

hon.dödadeskungapalatset. Därhon ifördes inporten
ochkungenmellan17ojada förbund Herren,upprättade ett

ocksåupprättadefolk. Han ettHerrensskullefolket: de vara
18Och folket begav sigalltfolket.ochmellan kungenförbund

gudabil-ochslog altarnadedet;baalstemplet ochtill nerrev
al-framförBaals Mattandräpte prästoch destycken,derna i

hus.kring HerrensvaktIojada utMen prästen sattetarna.
ochlivgardetkarierna,Sedan officerarna,medhan sigtog

Gardesportentempletfrånförde kungendefolket, och genom
zoFol-på kungatronen.platsIoashDärkungapalatset.in i tog

staden.allt lugnt iochgladdeket sig var
kungapalatset.svärdmed idödadeAtalja man

1det Ie-underskeddeZlloash kung;blevår då hansjuvar12
Jerusalem.årfyrtio iregeradeoch hanregeringsår,hus sjunde

livhela sittSheva.från Beerochhette SivjaHans varmor
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gjorde Ioash det Herrens sårätt i ögon, prästensom var som
3MenIojada hade lärt honom. offerplatserna fick kvar,vara

och folket fortsatte offra där och tända offereld.att

Templet restaureras
4oash hade till "Allt silverprästerna: helgas och förssagt som
till Herrens hus, detsig mönstringspengar eller löse-ärvare en

betalas efter Värderingpenning eller någonsom pengar som
5alltfrivilligt lämnar till Herrens hus, detta skall prästerna ta

och från värderingsman,sin och för allaemot, var en svara
ÖMennödvändiga templet."reparationer i Ioash regeradenär

på tjugotredje årsitt hade utfört någraprästerna inteännu re-
7Då kalladeparationer. kung Ioash till Iojada ochsig prästen

de andra och frågade dem varför de utfört någraprästerna inte
på templet. fortsättningenreparationer "I får ni inte emotta

något silver från värderingsmän", sade han. stäl-"Ni skall iera
3Prästernalet låta det gå direkt till templets underhåll." sam-

tyckte: de skulle folketinte behövde ita emot pengar av men
gengäld hellerinte templet.reparera

9Prästen Iojada kista, hålgjorde locket ochitog ettnu en
den vid stenstoden, på högra sidan kommer isatte när inman

Herrens hus. Där lade de tröskelväktare alltpräster som var
1°Såsilver lämnades till Herrens hus. märktesnartsom man

det mycket silver kistan infann kungens sekretera-i sigatt var
och och smälte silvret formar ochöversteprästen, ire man ner

räknade efter hur mycket hade kommit till Herrensinsom
Efterhus. denna kontroll brukade silvret överlämnas till för-

för tempelarbetena,männen betalade det tilli sin tur utsom
umurarnasnickarna och byggnadsarbetarna, och stenhuggar-

Vidare använde de silvret till köpa och bygg-timmerattna.
nadssten för husHerrens stånd, huvudsätta i ja,att över taget

13Däremottill alla utgifter för templets användesrestaurering.
aldrig det silver hade kommit till förin Herrens hus attsom
bekosta tillverkningen några föremål guld och silver där:av av

14Mansilverfat, knivar, offerskålar eller lämnade itrumpeter.
stället silvret åt förmännen, och de använde det till att reparera

15DetHerrens hus. krävdes redovisningingen de män somav
silvret för sedan betala det till arbetarna; detog emot att ut var
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ochskuldofferbetaladesSådant silverbetrodda. somsom
tillföll prästerna.husHerrens utanfördes in iintesyndoffer

Gat,Hasaelarameerkungen motut17Vid tid drog an-denna
tågahanberedde sigSedan attden.och intog uppstadengrep

tempelgåvorallaJuda13Då IoashkungJerusalem. tog avmot
Achas-ochIoshafat, JoramJuda,kungarnafäder,hans avsom

guldoch allthade helgat,självvad hanliksomhelgat,hadeja,
kungapalatsetsochhusHerrensiskattkamrarnafanns isom

Ha-arameerkungentillhanskickadedettaalltskattkammare;
Jerusalem.från angripaavstoddå attsael, som

nedtecknats ibedrifter, harhans19oashs övrigt,ihistoria
ZOHanS männärmastekungar.Iuda sammansvorkrönikan om

21DetMillo.vid etthonomdödadeoch parhonom varsig mot
ShomersIosavad,ochShimatsJosakar, somson,dem, son,av

Davidsfäder iblandbegravdes sinaHanihjäl honom.slog
efter honom.kungblevAmasjastad. Hans son

Israelkungoachas över
regeringsår JudaitjugotredjelUnder AchasjasIoashs, sons,13

regeradeoch hanIsrael,kung överIehusIoachas,blev son,
HerrensHan igjorde det ontSamaria.år i varsjutton som

hadeNevatsIerobeam,synderbegick de son,hanögon: som
3Då Her-dem.medupphörde intetill ochIsrael grepsförlett

åtutlämnade democh hanisraeliterna,vrede ara-motren av
heladesåBen-Hadad, attoch hansHasaelmeerkungen son

våld.derastiden ivar .
lyssnadeoch Herrenblidka Herren,4Men försökteIoachas

led underisraeliternasåg hurhaneftersom arame-till honom
så de5Herren räddare,dem attsändeförtryck.erkungens en

förut.och leva ifrånfriasigkunde somrogöra arameerna
Jero-demsynder,ÖÄndå Ierobeam-ättensde inte somövergav
ashe-på väg;fortsatteIsrael till,förletthade utanbeam samma

Samaria.stå kvarmed iochtillfickrapålen
och10bara 50återstod7Av ryttare,arméIoachas vagnar
ochhärhanshade förintatArameerkungenfotfolk.10 000 man

fötter.under sinadentrampat grussom
framgångar, harochbedrifterhans8oachas övrigt,ihistoria

90achas tillgick vi-Israels kungar.krönikannedtecknats i om
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hos fädersina och begravdes Samaria.i Hans Ioash blevson
kung efter honom.

oash kung Israel. Elisha döröver
mUnder Ioashs trettiosjunde regeringsår Juda blevi Ioash, Ioa-
chas kung Israel, och hanöver regerade år Sama-isextonson,

Hanria. gjorde det i Herrens hanögon:ont övergavsom var
inte de synder Ierobeam, Nevats hade förlett Israelsom son,

lzloashstill fortsatte påutan historiaväg. hansi övrigt,samma
bedrifter och hans framgångar krigeti kung Amasja Ju-mot av
da, har nedtecknats 13oashkrönikani Israels kungar. gickom
till vila hos fäder,sina och Ierobeam besteg efter ho-tronen

Ioash begravdes i Samaria bland Israels kungar.nom.
När Elisha hade drabbats den sjukdom skulle bliav som

hans död kom Israels kung Ioash och besökte honom. lu-Han
tade gråtandesig honom ochöver ropade: fader,"Min fa-min

15Elishader, du Israels och ryttare" sade till Ioash:Vagnar
"Hämta båge och pilar." ochHan hämtade båge och pilar, då
sade Elisha till Israels kung: "Grip bågen." bågen,Han ochtog

17"ÖppnaElisha lade händersina hans.över fönstret ös-mot
ter", sade Elisha, och han Öppnade det. "Skjutl" befallde Eli-
sha, och då han sköt ropade Elisha: "En Herrens segerpil, en
segerpil Aram skall slåDu vid Afekmot och kros-arameerna

13Sedandem." sade han: "Tag pilarna." dem, ochHansa tog
då sade Elisha till Israels kung: "Slå marken." slogIoashmot

19Gudsmannengånger; sedan höll hantre blev rasandeupp.
och sade: skulle"Du ha slagit fem eller gånger. Då hade dusex
slagit och krossat dem. Nu kommer du slå demattarameerna
bara gånger."tre

2°Elisha dog och lades i graven.
Moabitiska rövarband 21ochträngde landet årin i efter år,
gång under begravning fick några israeliter på så-en etten syn

dant rövarband. kastadeDe liket Elishasi och försvanngrav
därifrån. Men den döde komnär beröringi med Elishas ben-
knotor fick han liv ochigen sigreste upp.

Under hela Ioachas tid hade Arams kung Hasael förtryckt
23Menisraeliterna. Herren god dem, han förbarmademotvar

sig demöver och vårdade sig dem för det förbunds skullom
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ville inteIakob; hanoch attIsakAbraham,medslutithansom
drivitdag intedennahar ioch han ännugå under,de skulle

ochdog24När Hasael Aramkungåsyn.dem sinbort avur
25återtog Ioash,efter honomkungBen-Hadad blevhans son

hadeHasael eröv-farBen-HadadsstäderdeIoachas somson,
Ioash Ben-sloggångerfar.Ioashs TreIoachas,krigeti motrat

städerna.israelitiskaså deåtertogHadad och

Israelochmed EdomJuda. KrigkungAmasja över
blevIsraelregeringsår iandra1Under IoachasIoashs, sons,14

ZHan dåårtjugofemJuda.kungIoashs överAmasja, varson,
Jerusalem. Hansår iregerade tjugoniooch hanblev kung,han
3Han detgjordeJerusalem.frånIoaddan ochhette varmor

David.fadersindock inteHerrens ögon,irätt somsom var
4Men fickofferplatsernafar.Ioash,allt singjorde iHan som

offereld.tändaochoffra därfortsattefolketochkvar, attvara
hand lät hansäkert sin5När kungamakten ihadeAmasja

5Menfar kungen.hansdräpthadedem sinadöda män somav
står skri-detmedenlighetskonade han idråparnas barn som
skall inte"Fädernabefaller:därlagbok, Herreni Mosesvet

fäder-förbarnenskull och intebarnensdöden förmedstraffas
brott."förskall dö sittoch egetskull, utan envarnas

Han intogSaltdalen, 0007Amasja 10edomeerna islog man.
Iokteel.fortfarande bär,dendetstadenochSela namn somgav

Ioash,Israels kungtillsDärefter sändebudskickade han son
"Låthonom: mötasutmanadeIehu, ochtilltill Ioachas, ossson

till kung9Israels dettaskickadeIoashkungöga" svaröga mot
påcederntillsände budLibanonpå"TistelnJuda:Amasja av

vildadeåt son Menhustru mintilldin dotterLibanon: Ge
1°Dutisteln.trampadeochförbikomdjuren på Libanon ner -

dighuvudet. Nöjdig åthar stigitdettaochslog edomeerna,
Varförhemma.och utmanadu vunnitmed den stannaära

Men Amas-dig."medoch Judagå underskulleolyckan Du
ochdådrogIoashkungIsraels ut,på honom.lyssnade inte

Judasochhanställdes de öga,ögaBet-Shemesh Iuda motivid
flyddeochisraeliternaIudeerna besegradeskung Amasja. av

vid13Israels tillfångatogIoashkungtillhem sig.ochvar en
till Achas-Ioash,tillkung Amasja,JudasBet-Shemesh sonson
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tågadeoch sedan vidareja, Jerusalem, där han 400mot rev ner
Hanalnar stadsmuren, från Efraimporten till Hörnporten.av

lade beslag på allt guld och silver föremåloch alla fanns isom
hus ochHerrens kungapalatsets skattkammare.i Dessutom tog

han gisslan och återvände så till Samaria.
15Joashs historia hans bedrifter framgångari övrigt, och och

hans krig med kung Juda,Amasja har nedtecknats kröni-iav
16Joashkan Israels kungar. gick till fädervila hos ochsinaom

begravdes Samaria bland Israels kungar.i JerobeamHans son
blev kung efter honom.

Kung Amasja Juda, Joashs femtonlevde år efteriav son,
13Amasjasdet kung Joash Israel, Joachas hade dött.att av son,

historia har nedtecknatsi övrigt krönikan Juda kungar.i om
19Man stämplade honom Jerusalem, och flydde tillhanimot
Lakish, de skickade dit folk slog ihjälmen sammansvurna som

ZOSedanhonom. fördes han med hästspann till Jerusalem, där
21Ochhan begravdes bland fädersina Davids stad. folketi Ju-i

da dåAsarja, år, och utropade tillhonomtog sextonsom var
22Hankung efter hans far Amasja. befäste Elat och återförena-

de staden med Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina
fäder.

Jerobeam kung Israelöver
23Under Joashs femtondeAmasjas, regeringsår Judaisons,
blev Jerobeam, Joashs kung Israel, och han regeradeöverson,

24Hanfyrtioett år Samaria.i gjorde det Herrensiontsom var
han de synder Jerobeam,ögon: inteövergav Nevatssom son,

25Hanhade förlett Israel till. återerövrade de områden till-som
hört frånIsrael, ändaLevo-Hamat till så blevAravasjön;ner
det Herren, Israels Gud, hade sin tjänare,sagtsom genom pro-

26Tyfeten frånJona, Amittajs Gat Hachefer. sågHerrenson,
israeliterna svår nöd: det med dem alla, högiatt utevar var

27Menlåg, och fannsingen kunde hjälpa dem. efter-som som
Herren hade han skulle utplånainte Israelssagt attsom namn

från jorden räddade han dem Jerobeam, Joashsgenom son.
23Jerobeams historia hans bedrifter och framgångar,i övrigt,

hans krig och hur han återvann Damaskus och åt Israel,Hamat
29Jerobeamhar nedtecknats krönikan Israels kungar.i gickom
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blevSakarjaHansIsraels kungar.fäder,till hosvila sina son
honom.kung efter

udakungAsarja över
blevregeringsår Israel Asarja,lUnder tjugosjunde iIerobeams15

Han blevår då hanJuda.kung sextonöverAmasjas varson,
Jerusalem. Hansfemtiotvå år iregeradeoch hankung, mor

3Han gjorde detJerusalem.frånochIekoljahette varsomvar
4Men offer-far Amasja.hansalldelesi Herrens ögon,rätt som

ochoffra därfortsattefolketochkvar, attfickplatserna vara
5I-Ierren drabba kungen,spetälskalätoffereld.tända som se-

Underför ti-hus sig.måste bo idödsdagtill ettdan ända sin
fol-ochhovetstyrde överIotamkungensden det somsonvar

ket landet.i
nedtecknatshar ibedrifter,6Asarjas hanshistoria i övrigt,

7Asarja fädertill vila hosgick sinaIuda kungar.krönikan om
blevstad. IotamDavids Hansbland dembegravdes ioch son

kung efter honom.

kungarIsraels sista
Sakarja,Iuda blev3Under regeringsår itrettioåttondeAsarjas

måna-regeradeoch hanIsrael,kungIerobeams över sexson,
lik-9Han Herrens ögon,igjorde det ontder Samaria.i som var

synderdeintehanhadeförfäder gjort: övergavhans somsom
loshallum, Ia-till.IsraelförletthadeIerobeam, Nevats son,

Iivle-ihjäl honom ioch sloghonomstämpladeveshs motson,
Sakarjas historia övrigtihonom.kung efterblev självocham

Det ordkungar.Israelskrönikannedtecknatshar i somom
ättlingarfullbordan: "Dinagåtthade itill IehutalatHerren nu

på Israels tron."led skallintill fjärde sitta
trettionion-13Shallum, under UssiaskungblevIaveshs son,

månad Samaria.regerade ioch hanregeringsår Juda,de i en
Därtill Samaria.14Menachem, frånkom TirsaGadis uppson,

15Shal-honom.eftersjälv kungblevochihjäl Shallumslog han
nedteck-harsammansvärjninghansochlums historia i övrigt

16Menachem ödelade Tap-Israels kungar.krönikaninats om
områdenatillhörandeliksom dedärfannsoch alltpuach som
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ända fram till eftersom staden hadeTirsa, inte sinaöppnat por-
för honom. Alla havande kvinnor skar hantar upp. .17Under trettionionde regeringsår Juda blevAsarjas Me-i

nachem, Gadis kung Israel, åroch han regerade tio iöverson,
13Han gjorde det hanSamaria. Herrensi ögon:ontsom var

de synder Ierobeam, hade förlettinte Nevatsövergav som son,
19UnderIsrael till. hans tid ryckte kung Pul lan-Assyriens in i

det. Då Menachem talenter silver åt Pul, för den-1 000 attgav
skulle och befästa ställningstödja honom hans kung.ne som

2°5ilvret Menachem pålaga:utkrävde israeliternaav genom en
alla förmögna måste betala siklar silver till den50män assyris-

då återvändeke kungen. lämnade landet och hem.Denne
21Menachems bedrifter,historia hans har nedtecknatsi övrigt,

22Menachemkrönikan Israels kungar. gick till vila hosi si-om
fäder. Pekachja blev kung efterHans honom.na son
23Under femtionde regeringsår Juda blev Pekachja,Asarjas i

två årMenachems kung Israel, och han regerade Sa-iöverson,
24Han gjorde det hanmaria. i Herrens ögon: över-ontsom var

förlettde synder Jerobeam, hadeinte Nevatsgav som son,
25HansIsrael till. adjutant Pekach, Remaljas ledde en sam-son,

honom och slog ihjäl honom Samaria, imansvärjning imot
kungapalatsets han hade med från Gilead.sig 50torn; man

han hade dödat Pekachja blev han själv kung efter honom.När
26Pekachjas hans bedrifter, nedtecknatshistoria har ii övrigt,
krönikan kungar.Israelsom

27Under femtioandra regeringsår Iuda blev Pe-Asarjas i
årkach, kung Israel, och han regeradeRemaljas tjugoöverson,

23Han gjorde det hani Samaria. Herrensi ögon:ontsom var
förlettde synder Ierobeam, hadeinte Nevatsövergav som son,

29UnderIsrael till. Pekachs tid Israel rycktekung Assyriensi
kung Tiglat Pileser landet och erövrade Avel Bet-Ma-in i Ijon,

Galileen,aka, Ianoach, Kedesh och vidare Gilead ochHasor,
befolkningenhela Naftalis land. Och han förde bort till Assyri-

30Hosea, Pekach,Elas ledde sammansvärjning moten. son, en
efterRemaljas slog ihjäl honom. och blev själv kungHanson.
31Pe-regeringsår.honom under tjugondeIotams, Ussias sons,

kachs historia hans bedrifter, har nedtecknats kröni-övrigt, ii
kan Israels kungar.om
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JudakungIotam över
Israel,regeringsår iandra32Under RemaljasPekachs, sons,

33Han årtjugofemIuda.kung överblev UssiasIotam, varson,
Jerusalem.år iregeradehanoch sextonkung,då han blev

34Han detgjordedotter.SadoksIerusha,hette somHans mor
35Men of-far Ussia.hansalldelesHerrens ögon,irätt somvar

ochdäroffrafortsattefolketoch attkvar,fickferplatserna vara
35o-Övre hus.i Herrensbyggde portenoffereld. Hantända

kröni-nedtecknats ibedrifter, harhansövrigt,historia itams
kunglös37Vid släppte HerrentidendenJuda kungar.kan om

33otamuda.RemaljasPekach, motochResin Aram son,av
faderbland dem sinibegravdesochfädertill vila hos sinagick

honom.efterkungblevAchasDavids stad. Hans son

assyriernahoshjälpsökerJuda. HanAchas kung över
regeringsår, blevsjuttonde1Under RemaljasPekachs, sons,16

ZHan då hanårJuda. tjugokung överAchas, Iotams varson,
gjordeJerusalem. Hanår iregeradeoch han sextonblev kung,

fa-hanssåGuds, ögon,sinHerrens,idet rätt sominte varsom
israelitiska kungarnas3utan deföljde ihade gjort,der David

enligtpå båletoffrade sinhanså långtgickspår. Han att son
hade drivitHerrenfolkdehosbruketvedervärdigadet som

of-påoffereld4Han tändeochoffradeisraeliterna.undan för
träd.grönskandeunder allaochkullarnaochferplatserna

RemaljasPekach,kung5Arams Israelsochkung Resin son,
be-lyckadesde inteAchas,inneslötochJerusalem menangrep

åttillbaka Elatkung5Vid Edomstiddennahonom. vannsegra
ditkornoch edomeernaElat,frånjudeernafördrevEdom; han

staden.bofasta idess varitsedanoch har
kungenPileser,till Tiglatsändebud7Achas skickade avnu

ochoch Komdin tjänarehälsa: "Jag äroch lätAssyrien, son.
IsraelkungenochAramfrån kungenrädda an-mig somavav

fanns ioch guld8Och det silverAchasmig." toggriper som
skickadeochskattkammarekungapalatsetsochhus iHerrens

9Denne gjordekungen.assyriskedengåva till somdet som
stadenAchas erövradeDamaskus,tågadehanbegärde: mot

dödaoch lät Resin.till Kirbefolkningenoch förde bort
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1°När kung Achas korn förtill Damaskus denmötaatt assy-
riske kungen Tiglat Pileser fick han det altare fanns där.se som

skickade bild och detaljeradHan beskrivning det tillen en av
Denne byggdeUria. altare efter deprästen anvisningarett

han hade fått från och åter-Damaskus, vid kung Achassom
Närkomst färdigt.det kungen kom tillbaka från Da-var

13Såmaskus och såg altaret gick han fram och till det.steg upp
offrade han brännoffer och matoffer, dryckes-sitt sitt sittutgöt
offer och stänkte blodet från gemenskapsoffret på altaret.
Kopparaltaret stod inför flyttade frånHerren han bortsom

framsida,templets där det stått mellan altaret och hus,Herrens
15Sedanoch ställde det vid sidan altaret, motav norr. gav

kung Achas följande till Uria: "På detanvisningar prästen sto-
altaret skall du offra brännoffer och kvällensra morgonens

matoffer, kungens brännoffer och matoffer, brännoffret för fol-
ket landet deras matoffer och dryckesoffer, på deti ochsamt
altaret skall du stänka allt blodet från brännoffren och slakt-
offren. kopparaltaret skall teckentyd-Men använda vidjag

16Och gjorde allt hadening." Uria i kung Achasprästen som
befallt honom.

17Kung Achas bort kittlarna och bröt loss listerna fråntog
de vilat på. lyfte frånstativen Han Havet bronstjurar-som ner

13Dendet stod på det påoch stenfundament.satte ettna som
täckta sabbatsgången byggt templet och kungensisom man

ingång pådär ändrade han hänsyn till den assyriskeyttre av
kungen.

19Achas historia hans bedrifter, har nedtecknatsi övrigt, i
20Achaskrönikan Juda kungar. gick till vila hos fädersinaom

och begravdes bland dem Davids stad. Hiskiai Hans blevson
kung efter honom.

kung Israel.Hosea Samaria intas och folket förs bortöver
lUnder tolfteAchas regeringsår Iuda blev Elasi Hosea,17 son,

Hankung Israel, och han årregerade Samaria.över nio i gjor-
de det i Herrens dock kungarinte deont ögon,som var som

3Mothade Israel före honom. drogöver honomregeratsom
kung SalmanassarAssyriens krig, och Hoseamåste under-i

4Menkasta och betala skatt till densig assyriske kungen. den-
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skick-han hadestämplade honom;upptäckte Hosea motattne
betalade längreoch intesändebud till kung S0 Egyptenat av

Därför lät Salmanassartill kungen Assyrien.årliga skattsin av
5Han besatte helafängelse.honomoch kasta ihonomgripa

belägrade stadenoch itågade sedan Samarialandet och mot
ÖUnder assyriskeregeringsår dennionde intogår. Hoseastre

ochtillbort israeliterna Assyrien,fördekungen Samaria. Han
ochfloden Gosan ivid Havor iHalach,de fick bosätta sig i

städer.Mediens
7Ty Gud, förtsyndat Herren, sinisraeliterna hade mot som

för-egyptiske kungens,faraos, denundandem Egypten,ut ur
Bde följt bruken hoshadeandra gudar,hade dyrkattryck. De

liksomundan för israeliterna,drivitde hadefolk Herrensom
9De påhittade lögnerhade infört.Israels kungarde bruk om

överallt där de bod-offerplatserinrättadeGud, deHerren, sin
1°debefästa städer,till heltmed vakttornde, från byminsta

kullar och underpå alla högaasherapålarstenstoder ochreste
och offerplat-offereld där, på allatändegrönskande trädalla

för dem,hade drivit undanfolkde Herrenalldelesserna, som
12Devrede.väckte de Herrensoch med onda gärningarsina

förbjudit det.hadefastdyrkade avgudabilder Herren
13Genom hadeoch Herren inpräntatprofeter siarealla sina

hållochonda mi-detta Israel och Juda: "Lämna vägarhos era
fäder och sändeden lagstadgar enligt jagbud och gav erana

14Men de lyssnadeprofeterna." inte,till mina tjänareer genom
trodde påfäder, intestyvnackade sinade lika somsomvar

15De hanförbundetförkastade hans lagar,Gud.Herren, sin
dehan dem;defäder och varningarhade med derasslutit gett

själva idel tomhet, deoch blev gjor-följde tomhetdet som var
hade befallt demfastdem Herrende folken omkring attsom

16De derasalla bud Herren,de.inte övergavgöra somsom
tvåbeläten,gjorde tjur-de gjutnadem, och sigGud, hade gett

och tillbad himlensasherapåle, de föllde gjordekalvar, neren
17Sina döttrar off-Baal. ochtjänadeoch de sönerhela härskara,

spådom och hängavsvartkonst ochbålet, de bedrevrade de på
vrede.väckte så hansochHerrensåt det i ögonsig ontsom var

Därför han drevförbittrad på israeliternasåblev Herren att
Iudasendastkvar blevdem åsyn;bort stam.sinur
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19Men Gud,heller Juda höll de bud derasinte Herren,som-
ZODåhade dem följde bruk Israel. förskötgett utan samma som

hela Israels folk, han förödmjukade dem och utlämna-Herren
de dem åt plundrare. Till han dem ifrånsist sig.stötte

21När israel-bort Israel från Davids gjordeHerren ättrev
lockade demIerobeam, till kung, och denneiterna Nevats son,

Isra-från svåravfalla och förledde dem till synd.Herrenatt
Jerobeam hadeeliterna begick synder siggjortsamma som

Slutligenskyldig till och upphörde med dem. drev Her-inte
allabort Israel åsyn, han hade hotat medsinren ur som genom

landprofeterna. Så fördes israeliterna bort frånsina tjänare, sitt
till där de kvar.Assyrien, ännu är

Främmande folk gudsdyrkani Samarien. Deras
24Den assyriske kungen flyttade folk från Babylon, Kut, Avva,

och Sefarvajim och lät dem bosätta SamariensHamat sig i stä-
der stället för israeliterna. tillföll dem, och de slogSamarieni

25När först där dyrkade destäderna. de bosatte in-sig i signer
dödadedå skickade han lejon demHerren,te emotmen som

26Manmånga. kungen: "Fol-talade det för den assyriskeom
ken du har förvisat och flyttat till Samariens städer vetsom

dyrkar därför skickathur landets gud, och har haninte man
gudlejon dem dödar dem; de hur landetsinteemot vetsom

27Dåskall dyrkas." befallde den assyriske kungen någonatt av
de han fört bort skulle skickas tillbaka för slå sigpräster att ner

23Endär folket dyrka landets deoch lära hur de skulle gud. av
förts bort från kom till Betel ochSamarienpräster stanna-som

de där och lärde folket hur de skulle dyrka Herren.
29Men folkgrupp, på fortsatteochvarje sin attort,var en

tillverka gudar, de ställde dem de tempelochsina i somegna
3°Dehade uppfört på offerplatserna. från Babylonsamarierna

Nergal, frångjorde Sackut de från gjorde deBenot, Kut Hamat
31och från gjorde Tartak.gjorde Ashima, de Nivchas ochAvva

AdrammelekFolket från Sefarvajim offrade barn på bål åtsina
Samtidigt deoch Anammelek, Sefarvajims gudar. dyrkade

utsåg ledde gjorde iHerren; sina tjänstprästeregna somur
33Deofferplatserna.templen på dyrkade alltså Herren tjä-men
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vilkafolk frånseden hos deenligtgudarocksånade sina egna
förvisade.de blivit

de34Ännu ursprungliga bruk,vidde fast sinahållerdagi
fått,bud destadgar ochdeföljeroch intedyrkar Herreninte

till Iakob, hanättlingarnaåtbefallning Herrenden ochlag gav
35Med hade HerrendemIsrael.fickHerren namnetsom av

befallning: "Nidennademhadeförbund, och hanslutit gettett
el-demtillbe dem, tjänaintegudar,dyrka andra inteskall inte

35Nej, förde EgyptenHerren,till dem. utler offra urersom
honomskall dyrka,honom nilyftadmakt ochmed stor arm,

37Deoffra.skalloch till honom nitillbeför ochskall fallani ner
åthan skrevbefallningochlagbud, denstadgar och ersom

33Glömandra gudar.dyrkaochefter intealltidskall rättani er
andraoch dyrkamed inteslötförbundet jaginte gu-er,som

han39Nej, så kommerdyrka,skallGud, ni attdar. Herren, er
40Men de lyssnade intefiender." utanfrån allarädda eraer

Dessa dyrkade allt-folkbruk.ursprungligahöll fast vid sina
derasgudabilder, ochtillbadde sinaså samtidigtHerren som

sinapåfortsattefterkommande har sättbarn och somsamma
dag.fäder ända till denna

JudaHiskia kung över
Israel blevregeringsår His-lUnder tredje iElasHoseas, sons,18

2Han år då hantjugofemJuda.kungkia, Achas över varson,
Jerusalem. Hansårregerade tjugonio ioch hanblev kung, mor

3Han Her-det igjorde rättdotter.hette SakarjasAvi, som var
4HanhadeDavid gjort.faderhansalldelesögon, av-somrens
höggochstenstodernakrossadeofferplatserna,skaffade ner

slog han ihade gjortMoseasherapålen. Kopparormen som
Ända israeliternanämligentid hadedennafram tillstycken.

5Han förtrösta-Nechushtan.kalladesoffereld åt den. Dentänt
Judasbland allahanIsraels Gud. Ingende på Herren, somvar

ÖHan höllheller.före honomoch intekungar efter honom -
brudföljde defrån hansaldrig vägoch vek utantillsig Herren

7Därför med honom,Herrenhade Mose.Herren gett varsom
frånavföllHanföretog sig.allt hanframgångoch han hade i

8Hanhonom.underlydavilleoch intekungen Assyrienav
ochfram till Gazaändalandderasochslog filisteerna intog
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helt be-området däromkring, från by med vakttorn tillminsta
fästa städer.

9Under ElasHiskias fjärde regeringsår, Hoseas,som var
regeringsår Salmanas-sjunde Israel, Samariaisons, angreps av

wochbelägrade staden denkung. HanAssyriens intogsar,
efter år. under Hiskias regeringsår,Det sjättetre som varvar

Dennionde regeringsår Israel, Samaria föll.Hoseas i som as-
de ficksyriske kungen förde bort israeliterna till ochAssyrien,

vid floden och Mediens städer.bo Halach, Gosani Havor i i
Detta lyssnade på Gud,skedde därför de Herren,inte sinatt

förbundet med honom, bröt allt det Her-bröt ja, motutan som
befallt. varken lyssnade eller lydde.hadetjänare Mose Derens

Juda ochAssyriens kung Sanherib angriper Jerusalem
13Under assyriskeHiskias fjortonde regeringsår denangrep
kungen Sanherib alla de befästa städerna Juda och dem.i intog
Kung då detta budskap till denHiskia Juda skickade as-av

fredsyriske kungen Lakish: har Lämna ii "Jag gjort migorätt.
så gå med på allt du åläggeroch vänd hem, skall mig." Denjag

talenterassyriske kungen begärde då talenter silver och300 30
15Och allt silverkung Hiskia Juda. Hiskia lämnadeguld av av

fanns hus och kungapalatsets skattkammare.Herrens iisom
16Det självdå han bröt loss den guldbeläggning hansomvar

och hantempel,hade dörrarna och dörrposterna i Herrensgett
lämnade alltsammans den assyriske kungen.till

17Från Sanherib överbefälhavare,Lakish skickade sinsin
härhovmarskalk och stabschef förisin motspetsen storen

dekung Hiskia tågade Jerusalem, ochJerusalem. Dei närmot
Övrevid kanalen från dammen,kom fram ställde de sigupp

13Depå Valkarfâltet. ropade på kungen, och Eljakim,tillvägen
gick till dem tillsam-Hilkias kungens förste minister, utson,

Ioach,med kungens kanslernsekreterare Shevna ochmans
19DåAsafs stabschefen åt demsade den assyriske attson.

framföra budskap "Så ko-detta till Hiskia: densäger store
så säkerAssyriens konung: kan du känna digHurnungen,

2°Tr0r klokhetdu munväder lika mycket krigiär värtatt som
och styrka på digVem det du hoppas duär när sätter upp

21Du brutnalitar förstås på stöd dennamig Egypten,mot av
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handen och genomborrarin i denstav tränger närsom man
stöder på den. Sådan farao, kungensig förEgypten, allaär av

22Menhoppas på honom. kanske litarni mig: Vi påsom svarar
Herren, vår Gud det hans offerplatserVar ochinte altaren-

Hiskia avskaffade han befallde Juda och Jerusalemnär attsom
23Ingåtillbe vid altaret här Jerusalemi vad med minettnu-

hästarherre, kungen han digAssyrien: du2 000 kanav ger om
24Hurskaffa till dem. skulle du kunna stå endaryttare emot en

herres obetydligastemin Och dutjänare din lit tillsätterav
25Dessutomoch hästar från Egypten har kom-jag intevagnar

förmit och förhärja denna platsangripa vilja:Herrensatt mot
Herren har själv befallt detta land förhärjamig angripa ochatt
det."

7-6Eljakim, Hilkias Shevna och Ioach svarade dåsamtson,
den assyriske stabschefen: "Tala till på arameiska, herreoss -

förstårvi det språket tala hebreiska med folketinte näross--
27Stabschefenpå hör på." svarade dem: "Tror du det ärmuren

till din herre och till dig herre harmin skickat medmigsom
detta budskap detNej, till dem här påär sittersom muren
och kan bli avföringsin och drickaäta sintvungna attsom

23Ochdeurin lika väl stabschefenni." stod kvar ochsom-
ropade högt på hebreiska: detta budskap från"Hör den store

29Såkonungen, Assyriens konung. konungen: Låtsäger inte
3°LåtbedraHiskia han kan rädda våld.inte mitt inteer, er ur

övertalaHiskia hoppas på Herren och inbilla Her-att atter er
kommer rädda så denna stad faller deninte iatt attren er, as-

31Lyssnasyriske kungens våld. på Hiskia Såinte Assyri-säger
konung: Gör godo medi och åt så fårmig mig,ens upp ge er
och frukten från vinstockäta sin och fikonträdsittvar aven er

32Sedanoch dricka från brunn. kommersin ochjagvattnet
tillhämtar land likt land med säd ochärett ert eget, etter som

med bröd vingårdar,land och med dignandevin, olivträdett
Så får levaoch med honung. och slipper dö.m Lyssna påinte

försökerHiskia han lura med Herren skall räddasittnär er
33Har de andra folkens gudar någonsin räddat län-ossl sina

34Varder assyriske kungens våldden ochHamatsärur nu
Sefarvajims,Arpads gudar, ochHenas gudarär Avvasvar

några gudar räddadeOch fanns det Samaria våldmittsom ur
35Vilken ländersdessa alla gudar har räddat landsittav ur
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Jerusalem"räddaskulleHerrenvåld eftersom ni attmitt tror
nämli-hade36Men ord.svarade Kungenoch intefolket ettteg

honom.förbjudit dem att svaragen
37Nu förste minister,kungensHilkiasEljakim,kom son,

till kungenAsafskanslern Joach,ochShevnasekreteraren son,
assyriskeberättade vad densönderrivna. Demed kläderna

lNär ocksåHiskia hörde detkungstabschefen hade sagt. rev19
gick tilloch Her-säcktygkläder, sig isönderhan sina svepte

sekrete-2Sedan Eljakim,förstehan ministersände sinhus.rens
profe-tillsäcktyg,äldste, klädda iochShevna prästernasraren

3med Hiskia:"Såhälsning:denna sägerAmosJesaja,ten son,
fullgång-och skam. Fostrenplåga, tuktan ärdagDetta är aven

4Kanske Gud,dinhar Herren,föda saknas.kraften attna, men
herre,sade hansstabschefen närassyriskeallt vad denhört
levan-smäda denförhonomskickadekungen Assyrien, attav

förGud, honomdinstraffar Herren,kanskeOchde Guden.
kvar."för dendärför bön ärhört. restdetta han Be somensom

öfick följande5När detillkom JesajaHiskiaskung män svar
skrämmasLåt dig inte"Så Herren:tillbaka:med sig säger av

assyriske kungensdenhördedude smädelser migmot avsom
till7På han lyssna ettfrån kommeringivelse mig attmän. en

skallland. jagDäråtervända till sittfår honomrykte attsom
svärd."förfallalåta honom

fåtthade3Den tillbaka.vände Hanstabschefenassyriske
fannLakish ochfrånbrutitkungen Assyrienattveta uppav

9Sanherib nåddesbelägramed Livna.färdhonom i att avnu
fälthade dragit iKush,Tirhaka, kungenunderrättelsen att av

honom.mot
sändebud tillÄn kungenassyriskeskickade dengången

1°"Så Hiskia,tillskallhär ni sägabefallde dem:Hiskia och
för-till,din litduGud,din sätterJuda: Låt intekungen somav

påhändernafallaskall slippaJerusalem ileda dig tro attatt
assyriskaDu hört hur dehar självassyriske kungen.den
räddadbliVarför skulle då duländer.ödelagt allakungarna

Resef,12De förgjorde, Gosan, Harran,fäderfolk minasom
13Vargudarräddadede sinablevfolk TelassarEdens i av-

kungarnaArpad Varoch kungen ärkungen Hamatär avav
och Avva"Sefarvajim, HenaLair,av



Kungaboken 19:24Andra629

14Hiskia det.sändebuden och läste Se-brevettog emot av
det införoch bredde Herrentill husdan gick han Herrens ut

15och keruberna,påIsraels Gud, dubad: "Herre, tronarsom
på jorden. harråder alla riken DuGud ochdu överärensam

15Hör tilloch lyssna minoch jord. mig, Herre,himmelgjort
smädar denhur Sanheribochdina Hörbön, ögonöppna se.

17Detskickat. Herre:han harbrevet ärlevande Guden i sant,
länderfolken, skövlat deraskrossatkungar harAssyriens

13och gudar, baraelden. degudar Men ingaderas ikastat var
kunde de förstöras.Därförochmänniskoverk trä sten.av

Rädda så alla rikenvåld,vår Gud, hansHerre, attuross nu,
Gud."du,på får Herre, ärjorden veta att ensam

SanheribprofetiaJesajas mot
ZODå Hiskia: "Såbudskap tilldettaskickade Jesaja, Amos son,

det gällerGud: Vad du bett migIsraels närHerren,säger om
Detta de ord Her-hört.kung, har jag ärSanherib, Assyriens

honom:riktar motren
dig.och hånarföraktarJungfrun Sion

åtpå huvudet dig.flickan, skakardenJerusalem, unga
22Vem och skymfat,har smädatdet duär

du höjt dinhar röstmot vem
blickarstoltaoch kastat

Israels HeligeMot
23Genom du smädatsändebud har Herren:dina

mångaMedsade: minaDu vagnar
bedrifter.utförthar jag stora

krön,bergensframdrogJag över
höjder.Libanonsfjärrandet

cedrar,fällde dess högstaJag
dess yppersta cypresser.

nattkvartervalde mittJag
trakter,dess borterstai

stårskogendär tät.
24Jag eftergrävde vatten

okända flöden.drackoch ur
torkadealla floderEgyptens ut

hade trampat/fotdär min
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25Har då hörtdu inte
planlagt detta,för länge sedanjagatt

fjärran urtidskapat det i en
låtithar det komma:jagNu

förvandladet blev din lott att
städer tillbefästa ruiner.

Zélnvånarna stod där handfallna,
förkrossade och uppgivna.

på marken,De örtersomvar
den spirande grönskan,som

på takengräsetsom
den brännandeunder östan.

Du ståmå eller sitta,
må gå eller kommadu

duvadjag gör.vet-
28Du mig,motrasar

övermod.och märker dittjag
krok dinDärför skall ijag näsasätta en

betsel dinoch i mun
du kom.leda dig tillbakaoch vägsamma

29Och självsåddadetfår: år skalldet tecken du I nidetta ätaär
skall såtredje åretdet niår det vilt. Menoch växernästa som
3°Denfrukt.och derasplantera vingårdaroch skörda, äta rest

31Tyfrukt.slå och bäraskall påJuda räddas nytt rot enav som
skonad skara från Sionsfrån Jerusalem,skall kommarest en

detta.skall utföralidelseberg. Herrens
j32Därför skallså kungen Assyrien: HanHerrensäger avom

skjuta någon pil den,stad, intedennakomma inteinte in i mot
någon belägrings-kastaochlyfta sköld den intesin mot upp

33Den tillbaka. staddennaskall han vända Ihan komvall. väg
34ty skall dennaHerren, jag värnakommer han inte in, säger

skull."Davidsstad rädda den för och föroch min tjänaremin

strulJerusalem räddas och Sanherib får sitt

35Den tillintetgjorde 000och 185drog ängelHerrens utnatten
döda.låg där alla,deassyriska lägret;deti nästa morgonman

36Kung tillbakavändeochSanherib brötAssyrien uppav
37En tillbadhan i singångtill och stannade där.Nineve när
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högg Adrammelek och honomgud Nisroks tempel Sareser ner
med svärd, varefter de flydde till landet SanheribsArarat. son,

blev efterAssarhaddon, kung honom.

Hiskias sjukdom
1Vid tid blev allvarligt sjuk, och profetendenna Hiskia Jesaja,20

och sade: "Såkom till honom Herren: SeAmos säger omson,
för döden, du kommer överleva."ditt hus. liggerDu inte att

3"Herre,Då vände Hiskia ansiktet och bad: tänkväggenmot
hållitpå och hela hjärta har till dig.mitt migjagatt troget av

dina Och han häftigt.har det ögon."Jag gjort i grätär gottsom
4Innan mellersta borggårdenhade hunnit lämna denJesaja

5"Gå tillbakakom 0rd till honom: och till Hiskia,Herrens säg
folk: Så din fader Davids Gud:fursten Herren,mittöver säger

tårar. skall dig friskhar hört din bön och dina JagJag görasett
5Jagfår till hus. läg-du Herrensiigen övermorgon upp-

årytterligare femton till ditt liv, och skall rädda dig ochjagger
den assyriske kungens hand, skalldenna stad ja, jag värnaur

7Sedanfördenna stad för och Davids skull."min min tjänare
hämta kaka fikon; den lade på det onda stäl-lät Jesaja manen

frisk.let, och Hiskia blev
8Hiskia frågade "Vad då tecknet påJesaja: Herrenär att

skall så får gå tillbota Herrensmig, jag i övermorgonatt upp
9Jesaja påhus" sade: tecknet Herren dig han"Detta är attger

skall skuggan fortsättaskall vad han har lovat: tiogöra trapp-
loHiskiaeller gå tillbaka" svarade: lätt för"Dettio ärsteg steg

framåt. låt den gå tillbaka"skuggan Nej,tio tio stegatt ta steg
Då profeten och han lät skuggan påropade Jesaja till Herren,

nerförgå tillbaka de den redantio tagitstegtrappan som
Achas trappor.

Sändebuden från Babylonien
När Baladanskungen Babylonien, Berodak Baladan, son,av

Hiskia sjuk blivit återställd skickade hanhörde varitatt men
13Hiskia åt sände-brev och gåva till honom. gladde sigett en

och förrådshus med sil-budens ankomst visade dem hela sitt
rustkam-och guld, kryddor och välluktande oljor sinsamtver

inteoch allt rymdes hans skattkamrar. fannsDetimare som
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14Dåvisade dem.hela riket hannågot palatset eller inteii som
frågade vadHiskia och honomtill kungkom profeten Jesaja

frånvarifrån de kom. har kommithade och "Demännen sagt
15"VadHiskia, "från Babylonien."svaradefjärran land",ett -

sade: "Alltfrågade Hiskiaditt palats" Jesaja.fick de i somse
något skattkamrarfinnspalats. i minafinns Det intei mitt som

15Då 0rd:sade "Hör Herrensvisade dem." Jesaja:jag inte
17Det förasfinns ditt palats skalldag då allt ikommer somen

fram tillfäder har samlatallt dinabort till Babylonien, nu.som
18Bland dekvar, Herren. sönerskall lämnasIngenting säger

någ-och blod, skallåt dig, ditt köttfödaskommer egetattsom
palats."babyloniske kungenshovtjänst dentill itvingasra

19Hiskia medord du har kommitsvarade: "Det är gottett som
skulle detsjälv levdetänkte så länge hanfrån Herren." Han att

trygghet.råda fred och
2°Hiskias bedriftframgångar och hanshanshistoria i övrigt,

staden,och ledadammen och tunneln in ianlägga vattnetatt
21Hiskia gick tillkrönikan Juda kungar.har nedtecknats i om

blev kung efter honom.fäder.vila hos Hans Manassesina son

JudakungManasse över
lManasse regerade fem-och hantolv år då han blev kung,var21

Han gjordeHefsi-Bah.hettetiofem år Jerusalem. Hansi mor
vedervärdigadeoch följdedet i Herrens ögonontsom var

israel-undan förhade drivithos de folk Herrenbruken som
3Manasse far His-offerplatser hansåterställde deiterna. som

ashe-åt Baal och gjordealtarenhade förstört.kia Han reste en
tillbadoch hanIsraels kung Achav haderapåle, liksom gjort,

450m byggde altarenhärskara, handyrkade himlens helaoch
skall"Jerusalem jagfastän hadeåt hus, Herreni Herrens sagt:

5På tillbåda förgårdarnadeför namn."till hemvist mittgöra
härskara.åt himlens helabyggde han altarenhusHerrens

öManasse häxerioffra på bålet. bedrevockså Hanlät sin son
gjordespådomskonster ochandebesvärjelse ochoch trolldom,
vrede.och väckte hansmycket Herrensi ögonontvarsom

7Han templet,hantillverka asherabild, ilät satte uppsomen
hans Salomo: "Dettahade till David ochfastän Herren sagt son

hus Israelshar utvalt bland allaJerusalem,och jag stam-som
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slagskall för alltid till hemvist förjag mittgöramar, namn.
skall aldrig bort israeliterna från det landjaga de-jagmer gav

fäder håller harde bara allt befallt dem, hela den lagjagras om
9Mendem." de lyssnademin tjänare Mose inte, utansom gav

förledaManasse kunde dem till de folkgöra änatt ontmer
hade undan för israeliterna.Herren röjtsom

10Då 11"Efter-talade Herren profeterna:sina tjänaregenom
kungen Juda, har bedrivitManasse, dessa skändlig-som av

heter allt vad före honomgjort ochvärre än amoreerna- --
eftersom han med gudabilder dessutom har förlettsina Juda

lzdärför,till synd, Israels Gud, skall låtaHerren, jagsäger en
sådan olycka drabba Jerusalem och Juda det kommeratt att

13Detskrälla på alla får höra den.i öronen mätsnöresom om
spände och det sänklodjag Samaria använde påjagöverut

Achavs också påskall använda Jerusalem. Och skalljagätt jag
torka torkarJerusalem fat och vändernärrent, ettsom man ur

Jagdet och skall förskjuta den kvarärrestupp ner. som av
folk, och skall utlämna dem åt fiender.mitt derasjag Deeget

15därförskall bli byte och för alla fiender,sina deett ett attrov
har det ochgjort ständigt väckti mina minär ögonontsom
vrede alltifrån dag fäder drogden deras ochEgyptenut ur
ända till nu." .

16Det med hade förlettManasse Juda tillinte attvar nog
synd, så de gjorde det läti Herrens Hanögon.att ontsom var
dessutom så oskyldigt blod flytamycket det fyllde helaatt

17ManassesJerusalem. historia hans bedrifteri övrigt, och de
synder begick, har nedtecknats krönikanhan Juda kung-i om

13Manasse gick till fädervila hos och begravdes träd-sina iar.
gården trädgård.till palats,sitt Ussas Hans blevAmonson

efterkung honom.

kung JudaAmon över
19Amon tjugotvå år då han blev kung, och han regeradevar
två år Jerusalem. hette Meshullemet,Hans Harus dotter,i mor

ZOHanfrån gjorde detIotva. i Herrens lik-ögon,ontsom var
21Hanhans hade följdefar helt farsManasse gjort. i sinsom -

spår gudabilderoch dyrkade de hans far dyrkat och till-som
22Herren,bad dem. fäders Gud, följdehan ochsina övergav in-
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23Men kung-sigAmons män motHerrens väg.te sammansvor
24Folket alla demlät dödapalats.och dödade honom hansien

sedanutropadeochkung Amonsigsammansvurit motsom
till kung efter honom.hans Iosiason

25Amons nedtecknatsbedrifter, har ihanshistoria i övrigt,
26Han gravplatspåbegravdes isinJuda kungar.krönikan om

kung efter honom.blevträdgård. Hans IosiaUssas son

påträffasJuda. LagbokenkungIosia över

llosia han regerade trettioettochår då han blev kung,åtta22 var
fråndotter, Bos-Iedida, Adajashetteår Jerusalem. Hansi mor

Han följde heltochdet i Herrens ögongjordekat. rättvarsom
håll.åt någotvikaDavids spårfaderi sin utan att av

3Under sek-skickade kungregeringsår Iosia sinartondesitt
Meshullam, tilltill HerrensAsalja,Shafan, tillreterare sonson

4"Gå ochHilkia sägtilldetta uppdrag: översteprästenhus med
till Her-har kommitsilver insmälta detåt honom att somner
5Silvretfolket.tröskelväktarna tagithus och emot avsomrens

tempelarbetena,förtill förmännenöverlämnaskall han sedan
medtill dem arbetarvidaredetoch dessa skall i sin tur somge

5snickarna, byggnadsarbetarnastånd,husHerrens isättaatt
användas till köpasilvret timmerskallVidareoch attmurarna.

7Det behövstemplet.förbyggnadssten restaureringenoch av
betrod-desilvret; ärdemredovisning emotingen tarsomav

da."
8Översteprästen Sha-sekreteraretill kungenssadeHilkia nu

Ochhus."bokrullen med lagen i Herrensfan: har funnit"Jag
9Shafan tillgick sedanläste den.Shafan,den tillhan somgav

templet dina"Silvret fanns harikungen med sin rapport: som
arbetettill förmännen föroch lämnatsmält formaritjänare ner

1°Sedan sekreteraren Shafanberättadehus."vid attHerrens
denlästebokrulle. Och hanHilkia hade honomprästen gett en

för kungen.
När lagboken hanstod sön-hörde vad ikungen revsom

12och åtföljande befallning prästenkläder sedander sina gav
åt sek-åt Akbor, MikajasShafansåt Achikam,Hilkia, son,son,

13"Gå frå-ochåt kungens Asaja:Shafan och ministerreteraren
detför hela Juda,räkning,och folketsför minHerren omga
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påträffats.har Ty Herrensden bokstår skrivet i som nusom
våra fä-därförflammatvrede den har mot attär stor; upp oss

såhandladedenna bok ochlyssnade på orden inteder iinte
den."det står skrivet isom

14Då Akbor,med Achikam,Hilkia tillsammansgick prästen
giftprofet,kvinnligtill Hulda,Shafan och Asaja som varen

till Tikva,Shallum,för klädkammaren,med föreståndaren son
staden. deJerusalem, Nya Närhon bodde itill Harchas; ison

15svarade hon dem: "Så Her-framfört ärende sägerhade sitt
Såskickade tilltill den mig:Israels Gud: Säg man som erren,

plats och dessolycka drabba dennaskall låtaHerren: Jagsäger
Judabok kungenomtalas deninvånare, allt det i avsomsom

17Därför offereld åt and-och tändeläst. de mighar övergavatt
gjordemed allt vad deförbittringväcktegudar och minra

slockna.denna plats och inteskall vrede flammamin motupp
13Men för frågaskickat hitJuda, hartill kungen attersomav

doms-Israels Gud:Så Deskall Herren,Herren, m säga: säger
19Du ödmjuk och botfärdigvisade digtillord du lyssnade

platsriktade dennaordinför då du hörde de jagHerren mot
förban-användasväcka fasa och iinvånare: den skalloch dess

inför Därförochdina kläder mig.nelser. sönder grätDu rev
2°Jag skall låta digockså till dig, Herren.lyssnathar jag säger

din ochfår läggasfäder, så du imed dina iförenas att grav,ro
drabba dennaskall låtaolyckaskall slippa den jagdu somse

med dettaåtervände till kungenplats." Och de svar.

gudstjänstenreformerarJosia
lKungen och Jerusalem.de äldste Judatill alla ilät kalla sig23
Han och allaalla Juda in-hus, ochgick till män iHerrensupp

helaprofeter,och ja,följde honom,vånare Jerusalem prästeri
dem alltläste föroch hanfolket, gamla, somuppunga som

3Kungenpåträffats hus.i Herrensstod förbundsbokeni som
för-bekräftade inför Herrenpelaren ochställde sedan vidsig

följahålla till ochskulle Herrenbundet, enligt Vilket de sig
hjärta ochstadgar med helaoch sittbud och befallningarhans

ned-fannsbestämmelsernasjäl och fullgöramed hela sin som
förbundet.träddehela folket in iskrivna boken. Ochi
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4Kungen Hilkia, närmastprästernabefallde översteprästen
frånskulle Herrensdetröskelväktarnaochhonomunder att

Baal ochförtillverkatsföremålallaskaffa undantempel som
brände hanDärefterhela härskara.himlensochAshera upp

fördeKidrondalen, ochpå iJerusalem,utanfördem avsatserna
ha-5De Judas kungaravgudaprästerBetel.tillbort askan som

städerJudasofferplatsernaoffereld på itändaförtillsattde att
demlikasåkörde han bort,Jerusalemomkringoch somrunt

ochstjärnbildernaåtoch månen,åt solenåt Baal,offereldtänt
éAsherapålen hanhusHerrensihärskara. toghelahimlens

därutanför Jerusalem;Kidrondalentillförde denochbort
sedanhanstoft,den tillkrossadeden ochhanbrände som

7Hanbegravningsplatsen.allmännapå denkastade nerut rev
därochhusfanns Herrensbyggnader, ikulttjänarnas som

8Han alla ilät hämta prästeråt Ashera.vävdekvinnorna tyger
offer-hadedär deofferplatserna täntskändaochJudas städer

bockde-förstördehanOchtill Sheva.ända Beerfrån Gevaeld,
stadskommendanten Jo-framförlågofferplats, sommonernas

stadsporten.gårsida inpå närVänsterport, genommansuas
fick inte sti-9Men vid offerplatsernahade varitde prästersom

medmåste signöjaJerusalemaltare itill Herrens utanga upp
de andramed prästerna.tillsammansbrödäta osyratatt

in-för1°Också skändade han,dal attTofet Ben-Hinnomsi man
åtpå båletoch döttraroffraskulle kunna sina sönerlängrete

hadeJudas kungarHan hästarskaffade bort deMolok. som
hus,tillingången Herrensstod vidsolens Detillställt ära.upp
Sol-tillbyggnaden.Netan-Meleks kammare ihovmannennära

och altarendehanVidarebrände kungen revupp,vagnarna
på taket in-stodochbyggthadeJudas kungar uppesomsom

hadeManassealtaren restgemak och detill Achas övre som
påkrossade demhantill hus;Herrensbåda förgårdarnapå de

13Öster Jerusa-Kidrondalen.kastade iochplatsen gruset om
offerplatserdeskändade hanberg,Fördärvetssöderlem, om

Sidonsåt Astarte,låtithadeSalomo inrättaIsraels kungsom
Milkom,och åtvidrighet,moabiternasKemosh,åtVidrighet,

14Stenstoderna han,krossadeskändlige gud.ammoniternas
hanfylldede ståttdäroch platsenhögg hanasherapålarna ner

människoben.med
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15Också Ierobeam, NevatsofferplatsenBetel,altaret i som
också detta al-till synd,förledde Israelinrättade, hanson, som

offerplat-brändeförstörde Hanofferplats Iosia.och dennatare
asherapåle brände hanstoft.till Enkrossade alltoch upp.sen

16Då på lätdär bergetfickochhan vände sig se gravarnaom
på altaret; så ohel-brände demdärifrån ochhan hämta benen

från0rduppfylldes de HerrenDärmedgade han detta. som
stod vid alta-gången Ierobeamdenhade uttalatgudsmannen

håll ochåtblickenvändeunder högtiden. Iosia ett annatret nu
hadevilade, hangudsmannenupptäckte där utta-somgraven

Kungen gravvårdvad det förfrågadelat dessa ord. envar
tillhörstaden svarade: "Gravenfrånsåg, ochhan männen

Betelropade altaretJuda och ifrångudsmannen kom motsom
13Då befallde kung-har gjort."detta duoch förutsade som nu

så läthans ben." Ochfår flyttafred;honom ingen"Lämna ien:
profeteneftermed benentillsammansde dem ligga kvar som

frånkom Samaria.
19osia kungar hadetempel Israelsockså allautplånade som

deoch med vilkastäderpå offerplatserna Samariensbyggt i
dem pågjorde medvrede. Hanhade väckt Herrens samma

ZOPå slaktade han allaaltarnaBetel. prästerhan gjort isätt som
brände dessutom männi-där ochvid offerplatsernafannssom

itill Jerusalem.återvände hanskoben. Sedan
21Kungen skall fira påsk till Her-hela folket: "Nibefallde

förbunds-dennastår skrivetså det iGuds, ära, somrens, er
Någon firats sedan dennämligenpåsk hade intesådanbok."

kungarsIsraels och Judasunderstyrde Israel,tid domarna inte
23först firadesregeringsårartondeunder kungtid; Iosias ennu

ilerusalem.sådan påsk till Herrens ära
i24osia guda-spåmän, husgudar,andeskådare ochutrotade

ochoch Jerusalemfanns Judavidrigheterbilder och alla isom
hadeHilkiabokenföreskrifterföljde så lagens i prästensom

25Det funnitsföre honomhade aldrighus.funnit i Herrens en
helaså höll till Herrensådan kung han, sigingen avsomsom

kraft och heltmed allsjäl och sin rätta-hjärta, med helasitt sin
komefter honomhellerlag. Ochde efter intesig Moses en

han.kung som
25Likväl hade flam-vrede,stillade Herren sininte stora som

hadeallt gjortpå grund ManasseJudamotmat av somupp
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Herren sade: "Också Juda skalloch väckt hans harm. jagsom
skallåsyn, liksom har fördrivit Israel.fördriva min jag Jagur

Jerusalem, och det husförkasta den stad utvalde,jag omsom
sade: skallVilket Där mitt vara."jag namn

28Josias bedrifter, har nedtecknatshistoria hansi övrigt, i
29På Neko,kungar. hans tid tågade faraokrönikan Judaom

trängdekungen ochkungen den assyriskeEgypten, motav
Eufrat. drog för honom,fram Kung Josia mötaut attmot men

3°HansMegiddo han dödad.de stod vid blevöga öganär mot
från Megiddo till Jerusalemförde hans kropp imän en vagn

smordebegravde honom på hans gravplats. Folket landetoch i
efterJoachas till kung honom.Josias son

JudaJoachas kung över
31Joachas regeradeår då han blev kung, och hantjugotrevar

Hamutal,månader Jerusalem. hette Jeremiasi Hanstre mor
32Hanfrån gjorde det Herrensdotter, Livna. iontsom var

33Farao fängslahans fäder Neko lätalldeles gjort.ögon, som
påRivla och gjorde därmed slut hanshonom Hamati i rege-

Jerusalem. landet skatt på talen-Han utkrävde 100ring i av en
34Farao El-silver och talent guld. Neko Josiasinsatteter sonen

kung efter hans far och ändrade hans till Joja-jakim namnsom
35Jojakim betala-fördes till och dog där.kim. Joachas Egypten

måste förrätta skatt-de silvret och guldet till farao. hanMen en
begärde.för få faraoskrivning landet deni inatt summa som
hansskattpliktig medborgare utkrävde han sedanAv varje an-

del det silver och guld skulle betalas till farao Neko.av som

kungJojakim Judaöver
36Jojalim regeradetjugofem år då blev kung, och hanhanvar

dotter,elva år Jerusalem. hette Sevudda, PedajasHansi mor
37Han all-från gjorde detRuma. i Herrens ögon,ontsom var

deles hans fäder gjort.som
1På Nebukadnessarhans tid drog den babyloniske kungen i24

efteravföllkrig, och Jojakim måste underkasta honomsig men
Då kaldeer,år. rövarbandsände honomHerrentre mot av

Judamoabiter sände democh ammoniter. Han motarameer,
rike för krossa det, så han förutsagt tjäna-sinaatt genomsom
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3Ia, dettabefallningpådet Herrensprofeterna. somvarre,
åsyn påbortdriva dem sinhan villedrabbade judeerna; ur

4sårskilt då hanbegått,hadesynderde Manassegrund allaav
Jerusalem. Detdet fylldeblod flytaoskyldigtlåtit så mycket att

5ojakims hans be-historia övrigt,iförlåta.ville Herren inte
ÖjojakimJuda kungar.krönikannedtecknats idrifter, har om

efterblev kungIojakinfäder. Hanshosgick till vila sina son
honom.

krigstågpå7Kungen flerdrog inte utanEgypten utnuav
ha-Babylonienhan till kungeneftersomland,stannade i sitt av

frånhonom, Egyptens gräns-tillhörthadevadde förlorat som
flod till Eufrat.

JerusalemplundrarNebukadnessarJuda.ojakin kung över
regeradeslojakin och hankung,blevår då han treartonvar

dot-Nechushta, ElnatanshetteJerusalem. Hansmånader i mor
9Han Herrensdet igjordeJerusalem. ontfrånter, som var

Vid ba-tid drog dendennafarhans gjort.alldelesögon, som
Jerusa-Nebukadnessars motbyloniske kungen trupper upp

Nebukadnessar självsedankombelägrades.lem, och staden
12Dåomringade staden. över-efter, medan hans ännutrupper

kung-babyloniskeåt denJuda,Iojakin, kungenlämnade sig av
och hovmån.ämbetsmänrådgivare,med sinatillsammansen

Babylonienregeringsår kungenåttondeDet i sitt avsomvar
13Han bådeskatter ibort allafördefånge.tillIojakingjorde sin

plundrade Herrenspalats. Hankungensochhus iHerrens
låtit till-hadeIsraels kung,Salomo,guldpå allttempel somav

Han hela Jerusa-förde borthadeverka, så Herren sagt.som
tillsammansoch besuttna,ämbetsmänallafångenskap,lem i

fatti-desmeder. Barahantverkare ochvidare allaoch10 000,
15ojakir1 Babylon.tillhan bortfördekvar.landet blevigaste

hövdingar-ochoch hovmänhustrurhansOckså kungens mor,
15där-Babylon,Jerusalem tillfråndeporterade hanlandetina

alle-smeder,ochhantverkareoch 000000, 1till alla besuttna, 7
demfördebabyloniske kungenstridsdugliga. Densammans

17Han far-IojakinsBabylon. insattetillfångenskapmed isig
ändrade hansochefter honomkungbror Mattanja namnsom

till Sidkia.
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Sidkia kung Juda. Jerusalem Nebukadnes-över erövms av
SLIT
13Sidkia år då han blev kung, och han regerade el-tjugoettvar

âr Jerusalem.i Hans hette Hamutal, dotter,Jeremiasva mor
19Hanfrån Livna. gjorde det all-Herrensi ögon,ontsom var

2°Ochdeles Jojakim vrede Jerusalem ochgjort. i sin motsom
Juda demHerren till ifrånstötte sist sig.

1ochSidkia bröt med kungen Babylonien, under hans25 av
nionde regeringsår, på tionde dagen månaden,tionde komi
den babyloniske kungen Nebukadnessar tågande Jerusa-mot
lem med hela här. Han inringade staden och kastadesin upp

Belägringenvall omkring den. varade ända Sid-till kungen
3Påkias elfte regeringsår. nionde dagen fjärde månaden,i när

hungersnöden blivit så svår folket hade någontinginteatt att
4inleddes staden. Under lämnadeäta, stormningen nattenav

kungen och alla soldaterna den omringade staden engenom
mellan de båda invid den kungliga trädgården.port murarna

5menHan Jordandalen, den kaldeiska härenvägentog mot
förföljde honom och hann honom öknen Dåvid Jeriko.iupp

6Kaldeernaalla hans krigare honom och skingrades.övergav
honom och förde honom till den babyloniske kungen igrep

7ochRivla. Denne rannsakade Sidkia lät inför hans ögon av-
hans Därefter fick Sidkia utstuckna.rätta söner. Hanögonen

slogs bojor och fördesi till Babylon.

försFolket bort till Babylonien. Templet plundras
3På sjunde dagen femte månaden deti kung Nebukad-ivar-

nittonde regeringsår Babylonien korn Nebusara-inessars -
dan, befälhavare för livgardet och den babylo-som var en av

9Hanniske kungens betrodda till Jerusalem. brändemän, ner
Herrens hus och kungens palats, alla hus Jerusalem, allaja, i

1OOchstormanshus, stack han brand. de kaldeiskai trupper
stod under hans befäl Jerusalem.runtsom rev ner murarna

De soldater kvar staden och de deserterat tillisom var som
den babyloniske kungen fördes bort gardesbefälhavarenav

12MenNebusaradan, liksom de kvarvarande hantverkarna. av
de fattigaste landet lämnade han kvar några skullei brukasom
vingårdar och åkrar.
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hus, liksom13Kaldeerna bronspelarna i Herrenssönderslog
förde bortdär, ochfannsbronsoch Havetstativen somav

14De skovlarna,ocksåtill Babylonien. grytorna,bronsen tog
föremål bronsandraallaochknivarna, an-somavpannorna

15Gardesbefälhavaren beslag pålade äm-gudstjänsten.ivänts
silver alltige-guld ellerofferskålarna,ochbaren var avsom

.förtillverkaSalomo lät15Två stativenpelare, Havet, somnom.
före-alla dessabronsen igickdet vägahus inte attHerrens -

pelarhuvu-och hade17De högaalnar18båda pelarnamål. var
flätverkochalnar höga ettbronsden tre avomgavsvarsomav

brons.alltgranatäpplen,med av
lsGardesbefälhavaren Seraja, prästenöversteprästengrep

tröskelväktarna.och deSefanja,honom,under trenärmast
vid hovetden19Av hanstadenfanns idem sommangrepsom

staden,ikungens mänfem närmastekrigskommissarie, avvar
till krigs-medborgarnaskrevstabschefens sekreterare, utsom

zoGardesbefälhavaren Ne-staden.andra imän60tjänst, samt
kung-babylonisketill den,förde demochdembusaradan grep

för-SåRivlaDär dem, i Hamat.avliva ikungenRivla. lätien
land.frånfolk bort sittdes Iudas

Judaståthållare iGedalja
babyloniskedenÖver landet, demkvar idem somvarsom

ståt-hanlåtithadeNebukadnessar sattekungen stanna, som
23När office-Shafan.tillAchikam,tillGedalja,hållare sonson

babyloniske kungendenfick hörasoldateroch deras attrarna
till denne Mis-de isökte sigståthållaretillGedaljahade gjort

Kareachs Sera-Iochanan,Ismael, NetanjasDet son,son,varpa.
tillochNetofa Iaasanja,frånTanchumetsja, en mansonson,

och derasdessa män.från Maaka,
fruktanpå de24Gedalja orddå alla sitt utandem attgav

ochlandet tjänahär ikaldeerna. "Stannaunderkastakunde sig
25Mensade han. iväl",går detsåbabyloniske kungen,den er

Ismael,kunglig börd,månaden komsjundeden sonaven man
slogDärtill Mispa.medElishama, tiotilltill Netanja, manson

hos honom.kaldeerochjudeerdeGedalja ochde ihjäl som var
då tillsammans25Hela gamla, sigsåvälfolket, gavsomunga
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med officerarna i tillväg Egypten, de rädda för kalde-var
erna.

Iojakin benådas

27Under det trettiosjunde året Judas kung Iojakin isom var
fångenskap, på tjugosjunde dagen tolfte månaden,i blev han
benådad den babyloniske kungen Evil Merodak, årav samma

denne blev kung. Han släppte honom fängelsetutsom ur
23och behandlade honom vänligt; han honom den för-gav

platsen blandnämsta de kungar hos honom Babylon.isom var
29ojakin fick lägga fångdräkt,sin och sedan åt han alltidav

3°Detvid kungens bord, så länge han levde. han behövde för
uppehällesitt fick han regelbundet kungen, tilldel-vissav en

förning dag, såvarje länge han levde.
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Adam till AbrahamFrån
.

3Henok,lAdam, ZKenan, Mahalalel, Iered, Metu-Enosh,Set,
4och Iafet.ochSem, Hamshelach, Lemek Noa. Noas söner var

5afets Tuval,Madaj, Me-Iavan,Gomer, Magog,söner var
5Gomers Rifat ochAshkenas, Togar-shek och Ti.ras. söner var

7avans och roda-Tarshish, kitteemaElisha ochsönerma. var
neema.

9Kushs3Hams och Kanaan.Kush, Misrajim, Putsöner var
och Savteka.Havila, Ragmas sö-Seba, Savta, Ragmasöner var

1°Kush Nimrod,blev far tillDedan.Saba och varsomner var
på jorden.den härskarenförste .

Misrajim lehaveerna,ludeerna,far tillblev anameerna,
lzpatruseerna, filisteer-från vilkakaslucheerna,naftucheerna,

och kaftoreerna.härstammar,na
13Kanaan och tillden förstfödde, Het,far till Sidon,blev

15hiveerna,till arkeer-girgasheerna,jevuseerna, amoreerna,
löarvadeerna, och hamateerna.sineerna, semareemana,

17Sems Arpakshad, Lud och Aram.Elam, Assur,söner var
13Arpakshad blevMash.Hul, ochGeterArams Us,söner var

19Ever fick två DenShelach tillfar och Ever. söner.till Shelach
brordelades jorden Hanspå hans tidPeleg,hette upp.ene

ZOIoktan Shelef,till Almodad, Hasarma-hette blev farJoktan.
22Eval,21Had0ram, Saba,Avirnael,Usal, Dikla,Ierach,vet,

23Ofir, IoktansAlla dessaHavila och Jovav. söner.var
25Serug,25Ever,24Sem, Peleg,Arpakshad, Shelach, Regu,

27och dvs. Abraham.Abram,Nachor, Terach

till JakobAbrahamFrån
Detta23Abrahams släkt-derasIsak och Ismael. ärsöner var

tavla.
Adbeel,Sedan följde Kedar,förstföddeIsmaels Nevajot.var

31Jetur,3OMishma, Hadad, Na-Massa, Tema,Duma,Mivsam,
Ismaelsfish Kedma.och Dessa söner.var
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32Ketura, bihustru, födde Jok-Abrahams Simran,sönerna
shan, Medan, Midjan, Iishbak och Shuach. Iokshans söner var

33MidjansSaba och AvidaDedan. Efa, Efer, Henok,söner var
och Eldaga. Alla dessa härstammade från Ketura.

34Abraham blev far till Isak. Isaks och Israel.Esausöner var
35Esaus Eljfas, Reguel, Ieush, Korach.Jalam ochsöner var
36Elifas Sefi,Omar, Gatam,Teman, Kenas, Timnasöner var

37Reguelsoch Amalek. Nachat, ochSerach, Shammasöner var
Missa.

33Seirs Shoval, Sivon, Dishon,Lotan, Ana, Esersöner var
och Dishan.

söner39Lotans ochHori Homam, Lotans Tim-systervar var
4°Shovals ochAljan, Manachat, Eval, Shefisönerna. var

41AnasOnam. och Dishon.Sivons Aja Ana.söner var son var
42EsersDishons Eshban, ochHamran, Iitran Keran.söner var

och Akan. ochBilhan, Saavan Dishanssöner Ussönervar var
Aran.

Edoms kungar
43Detta de kungar regerade Edom någon israel-iär innansom
itisk kung regerade där. Bela, Dinhava.Beors med isäteson,
44När Bela dog blev Serachs från efterIovav, kungBosrason,

45Närhonom. dog blev Husham från landIovav temaneernas
45Närkung efter honom. BedadsHusham dog blev Hadad,

kung efter honom. besegradeHan midjaniterna Moab,ison,
47Näroch han hade Hadad dog blev Samla frånsitt i Avit.säte
43NärMasreka kung efter honom. Samla dog Saul frånblev

49NärRechovot vid floden kung efter honom. blevSaul dog
5ONärBaal efterHanan, Akbors kung honom. Baal Hananson,

dog blev Hadad kung efter honom, med hust-i Pagi. Hanssäte
hette Mehetavel, dotter till Matred, dotter till Sahav.Meru
51När dogHadad hade Edom dessa klanhövdingar: höv-

52Oholivama, 53Kenas,dingarna Alva, Ela,Timna, Ietet, Pinon,
54Magdiel och klan-Teman, Mivsar, Iram. Detta Edomsvar

hövdingar.
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Juda
lDetta Isaskar, Se-Juda,Levi,Ruben, Simon,Israels söner:var

ZDan, Gad och Asher.Naftali,Josef,bulon, Benjamin,
medfick han3udas och Shela. DessaOnanEr, tresöner var

förstfödde,IudasEr,kanaaneiska kvinnan. MenBat-Shua, den
4Tamar,dödade honom.och hanmisshag,väckte Herrens

allt-hadeSerach. Judaochfödde honom Pereshans sonhustru,
så fem söner.

öSerachs5Peres Hamul.och sönerHesronsöner varvar
sammanlagt fem.alltsåDarda,Kalkol ochSimri, Etan, Heman,

7Simris Akar, störta-och KarmisKarmi, somson varvarson
åthadepå vigtsdetförgrepde olycka han sigIsrael i när som

8Etansförintelse. Asarja.son var
och9De Hesron Ierachmeel, Ramåtföddessöner varsom
till1°Ram AmminadavochAmminadavfar tillblevKeluvaj.

Nachshon ochfar till Salmablevfurste.judeernasNachshon,
12B0as till Iishaj.och Ovedfar till OvedblevSalma till Boas.

13ishaj andre,Avinadav, denförstfödde,denfar till Eliav,blev
14Netanel, femte,Raddaj, denden fjärde,tredje,Shima, den

16Deras15Osem, sjunde.David, denochden systrarsjätte, var
Asael,ochAvishaj, IoavAvigajil. SerujasSeruja och söner var

17Avigajil ismaeliten Ieter.farfödde Amasa,alltså tre. varvars
dottern Ie-18Kalev, fick med hustru AsuvasinHesrons son,

19NärArdon. AsuvaShovav ochIesher,riot. Hennes söner var
åt honom.föddeoch hon Hurtill hustru,dog EfratKalevtog

ZOHur Besalel.tilltill och Uriblev far Uri
GileadsMakir,21Därefter tillgift med dotternHesronvar

gammal, ochårhan 60till hustrufar. han närHenne tog var
22Seguv hadefar tillblev Jair,åt honom.hon födde Seguv som

23Geshur dessa Hav-erövradeoch AramGilead.städer23 i av
sammanlagtbyar, 60kringliggandemedKenatIair samtvot

far.Gileadstill Makir,tillhörthadeAlla dessa sönernaorter.
farEfter med Efrata, HesronsKalev sindöd lågHesrons

25erachmeel,far.TekoasAshchur,födde honomhustru, som
förstfödde,den Buna,hade Ram,förstfödde, sönernaHesrons

26erachmeel ocksåhadeAchia.ochOren, Osem en annan
27Ram, Je-till Onam.ochhettehustru. AtaraHon morvar

Eker.ochIaminMaas,förstfödde, hade sönernarachmeels
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23Onams Shammaj och Jada. Shammajssöner sönervar var
29AvishursNadav och Avishur. hustru hette Avihajil. Hon

3°Nadavsfödde honom Achban och SeledMolid. söner var
31menoch dogSeled barnlös, hadeAppajim. Appajim sonen

Iishi. Iishi hade Sheshan och Sheshan hade Achlaj.sonen sonen
32ada, Shammajs bror, hade och Jonatan. IeterIetersönerna

33lonatansdog barnlös. Pelet och Sasa. Dessasöner ätt-var var
lingar till Ierachmeel.

34Sheshan hade bara döttrar. hadeinga Hansöner utan en
35ochegyptisk slav vid Iarcha åt honom han sin dot-namn gav

36Attajtill hustru. födde åt honom. far tillI-Ion Attaj blevter
37SavadochNatan Natan till Savad. blev far till Eflal och Eflal

33Oved 39Asarjatill Oved. blev far till Jehu och Iehu till Asarja.
40Elasablev far till Heles och Heles till Elasa. blev far till Sis-

41Sha1lumoch till Shallum. ochSismaj blev far till Jekamjamaj
Iekamja till Elishama.

42Kalev, Jerachmeels förstföd-bror, hade Mesha, densonen
43Heb-far Sif.de, till Maresha, far till Hebron.Dennes son var

44ShemaKorach, Tappuach, Rekem och Shema.sönerrons var
blev far till Racham, Iorkoams far, och Rekem till Shammaj.
45Sharnmaj hade och blev far till Bet-Sur.Maon, Maonsonen
46Efa, Kalevs bihustru, födde ochHarran, Mosa Gases; Harran

47ohdajsblev far till Geshan,Gases. Regem, Iotam,söner var
48KalevsPelet, Efa och Shaaf. bihustru Maaka födde Shever

49Hon ochoch Tirchana. födde också Shaaf, far till Madmanna,
far Aksa.Sheva, till Makbena och Giva. Kalevs dotter hette

50Dessa ättlingar till Kalev.var
farEfratas förstfödde, hade Shoval, tillHur, Kirjat-sönerna

51Salma, far och Haref, far till Bet-Gader.Iearim, till Betlehem,
52Ättlingarna hälf-till Shoval, far, ochKirjat-Jearims Reajavar

53Släkterna frånmanachteerna. härstammade Kir-ten somav
jat-Iearim jitreerna, shumateerna och mishraeer-puteerna,var

frånoch dem korn och eshtauleerna.sorateernana,
54Salma, Betlehems far, hade ättlingar netofateerna, At-som

55samtoch denBet Ioav sorateiska hälften manachteernarot av
de sifreiska ochsläkter bodde Iabes: shimateeri tirateer,som
sukateer. de keniter härstammade frånDetta Ham-var som

stamfar till Rekavs släkt.mat,
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Davids ätt
förstföd-denHebron: Amnon,lDetta fickDavid ide sönerär

medandre, Aviga-denDaniel,Jisreel,frånAchinoamde, med
Maaka,zAbsalom, tilltredje,denKarmel,från som varson

fjärde,denAdonia,Geshur,kungenTalmaj,dotter till sonav
denoch Jitream,med Avital,3Shefatja, femte,dentill Haggit,
där4Dessa Hebron,fick han iEgla.hustrumed sinsjätte, sex

regeradeJerusalemmånader. Iår ochregerade sjuhan i sex
år.han trettiotrei

Shovav,Shima,Jerusalem:5Dessa åt honom iföddessöner
Ammiels dotter,Bat-Shua,medfyra,alltsåoch Salomo,Natan

8Elisha-7Nogah, Jafia,Nefeg,Övidare Elifelet,Elishua,Jivchar,
alltsåEljfelet, nio.ochEljadama,

bihust-medförutom9Detta sönernaallaDavids söner,var
derasoch Tamar syster.varrurna,

Avia,Salomos Rehabeam, sonvarsson varvarsvarson
vars Joram,Joshafat,Asa, vars sonvarsonson varvarsvar

12vars Amasja,Joash,Achasja, varsson varvarvars sonvar
13vars Achas,Jotam,Asarja, varsson varson varvarsson var

vars Amon,Manasse,Hiskia, varsonson varvarsson var
förstfödde,15Josias denJochanan,sönerJosia. varson varvars

fjärde.denShallum,ochtredje,denSidkia,andre,denJojakim,
Sidkia.15Jojalim ochJekonjahade sonensonen

förstfödde,denShealtiel,17Jekonjas, fångnes,den söner var
och Ne-HoshamaJekamja,13Malkiram, Pedaja, Shenassar,

Serubbabeloch Shimi.Serubbabel19Pedajasdavja. söner var
hettederasoch Hananja systerMeshullamhade sönerna -

ochHasadja Ju-Zovidare Berekja,Ohel,Hashuva,Shelornit -
zlHananjas Re-Pelatja, Jesaja,alltså fem. sönerHesed,shav var

22Shekanjas She-sönerShekanja.Obadja ochfaja, Arnan, var
alltsåShafat,ochBariach, NearjaJigal,Hattush, sex.maja,

alltsåAsrikamoch tre.23Nearjas HiskiaEljoenaj,söner var -
Jocha-Ackuv,Pelaja,Eljashiv,24Eljoenajs Hodavja,söner var

alltså sju.ochDelaja Anani,nan,
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söderstammarna i

lÄttlingar till Juda Shoval.Peres, Hesron, Karrni, ochHurvar
ZReaja, Shovals blev far till Iachat och Iachat till Achumajson,
och Lahad. de sorateiska släkterna.Detta var

3Detta Iisreel, Iishma ochEtams Jidbash derasär söner: --
4vidareHaslelponihette Penuel, Gedors far, och Eser,syster -

Hushas far. ättlingar till Efratas förstfödde,Dessa Hur, Bet-var
lehems far.

5Ashchur, Tekoas far, hade två hustrur, Hela och Naara.
ÖNaara födde honom Achussam, Hefer, och achashtare-Temni

7HelasDessa Naaras Sochar,Seret,söner. sönererna. var var
3Kosoch blev far till ochEtnan Kos. Anuv och Hassoveva

starnfar till de släkter härstammade från Acharchel, Ha-som
rums son.

9jabes hade högre anseende bröder.sina Hansän mor gav
honom Jabes, sade hon, födde honom med"ty", "jagnamnet

1°Men åkalladeIabes Israels Gud: ochsmärta". "Välsigna mig
område Låt din handmitt stödja och befriagör mig migstort.

från olycka och Och Gud uppfylldesmärta." hans önskan.
11Keluv, Shuchas bror, blev far till Mechir, Eshtonssom var

12Eshtonfar. blev far till Rafa,Bet Paseach och farTechinna,
till Nachash. frånIr Detta Reka.männenvar

13Kenas Otniel och Seraja, Otnielssöner Hatatsönervar var
14Meonotajoch Meonotaj. blev far till Ofra, faroch Seraja blev

till stamfar tillIoav, Timmermansdalens släkt; de tim-var
15Kalev, Iefunnes hade Ela och Na-mermän. Ir,sönernason,

och Elas Kenas.am, son var
lélehallelels Sif, Sifa, och Asarel.Tirjasöner var
17Esras Mered, Efer och Ialon. farIeter, blevsöner Ietervar

18Hanstill Shammaj ochMirjam, Jishbach, Eshtemoas far. ju-
deiska hustru födde Iered, Gedors far, Sokos far, ochHever, Ie-
kutiel, far.Sanoachs Detta till Bitja, faraos dotter,sönernavar

19SönerMered hade till hustru: judeiskatagit till hanssom
hustru, till Nacham, far till Keila, ochgarmén,syster var ...,
Eshtemoa, maakatén.

2°Shimons Tilon.Amnon, Rinna, Ben-Hanan ochsöner var
Iishi hade Sochet.sonen
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Lada,far,21Ättlingarna LekasEr,JudasShela,till varson,
Ashbea,Betlinnevävare ioch de släkterfar,Mareshas som var

Saraf,ochoch Ioashvidare från KosevaochIokim männen
Betlehemtillsedan återväntochMoabihade tjänstgjortsom

gamla 23Detta krukmakaredetraditioner.enligt somvar-
kungens tjänst.bodde därde ioch Gedera;bodde Netaimi

Saul.ochSerachSimons Nemuel, Iariv,Jamin,söner var
25Hans Mivsam,Shallum, son varvarsson varvarsvarson

ochSackur26Mishma Hammuel,hadeMishma. sonensonen
döttrar,27Shimi ochhade sönerShimi. sexton mensexsonen

likasläkt blev intebarn. Derasmångahadebröderhans inte
Shual,23De Molada, HasarSheva,bodde BeerJudas. istor som

31Bet3°Betuel, Markavot,Siklag,29Bilha, Horma,Tolad,Esem,
städer tillderasDessaoch Shaarajim.Bet BiriHasar Susim, var

boddeliksom tillhörande byar. Deblev kung,dess Davidatt
femdessa stä-och Ashan,Tokenockså Rimmon,Ajin,i Etarn,

ändastäder,dessa33samt lågbyar,alla deras runtder, omsom
bodde, släktregis-hadeoch dede egetdär ettBaal.till Det var

35oel, Ie-34Vidare: Iosha, AmasjasIamlek,Meshovav, son,ter.
36Eljoenaj, Ia-till Asiel,üll Seraja,till Ioshivja,hu, sonsonson

37och Sisa,Iesimiel, BenajaAdiel,Jeshochaja, Asaja,akova, son
tilltill Shimri,Jedaja,tilltill Allon,Shifi,till sonsonsonson

hövdingar.släkters33Dessa nämnda sinaShemaja. varovan
39och riktningdrogde istarkt,förökade utfamiljer sigDeras

försöka bete sinfördalen,sidantill attGedor, östramot av
vid-och landet4°Där bete,fett,fann desmåboskap. gott var

bodde därförutfridfullt; deochlugntoch därsträckt somvar
hamiter.var

vid denkommed41De upptecknadeblivithär namnsom
hamiternasförstördeoch deJuda,regeradeHiskiatid då över

alldem förförintadedär. Defannsboplatser,tält och som
förfanns betedärområde,på derasoch slogframtid sig ner

dem, från42Några Simons500 stam,småboskapen. manav
ochRefajaPelatja, Nearja.,leddabergsbygd,drog till Seirs av

Ussiel, amalekiter-43De överlevandedeslog sistaIishis söner.
dag.där ioch bor änna
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stammarna andra sidan Jordan
lVidare till Ruben, förstfödde.sönerna Israels Han denvar
förstfödde, eftersom han vanhelgat fars bäddsinmen gavs
hans förstfödslorätt till Josefs, Israels och han börsöner,sons,

ZJudaräknas förstfödd.inte mäktigast bland brö-sinasom var
der frånoch honom härstammade furste, förstfödslo-en men

3Ruben,tillhörde Josef. Israels förstfödde, haderätten sönerna
4JoelsHenok, Pallu, ochHesron Karmi. ättlingar: hans son var

5varsShemaja, Gog, Shimi,vars son var vars son var son var
ÖvarsMika, Reaja, Baal, Be-vars son var vars son var son var

den assyriske kungen Tiglat Pileser förde bort fång-iera, som
7Hansenskap; han rubeniternas hövdingar. släktvar en av

blev familjevis och åldersordning uppförd släktregistret:i i Jei-
3ochel, överhuvudet, Sakarja Bela, till till Shema,Asas,son son

till Joel. Rubeniterna bodde och ända borti Aroer Ne-motson
9Österutbo och Baal Meon. hade de boplatser ända fram till

öknen sträcker från floden Eufrat; de hade mycket bo-sigsom
1°Påskap Gilead. Sauls tid förde de krig medi hagareerna,

de underkuvade. Sedan de deras boplatser längsövertogsom
med hela sidan Gilead.östra av

11Gads bodde dem Bashan ända till Salka.mittemot istam
12Joel överhuvudet, därnäst kom Shafam och sedan Janaj,var

13Derasdomaren Bashan. släkt familj föri familj, Mikael,var,
14DeMeshullam, Sheva, Joraj, Jakan, Sia och alltsåEver, sju.

till Avichajil, till Huri, till Jaroach, till Gi-sönervar son son son
lead, till Mikael, till Jeshishaj, till Jachdo, tillson son son son

15Achi,Bus. till Avdiel, till förGuni, överhuvudson son var
16Dedessa familjer. bodde Gilead, Javesh medi kringliggan-i

de byar, och på Sharons alla utmarker så långt de sträckte sig.
17De alla uppfördablev släktregister dåi Judas kung,Jotam,

och Jerobeam, Israels kung, regerade.
13Rubens och gaditerna och hälften Manassesstam stamav

krigare, stridsvana med sköld och svärd eller båge.män Devar
19ochvapenföra44 760 förde krigmän, de hagareernamotvar

ZODeoch afishJetur, N och Nodav. fick hjälp sådemmot mot
hagareerna och alla deras bundsförvanter föll deras hän-iatt

der. Under striden hade de nämligen till Gud, och hanropat
21Dehörde deras bön därför de förtröstade på honom. ladeatt
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får ochkameler, 2 000250 000boskap: 00050beslag på deras
Många hademänniskor.000 stupat;åsnor och dessutom 100

land ända tillde derasboddeSedan iGuds verk.striden var
exilen.

Baal23Halva ändabodde Bashani motManasses stam upp
24Dessatalrika.Deoch berget Hermon.SenirHermon, varvar

Asriel,Eliel, Ieremia,Efer, Iishi,familjer:föröverhuvuden sina
överhu-berömdaochförmögna män,lachdielHodavja och -

25Men fäders Gudfrånde avföll sinafamiljer.förvuden sina
olikadyrkades landetsgudarmed deoch otrogna avsomvar

26Då Israels Gudåt dem.förintade ingavGudfolk, dem som
Tiglat Pile-assyriske kungendenPulassyriske kungenden

gaditernafångenskap, rubeniterna,folketbortföra iattser --
till Halach,kommahan lät demochhalvaoch Manasses stam,

dag.dedär bor ioch änoch floden Gosan,Havor

Levi
KehatslLevis ochKehat Merari. sönerGershom,söner var

3Amrams barnUssiel.ochHebronIishar,Amram, varvar
Avihu, ElasarNadav,Aronsoch Mirjam. sönerAron, Mose var

till4E1asar Pinechas Avi-Pinechas ochtillblev faroch Itamar.
6Ussi blev5Avishua Bucki tilloch Ussi.till Buckiblev farshua.

7Merajot blev far tilltill Merajot.Serachjafar Serachja ochtill
3Achituv till Sadokblev fartill Achituv.och AmarjaAmarja

9Achimaas ochfar tillblev Asarjatill Achimaas.och Sadok
Uochanan far tillblev Asarja,till Iochanan.Asarja som var

ijerusalem.byggdetempel Salomodetipräst
12Achi-till Achituv.Asarja och Amarjatillblev far Amarja

13Shallum blevShallum.Sadok tillSadok ochblev far tilltuv
Asarja tillblev far Serajatill Asarja.far och Hilkiatill Hilkia

15som deporteradebland de närti1l.osadak,och Seraja var
ochJuda Ie-befolkningenbort iföraNebukadnessarlätHerren

rusalem.
17Gershoms15Levis och Merari.KehatGershom,söner var

18Kehats Iishar,Amram,och Shimi. sönerhette Livnisöner var
Mushi.19Meraris ochMachliUssiel.och sönerHebron var
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Detta de levitiska släkterna ordnadeär efter deras stam-
fäder:

zoGershom hade Livni, Jachat,sonen vars son sonvar vars
21varsSimma, Joach, Iddo,var son var vars son var vars son

KehatsSerach, Jeotraj. ättlingar: hansvar vars son var son
Amminadav, Korach, Assir,var vars son var vars son var

23vars Elkana, Evjasaf, Assir,son var vars son var vars son var
24vars Tachat, Uriel, Ussia,son var vars son var vars son var

25ElkanasSaul. ättlingar: och Achimot,Amasajvars son var
25vars Elkana, Sofaj, Nachat,son var vars son var vars son var
27vars Eliav, Jerocham, Elka-son var vars son var vars son var

23SamuelsSamuel. Joel, den först-sönerna, vars son var var
29Merarisfödde, och denAvia, andre. ättlingar: Machli, vars

30varsLivni, Shirni, Ussa,son var vars son var vars son var son
Shima, Haggia, Asaja.var vars son var vars son var

Tempelsângarna
31Detta de David uppdrag förär i sången iattsom gav svara

32TillsHerrens hus arken hade fått plats där. Salomonär sin
hade byggt husHerrens Jerusalem fullgjorde dei denna tjänst

boningen,vochframför uppenbarelsetältet, de utförde sina upp-
gifter enligt den ordning gällde för dem.som

33Detta de med fullgjorde dennaär sina tjänst:sönersom
KehatsAv släkt: sångaren,Heman, till Joel, till Sa-son son
34sonmuel, till Elkana, till tilltill Jerocham, Eliel,son son son

35sonToach, till Suf, tilltill Elkana, till Machat,son son son
35sonAmasaj, till Elkana, till Joel, till tillAsarja,son son son

37s0nSefanja, till Tachat, till Evjasaf, tilltill Assir,son son son
33sonKorach, till Jishar, till Kehat, till tillLevi, Is-son son son

rael
39Vidare Asaf, sångare liksom stod på hansHeman, som

40sonhögra sida, till Berekja, till Shima, till Mikael,son son son
41s0ntill Maaseja, till Malkia, till till Serach,Etni,son son son

42son 43s0ntill Adaja, till Etan, till Simma, till Shimi,son son
till Jachat, till Gershom, till Levi.son son

44Meraris ättlingar, sångare de, stod på denäven si-vänstra
45s0ndan: Etan, till Kishi, till Avdi, till Malluk, tillson son son

46sonHashavja, till tillAmasja, Hilkia, till Amsi,son son son
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47son Mushi, tilltilltill Machli,tilltill Semer,Bani, sonsonson
till Levi.Merari, son

leviternaDe övriga
48Deras allt slagstill tjänst ibröder göralevitiska attsattavar

49Men skötte off-ättlingaroch hansGuds hus. Aronboningen,
ombesörjde alltrökelsealtaret.och Debrännofferaltaretpåren

alldeles sååt Israel,försoningbringadeheligaste ochallrai det
5°Detta ättling-befallt. Aronshade ärGuds tjänare,Mose,som

Pinechas,Elasar,hans vars son varson varvarsar: son var
51vars Ussi,Bucki,Avishua, vars son varvarvars sonvarson
52vars Amarja,Merajot,Serachja, vars sonvars son varson var

53vars Achimaas.Sadok,Achituv, son varvarsvarsonvar

städerLeviternas
hade54Detta de inomtältstäderna,boplatser,leviternasär som

ättlingar Ke-påföll först Aronslandområden. Lottensina av
55och med omgivandelandJudafick Hebron idehats släkt,

till56men hördeåkerjorden och byarna sta-betesmarker, som
57Arons asylstäder-fickättlingarIefunnesden fick Kalev, son.

Eshtemoaochbetesmarker,med Iattiroch LivnaHebronna
53Hilen med betes-betesmarker,med Devirbetesmarker,med

be-Bet-Shemesh med59Ashan betesmarker ochmedmarker,
betesmarker,ÖOsamt medGevafrån Benjaminstesmarker stam

betesmarker. Sam-medochbetesmarker AnatotmedAlemet
betesmarker.tillhörandemedstäderhade demanlagt tretton

försläktlottkastningKehats fickättlingarövriga genom
ÖZGer-hälften Manassesfrån denstäder stam.släkt tio avena

släktsläkt förlottkastning trettonfickshoms ättlingar genom
och Ma-NaftalisAshersfrån Isaskars stamstäder stam,stam,

63Meraris lottkast-fickättlingarBashan.istam genomnasses
GadsRubensstäder fråntolv stamför släktsläkt stam,ning

64Israeliterna städerdessaleviternaoch Sebulons stam. gav
frånGenom dem Iu-lottkastningbetesmarker.med gav man

vilkasstäderdeoch Benjaminsdas, Simons stammar namn
Vissa fickättlingarbland Kehatssläkterstår läsaatt ovan.

67man demfrån Efraimsområdestäderna sittinom stam: gav
bergsbygd, Ge-Efraimsbetesmarkermed iasylstaden Shekem
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53okmeam betesmarker, Bet-Horonmed betesmarker, medser
69Ajalon betesmarker ochmed betesmarker, med Gat-Rimmon
7°samt hälftenfrånmed betesmarker den Manassesavena

Alltmed betesmarker.med betesmarker och BileamAnerstam
71Gershomsbland Kehats ättlingar.detta fick släkterna övriga

hälftenfick släkt för släkt från den andra Manassesättlingar av
medmed betesmarker och Ashtarot be-Golan Bashanistam

72Från Kedesh med betesmar-Isaskars fick detesmarker. stam
73Ramot ochmed betesmarkermed betesmarker,ker, Daverat

74från medAshers Mashal be-med betesmarker,Anem stam
75Hukok med betesmar-med betesmarker,tesmarker, Avdon

76samt från Naftalisker och Rechov med betesmarker, stam
betesmar-betesmarker, medKedesh Galileen med Hammoni

77Meraris ättlingarmed betesmarker. övrigaker och Kirjatajim
betesmarker och Tabormedfick från Sebulons Rimmonostam

73På Jeriko,betesmarker. andra sidan Jordan,med mitt emot
medöknenfick de från Rubens BeserJordan, iÖster stamom

79Kedemotbetesmarker, med betes-betesmarker, Iahas med
8°samt från GadsMefaat med betesmarkermarker och stam

betesmar-betesmarker, Machanajim medGilead medRamot i
31Heshbon betesmarker.och medmed betesmarker Iaserker,

iStammarna norr
1Isaskars fyra.och Shimron, alltsåTola, IashuvPua,söner var
Tolas Ieriel, Iachmaj, och Samu-Refaja, IivsamUssi,söner var

Tola;härstammade frånför de familjerel, överhuvuden som
påantalsläktregistren derasde krigare. Enligttappra varvar

3Ussis Obadja,Iisrachja, Mikael,Davids tid 22 600. söner var
4Till famil-överhuvuden. derasIishia, alltså fem, allaJoel och

000släktregister skaror krigare, 36hörde enligt derasjer av
5Derasbarn. bröderoch Isas-de hade många hustrur iman;

fannsSammanlagtkars alla släkter krigare. 87 000tappravar
upptecknade.

7Be-éBenjamins Iediael, alltsåBela, ochBekersöner tre.var
alltså fem,ochlas Esbon, Iri,Ussi, Ussiel, Ierimotsöner var

överhuvuden för familjer krigare.och 22 034sina tappra man
3Bekers Elieser,Ioash,fanns upptecknade. Semira,söner var

Alla dessaoch Alemet.Eljoenaj, Omri, Ieremot, Avia, Anatot
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upptecknades 20020släktregisterderasBekers söner.var
1°e-krigare.ochfamiljerföröverhuvuden sina tappramean,

Ieush, Benjamin,Bilhansoch sönerBilhan,diaaels varson var
Alla dessaAchishachar.ochTarshishEhud, Setan,Kenaana,

familjer,föröverhuvuden sina tappraIediael,tillättlingarvar
12Shufam Hufamoch sönervapenföra män.krigare, 20017 var

Acher.tilltilll HushimIr, sonvar
Shallum,och ätt-13Naftalis IeserJachasiel, Guni,söner var

till Bilha.lingar
bihustruarameiskahansManasses Asriel, somvarson

15Makjr hustrurfar.Gileadsockså Makir, togföddefödde; hon
andraMaaka. HanshetteShufam. Hansåt Hufam och syster

15Maaka,döttrar.endasthadeSelofchadSelofchad;hetteson
Peresh;honomoch namnetföddeMakirs hustru, gaven son
Rekem.ochUlamoch hansSheresh sönerhans bror hette var

tillGilead,till17Ulams ättlingarBedan. Dessa sonvarson var
födde13Och Hammolekethanstill systerMakir, Manasse.son

19Shemida Achjan,hadeMachla. sönernaochIshhod, Avieser
ochShekem, Likchi Aniam.

Bered,ZOEfraims Shutelach,ättlingar varsvars son varvar
21varsTachat,Elada,Tachat, varvars sonvarvars sonson var

ochEserShutelach, dessutomSavad, son varvarsson var
föddafrån Gat,någradödade mänElad. blevDe varsomav

Deras farboskap.derasförditde komdär landet, att tai när
honom.förbröder kom tröstaoch hanslänge, attEfraim sörjde

havande. Honblev23Sedan och honhustru,medlåg han sin
hadedetBeria,honomhanoch namnetfödde gavson,en

24Hans Sheera;dotterfamilj.för hansolyckstidskett i varen
Övre Sheera.och UssenBet-HoronochNedrehon grundade

Reshef, Te-25Hans Refach, son varvarsson varvarsvarson
25vars Ladan,Tachan,lach, vars son varvarsonson varvars

27vars Nun,Elishama,Ammihud, varsson varson varvars
medBetel23Deras boplatserochegendomarIosua. varson var
medGeseroch ioch Naaran västerkringliggande byar, i öster
medtillända Ajadess byarmedShekembyar, dessutomdess

med dess29Manasses kontrollerade Bet-Sheansläktbyar.dess
byarmed dessMegiddodess byar,medTanakvidarebyar,

IsraelsJosef,tillättlingarnaboddemed dess byar. Däroch Dor

son.
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3OAshers Iishva, IishviIimna, och Serachsöner Beria.var
31Beriasderas och Malkiel,söner Hever Birsajitssyster.var var

32Heverfar. blev far till Iaflet, ochSemer Shua de-Hotam. var
33aflets Pasak, Bimhal och Ashvat.söner Desyster.ras var var

34HansIaflets bror Semers Rohga, Hubba ochsöner. söner var
35Hans brorAram. Sofach, SheleshHotams söner Iimna,var

36Sofachsoch Amal. Suach, Harnefer, Shual,söner Beri,var
37Beser, 33etersShamma,Iimra, Hod, Shilsha, ochJitran Beera.

39UllasIefunne, ochPispa Ara. Arach,söner sönervar var
4°AllaHanniel och dessaRisja. Ashers ättlingar, överhuvu-var

den för familjer, utvalda, krigare, ledande blandsina tappra
hövdingarna. upptecknadesDe för krigstjänst utgjordesom
26 000 man.

Benjamin
lBenjamin blev far till Bela, den förstfödde, Ashbel, andre,den

2Nocha,Achrach, den tredje, den fjärde, femte.och Rafa, den
3Bela 4Avishua,hade Addar och Gera, Ehuds far.sönerna Na-

5Gera, ÖdessaAchia, Shefufan och EhudsHuram:aman, var
De överhuvuden för familjer bland invånarnasöner. sina ivar

7nämligenGeva och fördes bort fångenskap till Manachat,i
Naaman, Achia och Gera. Det han förde bort dem,var som
han farblev till och Achichud.Ussa

3Shacharajim fick Moab sedan han hade fråni skiltsöner sig
9Medhustrur Hushim ochsina hustru Hodesh fickBaara. sin
lojeus,han Iovav, Sivja, Mesha, Malkam, Sakeja och Mirma. De

Medhans överhuvuden för familjer. Hushimsöner, sinavar
Elpaalsfick han och Elpaal.Avituv MishamEver,söner var

och Semer. Han den grundade medOno och Lodvar som
kringliggande byar.

13Beria, Elpaal och Shema överhuvuden för familjersinavar
14de-bland invånarna Ajalon och drev bort invånarnai Gat;i

15Sevadja,bröder Shashak och Ierocham. Eder,Arad,ras var
15Mikael, 17Sevadja,Iishpa och Iocha Meshul-Berias söner.var

Hiski, 18ishmeraj,lam, Hever, Iislia Elpaalsoch Jovav var
19Iakim, zoEljoenaj, 21Adaja,Sikri, Savdi, Silletaj, Eliel,söner.

Zzlishpan,Beraja och Shimrat Shemas Eliel,Ever,söner.var
23Avdon, 24Hananja, Z5IifdejaSikri, Hanan, Elam, ochAntotia,
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26Shamsheraj, Atalja,Shecharja,ShashaksPenuel söner.var
23De7-7Jaareshja, Jerochams över-SikriElia och söner. varvar

boddede Je-släktordningen; ienligtfamiljerhuvuden för sina
rusalem.

291 hustru hetteJeiel; hansgrundarebodde GivonsGivon
Kish,30Hans förstfödde, Sur,denAvdon,Maaka. söner var

32Mikl0t31Ged0r, Miklot.Seker ochAchjo,Nadav,Baal, Ner,
liksomJerusalem sinaboddeOckså dessa iblev far till Shima.

med dem.bröder, tillsammans
Saul till33Ner Saul och Jonatan,Kish tilltill Kish,farblev

34Jonatans Meriv-Eshbaal.Avinadav ochMalki-Shua, varson
35Mikas Pi-far till Mika.Meriv-Baal blev sönerBaal, och var

och Achas.Melek, Tareaton,
36Achas till Alemet, Asmavetoch JoaddaJoaddafar tillblev

370ch till Bina,till Mosablev far Mosaoch Simri. Simri vars
33Asel hadeAsel.Elasa,Rafa, varvars sonvarvars sonson var

Ismael, Shearja,förstfödde,denAsrikam,hetteDesöner.sex
39HansAselsdessaAlla söner.och Hanan.ObadjaAsarja, var
andre,denförstfödde, Jeush,denUlam,bror Esheks söner var

4°Ulams båg-krigare,tredje. söneroch Elifelet, den tappravar
sammanlagt 150.ochmånga sonsöner,skyttar. hadeDe söner

till Benjamin.ättlingarAlla dessa var

invånareJerusalems
1Nu desläktregister;upptecknats i ärisraeliterhade alla upp-

tillfördes bortJudas folkkungar.Israelsskrivna bokeni om
2De åter-förstatrolösa.de hadedärför varitBabylon att som

israeliter,vanligaegendomarochstädervände till sina var
folkbosatteJerusalem sigoch tempeltjänare.leviterpräster,

ochEfraims ManassesJudas, Benjamins, stammar:av
till4Utaj, tilltill Imri,Ammihud, Omri,till sonsonsonson

5Vidare efterkom-Shelassläkt.JudasBani, Peres, avsons,av
6Av Serachsoch hans ätt-förstfödde,den söner.mande Asaja,

omfattade 690lingar Jeguel. Denna ätt personer.
till7Av Meshullam,tillSallu,ättlingar:Benjamins sonson

8Jivneja, Ela,till Jerocham,tillHodavja, Hassenua, sonsonson
tillShefatja,tillMeshullam,ochtill Mikri,till Ussi, sonsonson

9Denna släkt-omfattade enligt sinatillReguel, Jivnia. ättson
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Alla dessaregister 956 överhuvuden för fa-sinapersoner. var
miljer.

1°Av 11Asarja,Iedaja, Iakin,prästerna: Iojariv, till Hil-son
kia, till Meshullam, till Sadok, till tillMerajot,son son son son

12Adaja,Achituv, den främste Guds hus,i till Ierocham,son
till Pashchur, till Malkia, och Masaj, till Adiel,son son son son

till Iachsera, till Meshullam, till Meshillemot, tillson son son
13DennaImmer. omfattade överhuvudenätt 1 760 personer,

för familjer,sina Väl skickade Guds hus.göra tjänst iatt
14Av leviterna: Shemaja, till Hashuv, till Asrikam,son son

15Vidaretill Hashavja, Meraris släkt. Bakbackar, He-son av
resh, Galal, Mattanja, till Mika, till Sikri, till Asaf,son son son
16Obadja, till Shemaja, till Galal, till Iedutun, ochson son son
Berekja, till till Elkana,Asa, bodde netofateernasison son som
byar.

17Dörrvaktare Shallum, Ackuv, Talmon och Achiman.Var
18DittillsShallum deras förman. hade de vidtjänstgjortvar

påKungsporten sidan. dörrvaktarnaDetta leviter-östra ivar
läger.nas

19Shallum, till till Evjasaf, ochKore, till Korach,son son son
de hörde till hans släkt, korachiterna, tjänstgjordesom som
tröskelväktare tältet, liksom deras fäder vidi hade hållit Vakt

20Pinechas,ingången till läger.Herrens Elasars enson, var
gång främsteden bland dem. Herren med honom.var

21Sakarja, Meshelemjas vaktade ingången till uppenba-son,
22Derelsetältet. utvalts till vakta trösklarna 212,attsom var

och de upptecknade släktregister ochbyar. Davidi i sinavar
23Desiaren Samuel hade dem till ständigt.insatt tjänstgöraatt

och deras avdelningsvistjänstgjorde vidsöner i Her-portarna
24Dehus, tälthuset. fyra dörrvaktarna deposterade irens var

25ochfyra väderstrecken, och söder, derasöster, väster, norr
släktingar by skullei varje sjunde dag komma ochinvar

tillsammanstjänstgöra med dem enligt bestämd ordning.en
25De fyra överdörrvaktarna dock ständigt i tjänst. Devar var

27Deleviter och skötte kamrarna och förråden Gudsi hus.
skulle tillbringa närheten hus;Guds det ålåg deminatten av

hålla vakt och varjeatt öppnaatt morgon.
23En del dem hade hand kärl vidde användesav om som

gudstjänsten. De skulle räkna dem både de demställdenär in
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Andra vanligaoch skulle hand dede dem.när tatog ut om
uppsiktkärl och hakärlen helgedomensoch övriga över

kryddorna.och de välluktandemjölet, oljan, rökelsenVinet,
3°Några vällukt-uppgift tillreda denhade tillprästerna attav

31Och korachitenande leviten Mattitja,smörjelsen. som var
brödbakningen.Shallums övervakade ständigtförstfödde,

32Några ättlingar hadeämbetsbröder bland Kehatsderasav
fram demskådebröden och skulle lägga varjeuppsikt över

33Dessa familjeröverhuvuden för levitiskasabbat. sångare var
ochde dagoch särskilda kammare, i tjänstbodde i natt.var

34De familjerna enligtför de levitiskaöverhuvudenvar
Jerusalem.släktordningen; boddede i

Sauls härstamning
351 hettegrundare Jeiel; hans hustru Ma-boddeGivon Givons

35Hans Kish, Baal,aka. Avdon, den förstfödde, Sur,söner var
38Miklot37Gedor, blevSakarja och Miklot.Achjo,Ner, Nadav,

bodde Jerusalem liksomfar Också dessa sinatill Shimam. i
med dem.bröder, tillsammans

39Ner till Saul och Saul tillfar till Kish, Kish Jonatan,blev
4°Jonatansoch Eshbaal. Meriv-Malki-Shua, Avinadav son var

41MikasMika.Meriv-Baal blev far till Pi-Baal, och söner var
och Achas.Melek, Tachreaton,

42Achas ochoch Jada till Alemet,blev far till Jada Asmavet
43ochtill till Bina. Hansblev far Mosa MosaSimri. Simri son

44AselAsel. hadeElasa,Refaja, vars son varvar vars son var
förstfödde, Ismael, Shearja,Asrikam, denhetteDesöner.sex
AselsObadja och DeAsarja, Hanan. söner.var

Sauls död

lFilisteema och drivit demgått till anfall israeliternahade mot
FilisteernaGilboaberget.tillbaka; många låg stupade på var

dödadepå Saul och hans och Jonatan, Avi-hälarnai sönertätt
3Striden blev hård kringSaulsnadav och Malki-Shua, söner.

sårades veka li-upptäckte honom, och han iSaul, bågskyttarna
4Då ditt svärd ochhan till "Dragsade sin stötväpnare:vet. ner

påhedningarna förgriperde där oomskurna sigsåmig, inteatt
vågadeskräck ochlamslagen inte.mig." Men väpnaren avvar
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5ochpå det,kastade väpna-svärd och sig närDå drog Saul sitt
ochsvärdockså påhandöd kastade sittsåg han sigatt varren

påÖSå hela hans dogSaul och hans ättdog. dog söner;tre sam-
gång.ma

7Då soldaternafickpå slättenisraeliternaalla veta attnere
hadeoch hansoch Saultill flykten söner stupat,hade tagit att

och bo-Och filisteerna komflydde.städer ochde sinaövergav
där.sigsatte

3När stupadeplundra dekom fördagfilisteerna nästa att
Gilboaberget.fallna pådär de lågfann de Saul och hans söner,

9De huvud och hansmed hansochplundrade honom sigtog
förförland kungöraskickadeoch i sitt attrunt segernvapen

1°Hans tempel,gudarslade defolket. i sinagudarna och Vapen
Dagontemplet.och skallen de isatte upp

När hadevad filisteernaGilead fick hörafolket Iavesh ii
bröt hämtadevapenföra ochallamed Saul mängjort upp

Iavesh.till Därkvarlevor och förde demSauls och hans söners
sedanfastadestaden ochunder terebinten ibegravde de benen

dagar.i sju
13Saul ochhade trolös Herrendärför handog varit motatt

tillandehade också frågatbefallning.följt HanHerrensinte en
och ochdärför dödade honomHerrenråds Herren;inte

Iishajstill David,överförde kungamakten son.

JerusalemochDavid blir kung intar

1Nu hos David Hebron. "Visamlades hela Israel i är sammaav11
Redan Saulförut, redandu", sade de. närkött och blod som

ochförde befälet Israel, Herren,dukung, det övervar var som
Israel,för folkskall herdedin Gud, sade till dig: Du mittvara

3Alla Israelfurste." de äldste ifolk Israelsdu skall mittvara
medförbundDavid Hebron. slöt hanalltså till kung Därkom i

Israelde smorde David till kungdem inför ochHerren, över
Samuel.enligt ordHerrens genom

4David alltsåtågade Jerusalem, Ievus,hela Israeloch motnu
5evuseerna slip-sade till David: "Härbodde.där jevuseerna

alltså DavidsSionsborgen,Daviddu aldrig intogin" Menper
5David skall fåhanförst dödarstad. sade: jevusé,"Den ensom
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förste komdenhögsta befälet." Och SerujasIoav, somson, var
dit blev alltså överbefälhavare.och hanupp,

7David kallade dendärförborgen, ochslog sig i manner
8Han och inåt,från Millobefäste stadenDavids stad. runt om,

9David allt mäk-staden. blevåterställdemedan Joav resten av
med honom.och Sebaotügare, Herren var

Davids kämpar
1°Detta starktbland Davids kämpar,de främstaär ettvarsom

Israelmed helakungamakt och tillsammansstöd för hans som
Det-Israel.ord tillhade till kung enligt Herrenshonomgjort

Davids kämpar:förteckningenär överta
främstesläkt, denHakmonsIishbaal, till varson en man av

påfiender, fälldade svängde 300Han sitt spjut övertre. enav
12Därnäst till DodoElasar,gång. komoch son avsamma

13Han medkämpama.deAchoachs släkt; han tre varvar en av
samlats tillhadedär filisteernaDavid vid Pas Dammim,

förflyddefält med korn. Israeliternadrabbning. fannsDär ett
men försva-på fältet ochfattadefilisteerna, Elasar mittposto

demSå skänkte Herrendet nedgjorde fienderna.rade och en
stor seger.

15En för klippanhövdingarnagick degång trettiotre nerav
härsamtidigt filisteernastill David Adullamsi grotta, varsom

David bergfäste, medan fi-då sittlägrad Refaimdalen. ii var
17David läng-Betlehem.förpost vidlisteerna hade greps aven

från brunnenändå kunde få liteoch sade: "Den vattentan som
18De då filiste-sig igenomvid stadsporten Betlehem"i togtre

Betlehemsbrunnen vidläger, hämtade Vatten urernas upp
vägrademed Davidtill David. Mentillbakastadsport och tog

dryckesoffer åt Herren.detdricka det och utgötatt som
19"Min han.något sådant", sadeförGud bevare mig göraatt

liv påde harblod Ty sinadricka dessa"Inte kan jag mäns satt
ville dricka. DettaOch han inteför vattnet."spel hämtaatt -

kämparnas bedrifter.de trevar
zoAvishaj, för deledare Hantill trettio. sväng-bror Ioav, var

anseendehadefällda fiender. Hande 300sitt spjut stortöver
Zlhan ochnågon demberömdbland de äntrettio; avvar mer

Ändå med dekunde han sigblev anförare. inte mätaderas tre.
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22Benaja, frånIojadas Kavseel ut-tapper sommanvar enson,
Arieltillbådahögg deförde bragder. Han sönernastora ner

idagMoab, och det också han snöigfrån steg nersom envar
23Vidare jättelikfällde hanlejon.brunn och dödade ett enen

beväp-lång.två och halv Egypternegyptisk meter varman, en
gicktjockt vävbom, Benajamednad spjut,ett mensom en

döda-ochpåk, ryckte från honommed spjutethonomemot en
24Detta bedrifter,Iojadashonom med det. Benajas,de sons,var

25Hankämparna.anseende bland de trettiooch han stortvann
Ändå hankundenågon dem. inte mätaberömd änmer avvar

livvakt.honom befäletmed de David sinöversig tre. gav
26De Elchanan, Do-Asael, bror,kämparna Joavstappra var:

27Shammot frånHarod, Heles Pe-frånfrån Betlehem,dos son,
29Sibbe-28Ira, frånfrån Tekoa, Anatot,Ickeshs Avieserlet, son,

3°Mahraj från Neto-Achoachs släkt,släkt, Ilajkaj Hushas avav
31Itaj, från Giva ifrån Netofa, Rivajsfa, Heled, Baanas son,son,

32Huraj Gaash,från Nachalefrån Piraton,Benjamin, Benaja
33Asmavet Sha-Eljachba frånfrån Bachurirn,Aviel från Arava,

34Hashem från Harar,Shagesfrån Gison, Jonatan,alvon, son,
36Hefer från35Achiam, Elifal,från Harar, UrsSakars son,son,

37Hesro Esbajsfrån Karmel, Naaraj,Mekera, Achia från Gilo,
39Se1ek38oel, frånMivchar, Am-Hagrisbror,Natans son,son,
åt Ioav, SerujasNachraj från Beerot, väpnaresom varmon,
41Uria,4OIra hettiten,släkt,släkt, Garev IetersIeters avson, av

42Adina, ochsläktRubensShisasSavad, Achlajs avson,son,
honom,medsläkt, och.överhuvud för Rubens trettio man

44Ussia43Hanan, från Ashta-Ioshafat från Meten,Maakas son,
45ediael,fråntill Hotam Aroer,Shama och Ieiel, sönerrot,

46E1iel från Macha-frånIocha Tis,och hans brorShimris son,
från MoabElnaams IitmaIoshavja,och söner,Ierivajnajim,

47och frånIaasiel Sova.Eliel, Oved och

förstaDavids anhängare
1Detta medan hanDavid Siklag,de slöt till ännusig iär12 som

tillhörde de kämparSaul, Kishs degömde undansig somson;
2De ochbågarbeväpnade medstriden.bistod honom i var

ochmed både högeroch skjuta pilar väns-kunde slunga stenar
3Dentill främstesläktingar Saul.hand. benjaminiter,Deter var
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från Iesieltill Shemaa Giva,därefter Ioash,Achieser, sönervar
4ish-Iehu frånBerekja, Anatot,och Felet, till Asmavet,söner

anförare,och deraskämparnadefrån Givon, trettiomaja en av
5Elusaj,från Gedera,Iosavad Je-Iochanan,Iachasiel,Ieremia,

6Elkana, Iishia,från Haruf,ShefatjaShemarja,Bealja,rimot,
7samt IoelaKorachs släkt,allaoch Iashovam,Asarel, Ioeser av

från Gedor.till Ierochamoch Sevadja, söner
8Av vid bergfästet ök-till David idelgickgaditerna överen

rustade med sköld ochsoldater,godaochmäntappranen;
gaseller på bergen.snabbalejon ochliknadelans. De somvar

9Eser tredje,andre, Eliav denObadja denfrämste,denvar
AttajloMishmanna femte, denden sjätte,fjärde,den Jeremia

lzlochanan åttonde, Elsavad den nionde,denEliel den sjunde,
Dessa13Ieremia elfte. hördedenMakbannajtionde ochden

denfrämsta hären;de itill Gads och svagaste mot-stam var
15Det dessastarkastedensvarade hundra tusen. var somman,
hadedenJordan överförsta månaden gick när svämmatöveri

blivitochdalarnaså alla i västerbräddar östersina att av-
skurna.

16Av några till David berg-kom ioch Iudas mänBenjamins
17David sade: har kommitoch "Om nigick till demfästet. ut

villighjälpauppsåt och för mig jagtill ärmed attmig attgott
fiender,förråda åtvill minamed migförena Men mmig omer.

då må våra faders Gudnågontingfastän har orätt,gjortjag inte
13Men främste deden trettio,straffa Amasaj,ochdet er." avse

fylldes ande och sade:av
följer David,"Dig vi,

Iishajsmed dig,vi är son.
åt digFramgång och seger

stöder dig,och åt dem som
ditt stöd"din Gud är

befäldemoch i sinDå David dem trupp.emottog gav
19Från med filis-David hantillgick några närManasse över

aldrig käm-han komSaul.till strid Mendrog attmotutteema
rådslag och skicka-höllderas furstarpå filisteernas sida,pa

gårhuvudet hanriskerar översedan bort honom. "Vide om
ZONär gicktågade till Siklaghansade de.till Saul",herresin

Iosavad, Iediael,Adnach,honom:tilldessa från Manasse över
släk-hövdingar Manassesoch Silletaj, iMikael, Josavad, Elihu
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Dessa alladeDavid rövarbandet,hjälpte motter. var
22Dag dagförbefälhavare hären.och blevsoldater itappra

härenDavid för bistå honom, till dessflera tillkom allt attatt
blev ofantligt stor.

23Här till Da-väpnade slötförtecknas antalet sigmän som
ordkungamakt enligtlåta Sauls HerrensHebron förvid i att

24Av sköld ochbeväpnade medJudasövergå till honom: stam,
25frånkrigstjänst; Simonsrustade förlans, 6 800 stam,män

vidare25från Iojada,soldater; Levis 4 600,7 100 stamtappra
därtill Sa-och med honom 700,släkt, 3den främste Aronsi

frånsläkt, befälhavare;soldat, med 22dok, sintapper ungen
flestadestamfränder,Sauls 3 000, ännuBenjamins stam, var

3°från soldater,Efraims 20 800Saulslojala ätt; tapprastammot
31från halva 00018släkter; Manassesberömda i sinamän stam

32frånDavid till kung;komma och göraattutsettsman, som
och insåg vadtyda tidens teckenkundeIsaskars destam som

undermed släktingarbefälhavare sinaIsrael borde 200göra:
33från medrustade till krigvapenföraSebulon 50 000 män,sig;

34från Naftalibistå David;slags heltalla eniga attomvapen,
sköldväpnade meddemhövdingar och med 37 000 män,1 000
36från35av stridsrustadedaniterna 600 män;och 28spjut;

37från andratill krig; si-rustadevapenföraAsher 00040 män,
hälftenoch andragaditernarubeniterna,dan Iordan, avav

med alla slagsutrustade120 000Manasses mänstam, vapen.
Heb-33Alla till hären kom tillanslötsoldater sigdessa som
Ock-hela Israel.till kungDavidfast beslutna övergöraattron

tillDavid kung.så israeliternade eniga göraövriga attomvar
39Och ochåtdagar, och deDavidde uppehöll hossig tre

4°Folk grannska-frånför dem.landsmän sörjdedrack; deras
ås-och Naftali, forsladeSebulonända från Isaskar,ja,pet,

mjöl,mängder till dem:kameler, mulor och matavoxarnor,
råd-russinkakor, och olja, kor och får. Tytorkade fikon, vin nu

Israel.de glädje i

David flyttar arken

1David of-och lägrerådgjorde med alla befälsställning, högrei13
ZSedan Israel: "Omsade David till hela det församladeficerare.

låtsåbifall,finner för och vår Gud,Herren, sittni gott om ger
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på olika hållkvarbröderdem vårasända bud till ärsomoss av
medstäderderasoch leviterna itillIsrael, ochi prästernaäven

3Och hämtalåthosskall samlasdeomgivningar, att ossoss.
tid."under Saulsförsummadevår ark tillGuds vioss, som

4Alla fannså, deskullesvaradeförsamlade görade att man
förslaget gott.

5Så tillShichorfrån EgyptenDavid hela Israel isamlade
5Och Da-ark från earim.för föra Guds Kirjat-Levo-Hamat att

eller Kirjat-Iearim,till Baala,hela Israelvid drog med somupp
Guds, Herrens,skulle han hämtaDärifrånhör till Juda. upp

på keru-hansuttalats,ark, vilken hans tronaröver somnamn
nygjord7De påAvinadavs husfrånförde Guds arkberna. en

3David Israeloch helakördeoch Achjooch Ussa vagnen.vagn,
har-och till lyror,och lustGud med liv sjöngdansade framför

cymbaler ochtilloch tamburiner, trumpeter.por
9När snavadetröskplatstill Kidonsde framkom oxarna,

1°Då blevarken.för ihanden gripaoch sträckteUssa tagattut
sträckthan hadeförpå han slog Ussavred utHerren Ussa: att

Davidinför Gud.föll dödoch hanhanden arken,mot ner
fickPlatsenhade fällt Ussa.blev upprörd Herrenöver att nam-

så dag.och heter iänPeres Ussanet
12Nu han skulleundrade hurGud ochrädd förDavidvar

13Han tillflyttade den sig iintetillföra Guds ark sig.kunna
frånOved-Edom Gat.hosdenställdeDavids stad inutan

Guds månader, och Herrenhonomblev kvar hos iark tre
tillhörde honom.alltfamilj ochOved-Edomsvälsignade som

filisteernaJerusalem.David i SegerKung över

lKung David medbeskickning tillsändeTyrosHiram i ce-en
husskulle byggaoch snickare,derträ medoch ettsommurare

stadfäst hans2Då hadeDavid Herrenåt förstodhonom. att
folkanseende för hanshögthade nåttriketkungavärdighet,

Israels skull.
3David och fick flerJerusalem sönerhustrur isigtog nya

åt ho-4Detta föddespå de söneroch döttrar. är somnamnen
5ivchar,Salomo,Shovav, Natan,Jerusalem: Shammua,inom

7E1ishama,öNogah, ochBeeljadaIafia,Nefeg,Elpelet,Elishua,
Eljfelet.
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3När he-filisteerna hörde smord till kungDavid överatt var
gickla Israel de efter David fick det ochhonom.sig ut vetagav

9medan plundradedem, filisteerna fram och Re-ryckte iemot
1°Davidfaimdalen. frågade dra filisteer-Gud: "Skall jag ut mot

du dem då våld" svarade:na Ger Herren "Drai mitt motut
Så tilldem, så skall dem våld." drog Daviddittjag i uppge

låtit vräkaBaal-Perasim och slog där filisteerna. "Gud har mig
kalladeundan fiender flodvåg", sade David. Manmina som en

lzFilisteernadärför för lämnade kvarplatsen Baal-Perasim. si-
13Ännupå befallninggudar, och Davids brändes de enna upp.

14Dågång plundrade filisteerna dalen. frågade David återi
skall följa efter demGud, och han svarade honom: "Du inte

falla från håll där bakaträdenoch dem detöverutan runt
15När då tillstår. du hör bakaträdens kronor,isteg genast

anfall, då dragit framför dig för slå filisteer-har Gud attut
David fi-här." gjorde Gud hade befallt, och han slognas som

förföljde från tilllisteernas här och dem Givon ända Geser.
17Och lät allaryktet David spreds alla länder, ochi Herrenom
folk fyllas fruktan för honom.av

Arken förs till Jerusalem
1Sedan gjordeåtbyggde kungen hus Davids stad; hansig i15

den.också ordning plats åt Guds ark och tält åti reste etten
2David ark,då: andra leviterna får bära Gudssade "Inga än
dem utvalt till bära hans ark och alltid tjänahar Herren att att

3Så föraDavid hela Israel Jerusalem förhonom." samlade i att
den.ark till den plats han ordning åtHerrens gjort isomupp

4David 5avkallade ättlingar och leviterna: Ke-Aronssamman
Öavfrämste, och bröder,hats släkt Uriel, den hans Meraris120,

7avfrämste, och hans bröder, Gershomssläkt den 220,Asaja,
3av släktfrämste, och hans bröder, Elisafanssläkt Joel, den 130,
9avShemaja, den främste, och släkthans bröder, Hebrons200,

loochEliel, den främste, och hans bröder, släktUssiels80, av
den främste,Amminadav, och hans bröder, 112.

David tillkallade Sadok och och leviter-Evjatarprästerna
ochUriel, Joel, Shemaja, sadeAsaja, Eliel och Amminadavna

till dem: överhuvuden familjerna."Ni för de levitiska Niär
skall tillsammans och föramed bröder Herrens, Is-rena er era
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ordning.har gjort iden plats jagark tillGuds,raels somupp
13Ty gången Her-förramedfördet ni inteatt somossvarvar

rådfrågat Her-hadebland intefällde vivår Gud, ossenren, -
14Då förleviternaochrenade sigborde." prästernaviren som

15Leviterna Gudsbarark.Guds,Israelsföra Herrens,att upp
befallthade iså Moseaxlar med bärstänger,ark på sina som

15David blandfrämstabefallde de0rd.medenlighet Herrens
medsångarna tjänstämbetsbröder göralåtaleviterna sinaatt

spelaskullecymbaler.och Delyrorharpor,musikinstrument:
17Då dessa:utsåg leviternaljuda.glädjesångenpå låtadem och

BerekjasAsaf,ämbetsbröderoch hansJoelsHeman, son, av
Kushajassläkt, Etan,ämbetsbröder, Merarisoch derasson, av

tjänstegraden: Sa-Vidare andraämbetsbröderderas avson.
Maase-Eliav, Benaja,Iechiel, Unni,jaasiel, Shemiramot,karja,

dörrvak-Ieiel,ochOved-EdomEliflehu, Mikneja,ja, Mattitja,
slå på koppar-19Sångarna skulleAsaf och EtanHeman,tarna.

Eliav,2°Sakarja, Iechiel, Unni,Iaasiel, Shemiramot,cymbaler.
21Och Eli-på Mattitja,spela harpa.skulleoch BenajaMaaseja

påAsasjaskulle spelaochIeielOved-Edom,flehu, Mikneja,
Kenanja, sånganförare,leviternassången.ledalyra för att

23Berekja ochskicklighandetsångarna,instruerade var
24Prästerna Iosha-Shevanja,vid arken.dörrvaktareElkana var

blåsteElieserochBenaja trumpetSakarja,fat, Netanel, Amasaj,
viddörrvaktareIechiaochOved-EdomGuds ark.framför var

arken.
låtagick för25David, befälende högreäldste ochIsraels att

Oved-Edoms hus.frånfesttågförbundsark iföra Herrensupp
förbunds-26Därför bar HerrensGud hjälpte leviternaatt som

27David klädd ibaggar.och sjuoffrade sju tjurarark varman
bar arken,alla leviternafint linne, liksommantel somen av

ocksåDavid barsånganföraren.sångarna och Kenanja, en
förbundsark28Så Israel Herrensförde helalinne-efod. un-upp

och cymba-till klangenfanfarer,och trumpeterder jubelrop av
29Då förbunds-Herrensoch lyror.på harporspeloch underler

tittadeMikal ochdotterstod Saulsstad utDavidsark kom in i
och jublaDavid dansakungsågoch honfönstret, närgenom

för honom.föraktkände hon
hadeDaviddet tältlGuds ställdesoch ifördes inark som16

gemenskaps-brännoffer ochframSedan baråt den.rest man
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Zochoffer inför Gud, då David hade avslutat offren välsignade
3Tillhan folket med Herrens och kvinnavarjenamn. man

bland israeliterna delade han bröd, kaka dadlar ochut ett en
kaka russin.en

Leviternas tjänstgöring
4Några leviterna han inför ark;tjänstgöra Herrenssatte attav
de 5Asafskulle tacka ochprisa, lova Herren, Israels Gud. var
den främste, därnäst korn Sakarja, vidare Iaasiel, Sherniramot,
Iechiel, Mattitja, Eliav, Benaja, Oved-Edom och Ieiel med har-

Öprästernaoch lyror, Asaf med cymbaler, Benaja och Iacha-por
siel med alla skulle de för den ständigatrumpeter; tjäns-svara

7Deninför Guds förbundsark. dagen förten uppdrog David
första gången åt Asaf och hans bröder lovsjunga Herrenatt
med dessa ord:

3Tacka åkallaHerren, honom,
berätta för folken hans verkom

9Sjung och spela till hans ära,
tala alla hans underom

1°Prisa stolt hans heliga namn;
de söker Herren må glädja sig.som

Sök till ochHerren hans makt,er
träd ständigt fram inför honom.

Tänk på de under han har gjort,
hans tecken och hans domslut,

13m barn till Israel, hans tjänare,
till Jakob, hans utvalde.söner

Han Herren, vår Gud,är
hela jorden når hans domar.över

15För hanevigt minns förbund,sitt
i släktled det bud hantusen gav,

förbundet han slöt med Abraham
och ed tillsin Isak.

17Han det till Jakob stadga,gav som en
till Israel förbund:evigtettsom

18"Åt dig skall jag Kanaans landge
till och egendom."arv
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Fastän så få,de var
främlingarliten skaraen

zosom folk,folk tillfrånvandrade
andra,till detriketfrån det ena

Zllät dem.förtryckanågonhan inte
skull:för derastuktade kungarHan

22"Rör smorda,minainte
profeter"skada minainte

23Sjung hela världen,till Herrens ära,
dagefterdaghansut segerropa

Förkunna bland folken,hans ära
underhansmänniskorallabland

prisad,25Ty hanhögt ärHerren,ärstor
alla gudar.fruktavärd änatt mer

25Folkens avgudar,gudaralla är
himlen.har gjortHerrenmen

27Han och glans,praktomges av
boning.glädje sinoch imaktav

23Ära folkslag,allaHerren,
majestät,Herrensära

29ära höga namnHerrens
inför honom,offermedKom

skrudheliginför ifall Herrenner
3°Darra jordenhelainför honom,

konungbland folken: Herren ärFörkunna
rubbas.den kan intestår fast,Världen

31Må jorden jubla,ochfröjdashimlen
32havet allt detochbrusa rymmer,

glädjamå sig.bärallt denmarken och
33Då jublaträdskall skogens

han kommerinför Herren se,-
jorden.rådaför överatt

34Tacka god,han ärHerren,
nåd.hansevigt varar

35Och vår räddare,Gud,Räddasäg: oss,
från folken,befriaochhemhämta ossoss
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så fårvi ditt heligaprisaatt namn
och tacka och lova dig.

36Lovad Herren, Israels Gud,vare
från evighet till evighet.

Och hela folket sade: och de prisade"Amen", Herren.
37David lämnade Asaf och hans bröder där inför Herrens

förbundsark. skulleDe ständigt införtjänst arken, enligtgöra
33liksomordningen för dag,varje Oved-Edom och hans brö-

der, sammanlagt Oved-Edom, till68. Iedutun, och Hosason
skulle dörrvaktare.vara

39Prästen Sadok och hans bröder, lät han bli kvarprästerna,
4°Devid Herrens boning på offerplatsen Givon. skulle alltidi

bära fram brännoffer till på brännofferaltaret,Herren morgon
och kväll, och fullgöra allt skrivet den lagi Herrenärsom som

41MedIsrael.givit dem också ochHeman Jedutun och devar
andra utvalda särskilt utsedda tacka Herrenattsom var -
evigt hans nåd.varar

42Hos dem fanns också och cymbalerna förtrumpeterna
dem skulle spela, liksom de övriga instrumenten för guds-som

Och Jedutunstjänsten. vaktade dörren.söner
43Var och gick hem till och David tillbakasitt, vändeen nu

för Välsigna familj.sinatt

Guds löften till David
1När David hade inrättat sig hus sade han till profeteni sitt17

borNatan: "Jag husi cederträ, förbundsarkHerrensett av men
Natanstår tält."i svarade: "Gör vad du tänker, Gudett är

med dig."
3Samma 4"Gåkom Guds ord till tillNatan: David, minnatt

och honom:tjänare, Så Herren:säg säger Det inte duär som
5Iagskall bygga det hus skallmig bo har aldrig nå-jag bott i

hus har flyttat omkring från tält tillgot tält, från boningutan
6Undertill boning, alltsedan fördejag Israel. hela den tid jagut

färdats med israeliterna har aldrig förebråttjag någon derasav
domare, dessa jag till herdar för folk, demitt intesatt attsom

7Duhar byggt husmig cederträ. skall framföravidareett av -
detta till min tjänare David: Så Sebaot:Herren hämta-säger Jag
de dig från betesmarken och fåren, för du skulle furstebliatt
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ochgått3Iag dudig änmedhar varit vartIsrael.folkmittöver
ryktbarlikadigskallJag göradinalla fiender i väg.krossat

9och skallIsrael jagfolk ettåt mittpå jorden,de gestörstasom
få Deskalldedäroch stanna.rotfastademland där jag gör
onda männi-förgöraslängreoch inteskall inte avmera oroas
domare1°som överdåtid jag insattepå denskor tidigare,som
fiender. Nualla dinaförödmjukaskallfolk Israel. ja, jagmitt

kungahus;hus,digskall bygga ettettkungör Herrenjag att
skallfädertill dinagåroch duOch ändatilldagardå dina är

ochdig,efterträdadina söner,till dig,ättlinglåtajag avenen
12Han åthusbyggaskall ettkungadöme.hansskalljag trygga

1315;;skallframtid.allförhansbefästaskalloch tronjagmig,
nåd skall jagMinskall minoch hanfaderhans son.varavara

före-från dinvikadenlätså jagfrån honom,låta vikainte som
kunga-ochhus mittJag mitthonomskall överträdare. sätta

vackla."aldrigskalloch hansframtid,för alldöme tron

HerrentackarDavid
hadeHerren sagtdetta15Natan David allttillframförde som

ochinförDavid Herren16Då sat-kunguppenbarat. träddeoch
vadochGud, ärHerredå jag,sade: "Vem ärHansigte ner.

17Men du harnå så högtlåtit migdu hareftersomsläkt,min
iockså min ätttalarGud,detta utanlåtitinte omovara nog,

till dig18Vad skall sägajag---framtid. omfjärran meraen
19Herre, fördin tjänare.kännerDumigdu harden visatära

dettaallthar du gjortviljadinenligtochskull un-din tjänares
ZOHerre, like ochdudet. är utanfålåtitoch migderbara veta

hört.allt vidärom vittnarduGud ändet finns ingen annan -
dittmedjämföraskanjorden21Och påfolkfinnsdet inget som

åträddat sigochlettsjälv harGudfolk somfolk Israel, ett som
förunderli-ochkänt storasittför görasitt att genomeget namn

förräddat Egypten attdu harfolk se-gärningar, ett ursomga
Du framtidallförhardess väg.folken iundandrivadan

derasblivitharoch du, Herre,folk,till dittIsrael egetgjort
Gud.

uttalat mighardufaststå23Herre, ordalltid detlåt omsom
24a, stå fast;låt detlovat.du harvaduppfyllochoch min ätt,

Seba-skall Herrenoch säga:alltid ärasdittdå skall mannamn
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Israels Gud, Gudot, är Israel. Och dinöver Davidstjänare ätt
25Minskall bestå inför dig. Gud, du har själv uppenbarat för

mig du skall bygga hus,mig kungahus.att Därför harett ett
26Du,din vågattjänare be inför dig. Herre, Gud, och harär nu

27Nudu mig detta löfte. har du beslutatgett välsignastora att
såmin den alltid fårätt bestå inför dig.att Ty vad du, Herre,

välsignar, det förblir välsignat för alltid."

Davids och rikets förvaltningsegrar
lEn tid därefter slog filisteernaDavid och underkuvade dem18
och zOcksåGat med kringliggande byar ifråntog, dem. moab-

besegradeiterna han; de blev hans lydfolk och måste betala
3Vidareskatt till honom. drog David för utsträcka sittut att

tillvälde fram Eufrat, och han besegrade då kungen Sova,av
4DavidHadadeser, vid Hamat. 1 000 7 000tog vagnar, Vagns-

kämpar och 20 fotsoldater000 och lät skära på allaav senorna
5Dåvagnshästarna hundra.utom i Damaskus komarameerna

för undsätta Hadadeser besegradeatt David dem och dödade
ÖDärefter22 000. han fogdar över Damaskus;satte iarameerna

de blev hans lydfolk och måste betala skatt till honom. Herren
7Dehonom han drog fram. gyllene kogergav seger var som

Hadadesers officerare hade burit David byte och fördetog som
3Hantill Jerusalem. också mängd koppar fråntog Ha-storen

dadesers städer Tivchat och Kun. Därav gjorde Salomo sedan
bronshavet, pelarna och bronskärlen.

9När kung Tou fickHamat höra David hade besegratattav
sändekung Hadadesers här han sin Hadoram för attson

lyckönska David till Hadadeser; denneöver hade näm-segern
ligen fört krig Tou. Han sände också alla slags kärlmot av

ochguld, silver och koppar, dem helgade åtDavid Herren
liksom det silver och guld han hade från alla folken:tagitsom

moabiter, filisteer 12Se-ammoniter, och amalekiter.arameer,
dan Avishaj, Serujas hade slagit edomeerna Saltdalen,ison,

13satte18 000 David fogdar edomeerna;över hela Edomman,
blev Davids lydland. Herren honom han droggav seger var
fram.
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ochlagförsörjdeIsrael ochhelaDavid regerade övernu
ochöverbefälhavare,15oav, Serujasfolk.hos sitt varrätt son,

15Sadok, ochAchituvskansler.Achiluds son,Ioshafat, varson,
kungensShavshaochpräster,Achimelek, Evjatars varvarson,

kereteernabefäletförde17Benaja, överJojadassekreterare. son,
vid kungensde främstaDavidsoch sönerpeleteerna,och var

sida.

ochammoniterSeger över ammeer
efterträd-ochNachash Ammonkung1En dogdäreftertid av19

vill Hanunvisa2Då David: "Iagsade sammades sin son.av
skickadeHanvisade mig."Nachashfarhansvänskap som

bortgång.fadernsbeklagaförtill Hanun attsändebuddärför
beklagaförAmmoni atttill HanunkomDavids mändåMen

"Dutill Hanun: trorfurstarnaammonitiska3sade desorgen
skickatharDavidfardinhedrafördet attväl är sominte att

för spioneradetsäkert attärNej,sorgenbeklagasändebud att
Davids4Då sän-Hanunlandet."utforskaochoch grepspana

derashalvaoch klippaskäggetdemrakalätdebud och avav
5När budfickDavidgå.deficksedan omtilldräkt, sätet;upp

efter-dem,folk mötahanskickade atthäntvad männensom
i"Stannahälsa:och lätskymfade,såblivithade grovtdesom

påharskägget växt utförräntillbaka eroch kom inteIeriko
igen"

Davids hat.ådragit sighadedeéAmmoniterna förstod att
försilvertalenterdärför 0001sändeammoniternaochHanun

Naharajimrikenaarameiskafrån deochleja ryttareatt vagnar
och dess-7De 000lejde 32från Sova.och vagnarMaakaoch

lägerslogochkomhär,hansochMaakakungen somutom av
ochstäderfrån sinasamladesAmmoniternaMedeva.framför

sände handetta ut3När redafickDavidstrida.kom för att
ordnade9Ammoniternaalla kämparna.här,helamed sinIoav

kom-kungardemedanstadsporten,utanför somstridtillsig
1°Då märkteIoav attfältet.på öppnaförstod sigdit utemit

dehanvalde utoch iframför sigbådefienderhan hade ryggen
demställde motochIsrael arameerna.ibästa krigarna upp

deochAvishaj,broråthan sinanförtroddeResten härenav
Och sade: "OmIoavammoniterna. ara-sigställde motupp
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får skallövertaget du undsätta mig, ochmeerna om ammon-
fåriterna Fattasåövertaget undsätter jag dig. Låtmod oss

kämpa för vårt folk och förtappert vår Guds städer. I Herrens
hand ligger utgången."

14oav och hans styrka och jagadeangrep nu arameerna
15Närdem på flykten. sågammoniterna flydde,att arameerna

flydde också de för hans bror Avishaj och drog sig in staden.i
återvändeIoav då till Jerusalem.

15Då fann besegradesig Israel sände de budarameerna av
och bådade de bodde på andra sidan Eufrat.upp arameer som
De stod under ledning Shofak, Hadadesers överbefälhava-av

17När David fick bud detta samlade han israeliterna.re. om
Han gick Jordan, ochöver han nådde framnär ställde han upp

slagordning.i Arameerna ställde tillsig kamp och öppna-upp
13Mende strid med David. de drevs på flykten, och David

kunde tillintetgöra besättningarna på 7 OOOstridsvagnar samt
Överbefälhavarenfotsoldater.40 000 Shofak dödade han ock-

19Närså. Hadadesers insågmän de besegrade slöt deatt var
fred med David och undersig honom. Arameerna villegav se-
dan aldrig undsätta ammoniterna.mer

Nytt krig med ammoniter och filisteer
1Vid årsskiftet, den tid då kungar drar fält,i drog Ioav med20 ut
krigshären, skövlade ammoniternas land och belägrade Rabba.
Men David själv stannade Jerusalem.i Ioav erövrade Rabba
och förstörde staden.

ZDaVid kronan från huvudet påtog Milkom. Den var av
guld och befanns kilo30 ochväga över prydd med ädel-var en

Den påsten. Davids huvud. Han fördesattes bort ofant-ettnu
3ochligt byte från staden tvingade invånarna arbeta medut att

sågar, järnhackor och På behandladesätt Davidyxor. samma
alla ammonitiska städer. Sedan återvände han med hären till
Jerusalem.

4Efter tid utkämpades åter strid med filisteerna viden en
Geser, och Sibbekaj Hushas släkt dräpte då Sippaj Rafasav av

5ÄnnuSå blev deätt. underkuvade. strid utkämpades meden
filisteerna, och Elchanan, Iairs dödade då Lachmi, bror tillson,
Goljat från Gat, 6Yt-spjutskaft tjockt vävbom.vars var som en
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terligare utkämpades vid deltog jättelikstrid Gat. Där enen
tår, alltså tjugofyra; ocksåhade tolv fingrar och tolvman som

7Hanhan Rafa. hånade och utmanade Israelättling till menvar
3Dessablev till Davids bror Shima.nerhuggen Jonatan, sonav

Rafa och de stupade alla för Davidättlingar till Gat, ochivar
hans män.

ochMönstring pest
lSatan eggade Davidträdde Israel och räkna is-mot attnu upp

David officerarnaraelitema. befallde och hären: "RäknaIoav i
från till och till såisraeliterna Sheva DanBeer mig,rapportera

3oav svarade: "Måfår hur många dejag är." Herrenatt veta
Är de alla,folk hundra gånger herrestörre inte mingöra sitt

och konung, dina undersåtar varför begär duMen mönst-en
Israel"ring, herre Varför dra skuld över

4oav för kungens vilja och och fär-måste böja sig siggav av
5ochdades hela Israel. kom tillbaka till JerusalemHangenom

redovisade resultatet för David: hela Israelmönstringenav
kunde vapenföra och Judaställa 100 000 470 0001 mänupp va-

ÖMenpenföra och hade hanLevi Benjamin inte mönstratmän.
tillsammans det kungen befalldemed de andra, som var av-

7Detskyvärt skett väckte Guds rnisshag, och hanför Ioav. som
3Och sade till Gud: har begåttstraffade Israel. David "Jag en

Förlåt din densvår synd detta. tjänaregöra orättattgenom
9Herrendårskap."han har det talade tillgjort storvar en-

1°"GåGad, till David och till honom: Såkungens siare: säg sä-
fram för dig; välj dem, såläggerHerren: Tre ting jag ettger av
Gadskall kom till ochlåta det drabba dig." David sade:jag
att"Så ditt val: det år hungersnödHerren: Gör i ärsäger tre

eller måste fly undan fienderdu månader dinaiatt tre utan att
undkomma deras svärd eller svärd,Herrens iatt pesten, tre
dagar går fram landet och ängel sprider död he-Herrens iöver

skall lämnala Israel. Tänk efter vilket honom harjagsvar som
13David svarade: svår vända. låt"Jag Mensänt mig." är i mig

falla händer, eftersom hans barmhärtighet mycketi Herrens är
vill falla."människors händer jag inteistor;

14Då sålät drabba Israel dog.Herren 70 000pesten att
15Gud ängel till Jerusalem för sprida dödskickade iatt sta-en
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detångrade handödspridaängelnsågdå Herrenden. Men
hand" Herrenstillbaka dinnog Drasade: "Detonda och är

16När fickDavidtröskplats.Ornansdå vid jevusénstodängel
dragetmedhimlenjorden ochmellan ettståängelHerrensse
äldste,deochföll hanJerusalem,hand, riktatsvärd i sin mot

17David Gud:tillsadeansikten.på sinasäcktyg,klädda i ner
denfolket. Jagräkna ärbefallning att"Det jag omsom gavvar

Menhar gjort orätt.herden,jag,har syndat. Det är somsom
straffetlåtGud,minde gjort Herre,vad harfår,dessa mina

hemsökelsehejda dennafamilj,och mindrabba mig men
folket."bland

tröskplatsOrnansaltareDavid bygger ett
skullehanHerrens DavidtillGadängel lät säga att upp

åt Herren.altareochtröskplatsOrnans ettpå jevusén resa
uppdrag.på19Och Gad hade Herrenssågick,David sagtsom

fick hanvände2°Ornan Då han sigtröskapåhöll vete.att om
gömde sig.honommedfyraoch hansängeln, söner som varse

Davidpåfick21David denneNärfram till Ornan.gick syn
22Davidunderdånigt.hälsadeochtröskplatsenlämnade han

kan byggasåtröskplatsen, jag ett"Ge migtill attsade Ornan:
såbetalning,fullfå denLåtpå den. migåt motaltare Herren

23Då sade Or-upphör."drabbat folkethemsökelsedenatt som
finnervad duochkonung,och görherreden, min"Tagnan:

tilltröskslädarbrännoffer ochtillboskapjagför Härgott. ger
24Men kungdetta jag."matoffer. Allttillochbränsle vete ger

villbetalning. Jagfulldetvill köpaDavid sade: "Nej, jag mot
brännoffer inteoffraditt ochnågot ärHerreninte somsomge

25David guldsiklarbetalade Ornan 600något."har kostat mig
och25Där åtaltare Herrensedanbyggde hanför platsen. ett

tillropade Her-gemenskapsoffer.och Hanbrännofferframbar
himlenfrånmed eld översvarade honomoch Herrenren,

27Och ängehi sittstackbefallningpå Herrensbrännofferaltaret.
28Då, ha-märkte HerrenDavidskidan.tillbaka attsvärd näri

offrade hantröskplats,Ornanspå jevusénhonomde bönhört
ochöknen,Herrens hade iMose gjortboning,där. som

3OMen Davidofferplatsen Givon.då på istodbrännofferaltaret
fruktade han Her-Gud, så starktför sökagå ditkunde inte att
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lDavid Guds husskallrensängels svärd. sade: Herren"Här22
stå."stå, altaret för Israels brännofferhär skall

Förberedelser för tempelbygget
David bodde Israelkalla de invandrarelät isomsammannu

stenblocken tilloch utsåg stenhuggare, skulle hugga tem-som
3David till spikarpelbygget. skaffade också mängder järnav

för och dessutom koppardörrar och till krampor iportarnas
4och frånotaliga cederbjälkar.omätliga mängder Det mänvar

5Hantill David.cederträ mängdSidon och förde iTyros som
oerfaren, och husetSalomo ochtänkte: "Min är somson ung

det blirskall måste så storslagetbyggas åt Herren göras att
förbereda byggetDärför skallkänt och hela världen. jagiärat

omfattande förberedelseråt honom." Så gjorde David innan
han dog.

ÖHan och honomSalomo ikallade till sig sin upp-gavson
7Han sade tillåt Israels Gud.drag bygga hus Herren,att ett

åttänkt bygga hus Her-honom: hade själv"Min jag ettson,
8Men harord kom till DuGuds, Herrens mig:minrens, namn.

krig. skall byggablod och fört Du intespillt mycket ettstora
mycket blod på jordenåt då du har spillt så ihus mitt namn

9Men fredshärs-skallåsyn. du skall fåmin vara enen son, som
fiender omkring.låta honom få för allakare: skalljag runtro

skall Israel fred ochochSalomo skall hans jag genamn,vara
1°Han hus åttid. skall bygga mitttrygghet under hans ett

skall be-och hans fader;skall jagmin jagHan sonnamn. vara
MåframtidIsrael för all Herrenfästa hans kungatron i nu

åtbygga husmå det lyckas digmed dig, min att ettvara son,
12Må ba-dig.Gud, så han har HerrenHerren, din sagt omsom

såIsrael,insikt han digdig förstånd och sätter övernärra ge
13Då lyck-lag. kommer duhåller din Guds,du Herrens, attatt

budefter de stadgar och Herrendigdu rättar somas, om noga
och beslutsam,frimodig inteVargivit Israel Mose.genom

14Med fram tillmöda har skaffaträdd och försagd jagstor
silver,guld och miljon talentertalenterHerrens hus 000100 en

mängder. ochoch omätliga Träoch koppardärtill järn i sten
15Ar-lägga till.och kan du självhar också skaffat fram,jag mer

antal: stenhuggare, timmermänbetsfolk har du i stort murare,
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medarbeteskickliga allt slagsoch otaliga andra iärsom
måVerket Her-guld och silver, koppar och Grip digjärn. an,

med dig"ren vara
17David Salo-hjälpa hansbefallde Israels alla furstar att son

13"Herren, pålåtit få fredmed och harGud, är erer ermo:
landet,boddemakt dem ialla sidor. Han mig över somgav

19Sökfolk. Her-underlagt och hansoch så blev det Herren nu
med bygga Her-hela hjärta GripGud, attert er anren, er av

förbundsarkså föraGuds helgedom, kan Herrensniattren
skallhusför gudstjänsten till detoch de heliga kärlen som

åtbyggas namn."Herrens

avdelningarLeviternas

1När Sa-år gjorde hanDavid gammal och sinmätt sonav23 var
2Han ochIsraels alla furstarIsrael. samladelomo till kung över

3och frånräkna alla leviter trettioleviterna lätochprästerna
4Av des-manliga leviter.uppåt; det fanns 000års ålder och 38

förmånpå hus, OOOskulle leda arbetet Herrens 624 000 varasa
54 och lovprisa Her-vakta dörrarna 000och 000 4styresmän,

låtit till lovsången.Davidmed görainstrument somren
6David Ger-avdelningar efter Levisdelade demin i söner,

7Till ochGershoms släkt hörde Ladanshom, Kehat och Merari.
3Ladans Joel,ochIechiel, överhuvudet, SetamShimi. söner var

9jechiels alltsåochShelomot, Hasiel Haran,alltså sönertre. var
1°ShimisLadansför familjer. söneröverhuvudenDessatre. var

alltsåShimisIeush och Beria. DessaIachat, söner,Sisa, varvar
Iachat andre. Ie-överhuvudet och Sisa den Menfyra. varvar

barn, därför räknades demångaush och hadeBeria inte som
avdelning.endaenda familj,en en

12Kehats alltsåIishar, Hebron och Ussiel,Arnram,söner var
13Amrams avdelades förfyra. och Mose. AronAronsöner var

för det hög-all framtid, tillsammans med invigasina söner, att
välsigna irökoffer åt honom ochheliga, tända Herren, tjäna

Gudsmannenframtid.detta för all Moses sö-hans namn -
15Moses ochGershomräknades till Levis sönerstam. varner

Gershom överhuvud.hade Shuvael,Elieser. som varsonen
17Elieser and-överhuvud. NågraRechavja,fick som varsonen

talri-mycketRechavjashade han inte, sönersöner varra men
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19Heb-13Jishar överhuvud.Shelomot,ka. hade som varsonen
överhuvudet, den andre, Iachasi-Amarja,Jeria,sönerrons var

2°Ussiels Mi-den fjärde.el, och Iekamam, sönerden tredje, var
den andre.överhuvudet, och Iishia,ka,

21Meraris Mushi. MachlisMachli och sönersöner varvar
ZZN efterlämnade hanElasar dog ingaKish. sönerElasar och är

giftederas släktingar, sigKishsendast döttrar, söner,sig, men
23Mushis alltsåMachli, Eder och Ieremot,med dem. söner var

tre.
24Detta familj, med derasfamilj förättlingar, över-Levisvar

förochräknades,mönstrades ochhuvuden, så de var ensom
frånhus,rörde Herrensför allt tjänsten isvaradesig. De som

25Ty Israelssade:uppåt. David "Herren,ochårs åldertjugo
framtidhar för alltill ochfolk kommalåtitGud, har sitt ronu

25Därför behöver leviterna inteJerusalem.boning itagit sin
där."tillbehör förmed alla tjänstenboningenlängre bära

Bland frånlåta räkna leviterna,gjordeDaviddet sista attvar
28De medhjälpaskulle Aronsuppåt. sönerårs ålder ochtjugo

förgårdarna,skulle ha tillsynhus. De övertjänsten Herrensi
ochheligt tjänstgöring-alltsidorummen, reningen som varav

29de bröden, tillmjöletdet siktadefrarnlagdaGuds hus:ien
hoprördaplattbröden, det mjö-kakorna,matoffren, de osyrade

3°De skulle tjänst varjelet mått och vikt. görasamt morgon ge-
31Varjekväll.likaså varjeoch lovsjunga Herren,tackaattnom

tillhjälpaskulle debrännoffer åtoffrade Herrengång man
det antalhögtider ochoch inymånadsfesterpå sabbater, vid -

32Deansikte.stå införständigt Herrensföreskrivetsom var
ochoch templetuppenbarelsetältetvidskulle sköta tjänsten
gälldehanda allttillämbetsbröder, iAronssina söner, som

Herrens hus.

avdelningarPrästernas

lOckså avdelningar. Arons sönersläkt hade sinaArons var24
Men Avihu dogNadav ochochAvihu, Elasar Itamar.Nadav,

ochElasarDärför kom barahadeföre far och inga söner.sin
3Tillsammans ElasarsSadok,medItamar präster.att avvara

demDavid isläkt, delade inAchimelek, Itamarssläkt, och av
4Då visadedet sigskulle fullgöra.deför denavdelningar tjänst
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tilldeladefler släktsläkt hade ItamarsElasars änmänatt man
familjernaöverhuvuden och iElasars släktfamiljerna i sexton

5Indelningen förskedde lottkastningsläkt åtta.Itamars genom
förfanns ledare, ledareeftersom det heligabåda släkterna

ÖShemaja,släkt. Ne-åt Gud, både Elasars ochi Itamarstjänsten
levitiske sekreteraren, upptecknade dem iden när-tanels son,

Achimelek,Sadok och Evja-furstarna,kungen, prästenvaro av
leviternasöverhuvudena för ochprästernassamttars son,

familj frånfamilj från Elasars släkt och Itamarsfamiljer. En en
växelvis.togs ut

3den7Den på Jedaja,föll på den andraförsta lotten Iojariv,
9den Malkia,femte påpå den fjärde på Seorim,tredje Harim,

mden pååttondepå Hackos, denpå sjundeden Mijamin,sjätte
12denden nionde på Shekanja,på Ieshua, den tiondeAvia,

13den påtolfte på Iakim, trettonde Hup-elfte på Eljashiv, den
den på Bilga, denpå Jeshevav, femtondeden fjortondepa,

15den påartondepå denpå sjuttonde Hesir,sextonde Immer,
den påtjugonde Hese-nittonde på Petachja, denHappisses,

17den Gamul,tjugoandra påtjugoförsta på Iakin, denkiel,
13den tjugofjärde påtjugotredje på Delaja och den Maasja.
19Detta de deavdelningar skulle indeladede i närvaravar

blivit ålagdahus, så dekom och gjorde Herrenstjänst i avsom
själv hade fått denna befallning Herren,fader Aron,sin avsom

Israels Gud.

Andra leviter

2°De Shuvael, Shuva-släktleviterna Amramsövriga avvar: av
Zlav släkt, Iishia,Rechavja, dvs. Rechavjasels släkt Iechdeja, av

av Shelomotsochöverhuvudet, Iishars släkt Shelomot av
Hebrons överhuvudet, Amarja,släkt Iachat. Ieria,söner var

24Us-fjärde.Iachasiel, den tredje och Iekamam, denden andre,
25Mikashörde Shamir.Mika. Till Mikassiels sönerson var

26MerarisIishia. Till Iishias hörde Sakarja.bror sönersönervar
27MerarisMushi.Machli och Hans Iaasias sönersonvar -

Sackur och Ivri.Shoham,Iaasiasöner genom sonen var--
28Machlis själv hade någraElasar, söner,intesöner var som

3°Mushisoch Kish. Kishs Jerachmeel. söner varson var
familjleviternas ättlingar,Machli, Eder och DettaIerimot. var
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släktingar31Också lott, liksom sinakastadedessaför familj. av
Achirnelek ochSadok,David,kungArons i närvaroätt, av

främs-familjer, deleviternasochföröverhuvudena prästernas
desåväl ringaste.familjernata som

Sängarna
tillavdelade tjänst-1David tempeltjänstenledarnaföroch25

profetiskJedutun, iochAsaf,till Hemangöring sönerna som
förteck-cymbaler. Detta ärochharporpå lyror,anda spelade

tjänstgöring.dennatilldeladesdeningen mänöver som
AsafsAsarela,och sö-2Asafs Josef, NetanjaSackur,söner:

spelade efterandaprofetiskAsaf, iledningunder somavner,
kungens anvisningar.

Shimi, Ha-Jesaja,3Jedutuns: Gedalja, Jisri,Jedutuns söner
far Jedu-ledning sinunderalltsåshavja och Mattitja, avsex,

ochlovtillpå Herrenslyraspeladeprofetisk andaitun, som
pris.

Shuvael,Ussiel,4Hemans: Buckia, Mattanja,Hemans söner
Josh-Romamti Eser,Giddalti,Eliata,Hanani,Jerimot, Hananja,

5Alla dessa sönerMachasiot.ochMalloti, Hotirbekasha, var
ochstyrkahonomGud hade lovatkungens siare.till Heman,

6Alladöttrar.ochfjortondärför söner trehonommakt och gav
husHerrensgudstjänsten ividdefardessa leddes sin närav

efter kungens anvis-och lyrorharporcymbaler,tillsjöng
ningar.

fullärda konsteni7Tillsammans alla attfränder,med sina
8Och kastade alla lottdede 288.tillsjunga Herrens ära, omvar

såvälgamla,likaväl mästaretjänstgöringen, som ny-somunga
börjare.

och frän-hansJosef,9Den Asaf, på sönerpåfölllottenförsta
själv, hanshanandre,blev denGedaljatolv.sammanlagtder,

1°Den Sackur,blevtredjetolv.sammanlagtfränder och söner,
Den påföllfjärdetolv.sammanlagtfränder,ochhans söner

Den femtetolv.sammanlagtfränder,ochhansJisri, söner
13Dentolv.sammanlagtfränder,ochhansblev Netanja, söner

tolv.sammanlagtfränder,ochhansBuckia, sönerblevsjätte
fränder,ochDen Asarela, hans sönersjunde blev samman-

fränder,och15Den hansblev söneråttonde Jesaja,tolv.lagt
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Den ochsammanlagt tolv. nionde blev hansMattanja, söner
17Denfränder, sammanlagt tolv. tionde blev Shirni, hans söner

13Denoch fränder, elfte blevsammanlagt tolv. Ussiel, hans sö-
19Denoch frånder, sammanlagt tolv. tolfte föll på Hashav-ner

2°Denfränder, trettondehans och sammanlagt tolv.ja, söner
21Denblev Shuvael, sammanlagthans och fränder, tolv.söner

fjortonde fränder, sammanlagtblev hans ochMattitja, söner
Dentolv. femtonde föll på hans fränder,ochIerimot, söner

23Den påsammanlagt tolv. sextonde föll hansHananja, söner
Denoch fränder, sammanlagt tolv. sjuttonde föll på Ioshbe-

25Denkasha, fränder, sammanlagt tolv.hans ochsöner arton-
de föll på hans och fränder, sammanlagt tolv.Hanani, söner
26Den på fränder,nittonde föll Malloti, hans ochsöner sam-

27Denmanlagt tolv. tjugonde föll på Eliata, hans ochsöner
23Denfränder, tolv. tjugoförsta föll påsammanlagt hansHotir,

29Den påoch fränder, sammanlagt tolv. fölltjugoandrasöner
3°Denfränder,Giddalti, hans och sammanlagt tolv. tju-söner

gotredje föll på Machasiot, hans och fränder,söner samman-
31Den fölllagt tolv. tjugofjärde på Eser, hansRomamti söner

och fränder, sammanlagt tolv.

uppgifter förDörrvaktarna. Andra leviterna

lVidare dörrvaktarnas avdelningar. Till korachiterna hörde26
MeshelemjaMeshelemja, Evjasafs släkt. hadeKores son, av

denförstfödde, Sevad-dessa Sakarja, Iediael, den andre,söner:
3Elam,fjärde, femte,den tredje, Iatniel, den den Iochanan,ja,

sjunde.den och Eljoenaj, densjätte
förstfödde,4Oved-Edom hade dessa Shemaja, den J0-söner:

savad, den andre, Ioach, den tredje, Sakar, den fjärde, Netanel,
5Ammiel,den femte, den Isaskar, den sjunde och Peulle-sjätte,

ÖHansden åttonde. Gud hadetaj, välsignat honom. She-son
fick också duglighet förmaja blev ledaresöner, sinsom genom

7Shemajasfamiljer. Refael, Elsa-sina Otni, Oved ochsöner var
vad; hans fränder, dugliga Elihu Semak-ochmän,som var var

8Alla dessa avkomlingarja. till Oved-Edom. och derasDevar
och fränder dugliga väl lämpade försöner tjänsten.män,var

9MeshelemjaOved-Edoms avkomlingar sammanlagt 62.var
hade och fränder, dugliga sammanlagtsöner 18.män,
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loHosa, överhuvud;hade Shimrisläkt,Meraris söner. varav
hadefarförstfödde, hans in-denhan Visserligen inte menvar

nHilkia Tevalja denandre,dentill överhuvud.honomsatt var
fränderochfjärde.tredje och Sakarja den Hosas söner var sam-

manlagt 13.
12Dessa tilldela-efter huvudmän,avdelningardörrvaktare, i

13De kastade lottbröder.hus, liksomdes sinatjänst i Herrens
Lotten förgammal.familj,familj förvarje port, somungom

också för hanskastade lottöstsidan föll på Shelemja. Man son
15Oved-nordsidan.fickoch hanrådklokSakarja, man,en

förrådshusen.fickhanssydsidan, medanEdom fick söner
16Hosa kommerdärShalleketporten,fick med vägenväst upp.

17i för dag, istod:Avdelning för avdelning öster norrsex var
förråds-och vidför dag varjefyra för dag, söder fyrai varvar

13och vidstod fyratillbyggnaden vägenhus två, vid i väster
19Detta dörrvaktarnastillbyggnaden.och två vid själva av-var

släkter.ochdelningar, Korachs Merarisav
tempelförrå-ZOLeViterna, uppsikthadebröder, överderas

21Ladans släkt, Ger-helgat.blivitförråden för detden och som
för gershomiten La-överhuvudenashoms Ladan,släkt genom

22dvs. och hansjechiels släkt, Setamdans familj, jechieliterna,
23Vad beträffartempelförråden.uppsiktbror Joel, hade över

24var ShuvaelUssiels släkterochIishars, HebronsAmrams, av
25Hansför förråden.chefsläkt högsteGershoms, Moses sons,

hans Ie-Rechavja,dennessläktingar Eliesers ätt sonsonvarav
Shelomot.och hansSikrihanshans Ioram,saja, sonsonson

över förrå-25Denne uppsiktfränder hadeShelomot och hans
David,kungåthelgat Herrenden för blivitdet avavsom

deofficerarna ochlägreochfamiljeöverhuvudena, de högre
27Dessa fråndel bytetgåvorhögsta befälhavarna. en avvar

23She-hus.underhållet Herrenskrigen användes tilloch av
detalltockså uppsikthadefränder överlomot och hans som

Se-ochNers Ioav,KishsSamuel, Saul, Avner,siaren son,son,
gåvorna.de heligaallahade helgat,rujas son,

29Av tilloch hans inteKenanja sönerIishars släkt tem-sattes
30Av Heb-Israel.och iblev förmån styresmänpeltjänst utan

dugligafränder,hans 700och 1Hashavjasläkt sattesrons
till alltsidan Jordan,påIsraelförvaltatill västramän, att av

31Till Hebronstill kungens tjänst.ochåtslags arbete Herren
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Underöverhuvud för släkten.ocksåsläkt hörde Ieria, som var
släktregis-fyrtionde regeringsår gick dessDavids igenomman

bland dem Ia-och då fanns det betydande ifamiljevis, mänter
32erias och överhuvu-fränder, dugligaGilead. 7002 mäniser

ochDavid Rubenfamiljer, kungden för sina översattes av
Gudshälften för sköta allaGad och Manasses stam attena av

angelägenheter.och kungens

militära och civila indelningRikets

lFörteckning ochfamiljeöverhuvuden, högreisraeliternasöver27
allttjänade kungenofficerare och ilägre uppsyningsmän, som

må-vilkamed avdelningarna,hade i tjänstgöraatt envarsom
avdelning bestodunder årets alla månader. Varjenad avvar

24 000 man.
Över förstatjänstgjorde underden första avdelningen, som

avdelningSavdiels befälet.månaden, hade Iishbaal, Hansson,
3Han släkt och hade högstapå hörde till Peres00024 man.var

må-under förstabefälet alla officerare tjänstgjordeöver som
naden.

4Över Dodaj Acho-den andra månadens avdelning hade av
befälet. avdelning påachs släkt Hans 24 000 man.var

5Den må-under tredjetredje befälhavaren, tjänstgjordesom
avdelningIojadasnaden, HansBenaja, översteprästen son.var

ÖDenne hjälte bland de trettiopå 24 000 Benajaman. var envar
under be-befälet de avdelning stodoch hade Hanstrettio.över

fäl hans Ammisavad.av son
7Den månaden,fjärde, tjänstgjorde under fjärde varsom

bror, och efter hans Sevadja. HansAsael, honomIoavs av-son
pådelning 24 000 man.var

8Den be-femte, tjänstgjorde under femte månaden, varsom
påfälhavaren Shamhut Serachs avdelningHansätt. varav

00024 man.
9Den under månaden,tjänstgjorde Ira,sjätte, sjättesom var

påfrån Tekoa. avdelningIckeshs Hans 24 000 man.son, var
loDen månaden,sjunde, tjänstgjorde under sjunde varsom

påEfraims avdelningHeles från Pelet Hansstam. varav
24 000 man.
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Den månaden,åttondetjänstgjorde underåttonde, som
Serachshörde till Hanssläkt,Hushas ätt.Sibbekaj somvar av

avdelning på 00024 man.var
Den nionde månaden,tjänstgjorde undernionde, varsom

påavdelningHansfrån BenjaminsAvieser Anatot stam. varav
24 000 man.

13Den tionde månaden,tjänstgjorde undertionde, varsom
påavdelningSerachs HansNetofaMahraj från ätt. varav

24 000 man.
Den månaden,under elfte Be-tjänstgjordeelfte, varsom

påavdelningEfraims Hansfrån Piratonnaja stam. varav
24 000 man.

15Den tolfte månaden,undertjänstgjordetolfte, varsom
påavdelningOtniels släkt. HansNetofaHeldaj från varav

24 000 man.
16Furstarna för Ruben Elieser,Israelsför stammar sonvar:

17för Hashav-Maaka, LevitillShefatja,till Sikri, för Simon son
18för Juda Elihu, Da-Sadok,förtill Kemuel, Aronja, en avson

19för Sebulontill Mikael,för Isaskar Omri,vids bröder, son
till Asriel,NaftaliObadja, för Ierimot,Jishmaja, till sonson

Zoför för hälften Ma-till Asasja,efraimiterna Hosea, avenason
Jför andra hälften Manas-till Pedaja,Joel,stam avsonnasses

Iaasiel,förSakarja, BenjamintillGilead, Iiddo,den i sonse,
och Ierocham. DessaAsarel, tillför Dantill Avner, sonson

för Israelshövdingar stammar.var
år,23David under tjugoräkna demlät aldrig som var

talrikaisraeliternaskullehanHerren hade görasagt att som
24oav, började räkningentill Seruja,himlens stjärnor. menson

antaletIsrael ochdrabbadevredenavslutade den togsinte,
krönika.Davidskunginte iupp

kungliga25Asmavet, deuppsiktAdiel, hadetill överson
landsor-förråden itillförråden, Ussia,och överJonatan, son

25Esri, hadetill Keluv,fästningstorn.byar ochstäder,iten, son
27Shimi från Ramalandsorten.jordbruksarbetetuppsikt iöver
från ShefamSavdioch övervingårdarnahade uppsikt över

23Baal från Geder hadevingårdarna. Hananvinförråden i upp-
IoashLåglandet ochoch sykomorerna isikt olivträdenöver

29Shitraj uppsikthade nöt-från Sharon överoljeförråden.över
Adlaj,Shafat, tilloch överbetade Sharon,boskapen i sonsom
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30ismaelitendalarna, hadeboskapen Ovil uppsikt kame-i över
31ochfrånlerna, Jechdeja åsnorna hagarénMeronot Jasisöver

småboskapen. Alla dessa kunguppsyningsmänöver övervar
Davids egendom.

32Davids farbror, rådgivare.Jonatan, hans Hanvar var en
klok och kunglig sekreterare. Jechiel, till hakmonit,man son en

33Achitofeltjänstgjorde hos kungens rådgi-kungenssöner. var
34Achitofeloch Hushaj från Erek kungens efter-vän.vare, var

Jojada,träddes till ochBenaja, Evjatar. Joavav son av var
överbefälhavare.kungens

förDavid anvisningar tempelbyggetger
lDavid samlade alla ledare Jerusalem:Israels stamhövdingar-i28

avdelningarnasde olika ledare kungens dei tjänst,som varna,
högre och lägre officerarna, uppsyningsmännen kungensöver
och hans egendom och boskap, hovmännen, hjältarnasöners

Kungoch andra inflytelserika David sade:ochsigmän. reste
bröder och folk hus"Hör Jag ville byggamig, mina mitt ett

till viloplats för förbundsark, vår fotapall, ochHerrens Guds
3Menbörjade förbereda byggandet. Gud sade till Dujag mig:

åtskall bygga hus du har fört krig ochinte mittett ut-namn,
4Menblod Israels Gud, utvalde allaHerren, blandgjutit mig i

fars familj till för all Judakung Israel framtid.min överatt vara
utvalde han till ledare och Judas fars familj. Blandmini stam

fars föredrog han och till kungmin mig migsöner översatte
5OchIsrael. bland alla harHerren migmina söner givit-

många påutvalde han Salomo tillmin sittasöner attson-
kungatronHerrens och Israel.överregera

6Och han sade till din Salomo skallDetmig: är son som
förgårdar, har tillbygga hus och honom utvaltmitt mina jag

7Jaghans fader. skalloch skall hansmin jag tryggason vara
kungamakt för framtid,all efterhan fortsätter handlaattom

8Ochbud och stadgar, såmina han gör jagsägersom nu nu
inför Israel,hela församling,Herrens och med vår Gud som

Håll alla såHerrens, bud ochvittne: Guds, akt på dem,er ge
får behålla dettani goda land och lämna det åtiatt eraarv

9Ochbarn för all framtid. du, Salomo, lär känna dinmin son
fars Gud och honomtjäna helhjärtat och villigt, Herren
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uppsåt.tankar och Omkänner allarannsakar alla hjärtan och
duhonom,dig finnadu söker så låter hanHerren ommen

10Vetför all framtid.dighonom så förskjuter han attöverger
Gå frimo-tempelbyggnad.tillHerren har utvalt dig att resa en

digt till verket"
Och förhusetbeskrivningSalomoDavid sin avensongav

dede salarna ochförrådskamrarna,och tempelhuset, övreav
Vidarelock.med dessför arkenochinre rummetrummen av

Guds ande hadeallt in-beskrivninghan honom somavgav en
och allatill husförgårdarna Herrenshonom,givit rummenav

detförråden förtempelförråden ochdäromkring, somavav
13samt och leviternasföreskrifterblivit helgat, prästernasom

ochhusrörde Herrensallt tjänsten iavdelningar och somom
hus.vid Herrensanvändas tjänsten ialla kärl skulleom som

David för deguldet till alla kärlenguldet,vikten avangav av
silv-silverkärlen viktenfrågaolika ochgudstjänsterna i avom

15vikten guld-gudstjänsterna,för de olikatill alla kärlenret av
särskiltviktenguldlampor, varjelampställen och deras av

silverlampställenfrågaochlampställ och dess lampor, i om
alltefter hur varjeoch dess lampor,vikten lampställvarjeav

vikten guldet till ochskulle användas,lampställ ettvartav
17viktentill silverborden,silvretskådebrödsborden och avav

guld, viktengafflarna, skålarna och kannorna rent av varavav
13och viktensilverbägarnaoch och rö-guldbägarna aven av

också beskrivninghonomguld.kelsealtaret Hanrent engavav
skylaskulle Herrenskeruberna,de gyllenetronvagnen, somav

19Allt nedteckna-dettautbreddaförbundsark med vingar.sina
för honom och undervisatuppenbarat detdes, hadeHerren

beskrivningen.honom alla detaljer iom
2°David "Gå frimodigt och be-Salomo:tillsade sin sonnu

Gud,försagdrädd och Ty Herrenslutsamt till verket Var inte
dig ochskall lämna intemed dig. inte övergeGud, Hanmin är

behövs förgenomföra allt tjänsten idigdig hjälpa attutan som
21Du avdelningar,och leviternashus. harHerrens prästernas

hus, och för alltGudsallt slagsskall förrätta tjänst i annatsom
alltbåde vill och kan utföratill förfogandehar du folk som

folket skall lyda dinoch helahövdingarnaslags arbete, och
vink."minsta
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Gåvor till templet
lDärefter samlats:David till alla hade "Minsade kung sonsom29

oerfaren,ochden Gud har utvalt.Salomo Han ärär ungsom
åtuppgiften väldig. byggnad männi-och inteDennaär reses

Efter tillförmåga haråt Gud. bästa jagskor Herrenutan nu
guld,till det skallGuds hus skaffat fram guldmin som vara av
skalltill dettill det skall silver, kopparsilver somavsom vara

och tillskallkoppar, till det järn, träjärn avsom varavara av
och andra ädelstenar,skall vidaredet trä, onyxsom vara av

slags dyrbarabrokiga allasvartglänsande och stenarstenar,
3Av kärlek till Guds hus jagalabaster mängd.och i min ger

vadalltockså egendom guld och silver, jagall min utöverav
43 guldtalenter guld,skaffat till helgedomen:förut har OOO

byggnadernassilver täckafrån Ofir, och talenter7 OOO rent att
5guld silverskall guld ochmed, till det görasväggar som av

hantver-alla de arbetentill det skall silver,göras somavsom
frikos-dag lämnautföra. villig dennakarna skall Vem är att en

gåva till Herren"tig
ÖDå ochfamiljernas huvudmände med gåvor,kom villigt

ochofficerarnade högre och lägreIsraels stamhövdingar,
7Till dearbetet på Guds husfrämsta ämbetsmän.kungens gav

silver,dareiker, talentertalenter guld, OOO 10 0005 OOO 10
3Och ochtalentertalenter koppar och 100 OOO järn.OOO18 var

lämnade dem till skattkammaren ihade ädelstenaren som
Gershoms släkt hade uppsikthus, Iechiel över.Herrens avsom

9Folket fri-dessagladde de så helhjärtat lämnadesig över att
Också David gladde mycket.villiga gåvor åt sigHerren.

Davids bön

1°Inför "PrisadDavidhela församlingen prisade Herren: vare
evighet.från evighet tillvår fader Israels Gud,du, Herre,

nDig, och glansstorhet och makt och härlighettillhörHerre,
himlen och på jorden. riket, Herre,och allt Dittmajestät, ja, i är

12Rikedom ochallting.den upphöjde härskarenoch du överär
handfrån och du råder allting. dinkommer dig, I äröverära

och starkt.allt har du maktkraft och styrka, göraatt stort
13Och vår tackar dig och lovar ditt härligaGud, vi namn.nu,
14Ty folk själva skulle kun-väl och vad mitt vijag ärär attvem
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ochallt,från dig kommergåvorfrivilliga Nej,sådanana ge
15Vi ochfrämlingardin hand.fåttdet åt dig har ärvivi givit ur

våraskuggavåra fäder. Som äralladig liksomhosgäster en
16Herre,på.hoppashardagar på jorden, och ingentingvi att

för byggasamlatharrikedom vivår All denna attGud som
alltsammansfrån dig, ochkommerhus åt ditt heligaett namn

vill17Nu ochhjärtanGud, duditt. min prövarjag, attär vet se
framburitvillig håg haroch jagredligt hjärtaredlighet. Med

samlatsfolkhur dittmed glädjeallt hardetta, och jag sett som
13Herre, fäder Abra-våragåvor.framhär villigt burit sina

hossådantalltid sinneIsraels Gud Bevarahams, ochIsaks ett
19Ge Salomotill dig minhjärtanditt vänd derasfolk, och son

före-ochbud, stadgarhåller dinaså hanhängivet hjärta attett
byggnad jaguppför denallt ochdemskrifter och följer i som

för."förberedelserhar gjort
Gud"2°David församlingen: "Prisa Herren,helasade till er

ochbugadeGud. sigfäders DeDå prisade de alla Herren, sina
21Och därefter fram-dagenoch kungen.föll inför Herrenner

0001åt 000 tjurar,brännoffer Herren: 1slaktoffer ochbar de
mängderdryckesoffer,tillhörandemedbockar lammoch 0001

Den de införoch drackåtdagenIsrael.för helaslaktofferav
Salo-andra gångengjorde förglädje. Och demedHerren stor

till Herrenshonomsmordedetill kung;Davids enmo, son,
de tillfurste, smordeoch Sadok präst.

David.efter far23Salomo kung sinbesteg Herrens tron som
24Alla höv-honom.Israel lyddehelaochhade framgång,Han

erkändeDavidskung söneroch alladingarna kämparnaoch
25Och gjorde Sa-såg hur HerrenIsraelhelaSalomo kung.som

glans ingenväldeåt hansochlomo och mäktig somstor gav en
hadekung honomIsrael före ägt.i

271fyrtioIsrael.26David, helahade överIishajs regeratson,
och i Ie-Hebron trettiotreårIsrael,år sju ihan kung övervar

ochrikedom28Han år,ålder,högfick dö mättrusalem. i av
29Kung Davidsefter honom.blev kungSalomoHansära. son

Samuelsnedtecknats i siarenhartill slut,historia, från början
Gads krönika.ochkrönika i siarenkrönika, profeten Natansi

bedrifter och3°Där hansochregeringockså hela hansskildras
och län-rikenandraallaIsrael ochochallt hände honomsom

der.





KrönikebokenAndra

Salomo ber till Gud vishetom
1Salomo, Davids stärkte kungamakt, hanssin Herren,son,

28a-Gud, med honom och gjorde honom och mäktig.storvar
lomo kallade till hela Israel, de högre och lägre officerarna,sig
domarna och alla hövdingar hela Israel, farniljeöverhuvude-i

3och begav med hela församlingen till offerplatsen Gi-sig ina,
fanns Guds uppenbarelsetält,Där Herrens tjänarevon. som

4GudsMose hade öknen. ark däremot hade David förtgjort i
från till den plats han ställt ordning åtKirjat-Iearim den;isom

5Framförhan hade tält åt den Jerusalem. Herrens bo-iettrest
stodning Givon koppar-altaret Besalel, tilli Uri,som son son

till hade och Salomo och församlingen uppsökteHur, gjort,
5Därdet. brännofferoffrade Salomo på kopparaltarettusen
stod inför och hörde till uppenbarelsetältet.Herrensom som

7Under visade Gud för Salomo och sade till ho-signatten
8Salomovad du vill. skall dig det.""Be Jagnom: om ge svara-

de Gud: farvisade godhet David och har"Du minstor mot
9Herre,eftergjort till kung honom. Gud, låt dittmig min nu

löfte fartill David gå uppfyllelse. Du har tillmin i gjort mig
10Gekung folk lika talrikt stoftkornen på jorden.över ett som

därför och så kanmig vishet kunskap, jag leda detta folk.att
Vem kan råda såditt folk, stort"över ärannars som

Gud sade till Salomo: "Eftersom du önskade detta och inte
bad gods och guld och eller dina död ochära ovännersom om

heller bad långt liv vishet och kunskap, såinte ett utanom om
du rådakan folk, har dig till kungmitt gjortöver jagatt som

får vishetdu och kunskap. Gods och guld ochöver, äranu
skall också dig, vad någon före haftjag kung dig haränge mer
och någon efter dig kommer få."att

Salomo begav från uppenbarelsetältet till Jerusalem,sig
och han regerade Israel.över
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rikedomSalomos

Salomo och hade 400och hästar 1samlade vagnarvagnar
delsvagnsstäderna,delsförlagda ioch hästar,12 000 som var

Jerusalem. 15Tacl ochsilverSalomo blevhos kungen i vare
någotblevoch cederträJerusalemvanligtguld lika i sten,som

Salomos komhästarLåglandet.sykomorer ilika vanligt som
demimporteradekungliga uppköpareochfrån Kuve;Musri

Vagnar förde från Prisetinförde Egypten.från Kuve. en
Påsiklar. sättför häst 150siklar, priset600 sammaenvagn var

till het-ochuppköparna hästarkungligaförmedlade de vagnar
kungar.ochtitemas arameernas

tempelbyggetFörberedelser för
hus1Salomo ochåthus Herrenstänkte bygga ettett namnnu

zSalomo räkna 70 000kundekungaboning.åt självsig som -
arbetsledare.och 600stenhuggare bergen 3ibärare och 80 000

3Därför kungentill idetta budskap Hiram,sände Salomo-
David, såfarcederträ tillgång min attsände"DuTyros: en

4Nu husvill byggabohus jagkunde bygga etthan sig attett
skallåthelga det honom. DärGuds, ochåt minHerrens, namn

skåde-framinför läggarökelse honom,välluktandetändaman
sabba-kväll och vidochbrännofferoch offrabröden morgon

såhögtider,vår Guds,ochnymånadsfester Herrens,ter, som
5Det skallvill byggaIsrael. husskall jagdet för ievigt vara

6Menandra gudar.allavår Gud är större änstort, vemvara
himmel,himlarnashimlen,hus,förmår bygga honom närett

honomvilja byggavälhonom Och jagär attinte vemrymmer
7A1ltså,inför honomtända offereldförhus, änannat attett

man, sil-guld,arbetakan ikonstskickligsänd mig somennu
ochkarminröttoch likavälkoppar i purpurrött,järn somver,
till-arbetaskallskicklig Hanochviolett gravör.är engarn som

ochJuda Ie-har härkonstskickliga imed de jagmänsammans
3Sänd ocksåfar David. migoch anställdes minrusalem avsom

förfrån Libanon, jagoch almugträ attcederträ, vetcypressträ
på Libanon.på huggaduktiga timmerdu har ärmän attsom

9förse meddina timmermed migskall tillsammansMina män
överväl-skallhus vill byggamängder, det jagi stora vara

1°ag livsmedel:fällerhuggarna timretdigande stort. somger
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dina får kor och kor korn och 20 000 bat20 000 20 000män vete
och bat olja."vin 00020

11Hiram, kungen svarade brev han sändei Tyros, i ett som
till kärlek till folk har dig till dessSalomo: Herren gjort"I sitt

12Ochkung." fortsatte: "Lovad IsraelsHiram Herren,vare
har kungGud, himlens och jordens skapare, för hanatt gett

David rik på förstånd och insikt, kan byggavis ettsomen son,
13Där-åt kungaboninghus och hus åt självHerren sigett som

för rik på insikt:sänder konstskickligjag mästernu en man,
14Han danitisk och hans farHiram. till kvinnaär ärson en en

tyrisk hur arbetar guld och silver, koppar,Han ivetman. man
violett, och karminröttoch ochjärn, i vittträ purpurrött,sten

skapa de konst-och han skicklig ochär gravör Vet attgarn, en
fulla arbeten han blir ålagd kan arbeta tillsam-Hangöra.att

du och herremed de konstskickliga Da-minmänmans som
15Såvid, din far, anställt. sänd herre, och kornet,har vetetnu,

15så skall hugga alltoljan och du har lovat, detvivinet som
flottarbehöver på Libanon och föra det till digtimmer du i

får forsla det tillhavet till Iafo. Därifrån du själv Jeru-över upp
salem."

Salomo invandrare Israel, liksom hans farlät räkna alla i
13Avhade räknat dem: detDavid tidigare 153 600 män.var

till och till stenhuggare ber-dem han bärare 80 000 i70 000tog
skulle hålla folket arbete.och till arbetsledare3 600 igen som

Salomo bygger templet
1Sal0mo Jerusalem på bergetbörjade bygga hus Mo-Herrens i

för hans far David, på den platsdärria, Herren visat sig som
ZHantröskplats.David ordning på Ornans bör-ställt jevuséni

jade månaden fjärde regeringsår.bygga andrai sittav
3När följande:Salomo byggde Guds hus bestämde han läng-

alnar breddenden skulle, med den gamla alnen, 60 och 20vara
4Förhallen låg framför templet alnar bred,alnar. 20som var

vilket motsvarade templets bredd, och höjden alnar; han20var
5Han kläddebelade invändigt med guld. huvudbygg-den rent

han täckte med finaste guldnadens medinre cypressträ som
ÖHanoch kedjor. ladeoch smyckade med palmer dyrbarin

7HanGuldet Parvajim-guld. täckteför pryda huset.sten att var
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med guld, och påoch dörrartrösklar,husets bjälkar, väggar
keruber.graverade hanväggarna

3Han alnar brett,detockså det allra heligaste: 20gjorde var
alnar.djupet 20templets bredd, ochvilket motsvarade var

9enbart guldetfinaste guld;med talenterbelade det 600Han
täckte hanOckså de salarnavägde siklar.till spikarna 50 övre

1°För två kerubergjorde hanallra heligaste imed guld. det
Kerubernasmed guld. vingarform beladesstatyerav som

kerubens vingetillsammans alnar. Den20mätte varenaena
femandraden Vingenfem alnar och rörde vid husets vägg, var

Den ke-andrakerubensvid den andra vinge.alnar och rörde
ochvid husetsalnar och rörderubens fem vägg,vinge varena

keru-nådde till den förstafem alnar ochandraden Vingen var
13Kerubernas alltså alnar;bredde 20sigbens vingarvinge. ut

heliga.vända detfötter med ansiktenade stod på sina mot
Han karmin-violett,också förhängetgjorde purpurrött,av

med keruber.smyckade detochoch vittrött garn

till templetKoppararbetena
15Vidare stå framför huset.pelare skullegjorde han två som

kapitäloch hade upptillalnar högpelareVarje 35 ett omvar
15Han liknade halsband ochkedjorgjordefem alnar. sattesom

granatäpplenhan gjordepå och 100dem upptill pelarna, som
17Han framför templet,pelarnafäste kedjorna.han i reste en

Ia-och han den högratill höger och till namnetvänster, gaven
Boas.kin och den vänstra namnet

1Han al-alnar långt,koppar, 20också altare 20gjorde ett av
högt.brett och alnartionar

Han ochgjutgods. cirkelruntDetgjorde vidare iHavet var
fem alnar högt och 30dettill kant;alnar från kanttiomätte var

3Runt mednertill, löpte två raderomkring,alnar omkrets.i
4Detstycke själva Havet.tjurbilder igjutits somsammasom

dem vända väster,stod tolv tjurar, motmot tretre norr,av
ovanpå ochvilade dem,söder och Havetöster.motmot tretre

5Godsetinåt.hade bakdelen vänd i Havetalla tjurarna var en
påkantenformadtjockt, och kantenhandsbredd ensomvar

kundelotusblomma.kalken Havetbägare, lik rymmaenav
bat.3 000
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5Han och ställde fem på den högra sidangjorde kittlartio
skul-fem på till för democh den De tvättningen; ivänstra. var

till brännoffret. skullele skölja det hörde I Havetsomman
sig.prästerna tvätta

7Han gyllene före-gjorde också de lampställen enligttio
långhuset, fem till höger och femskrifterna och ställde dem i

till vänster.
gjorde3Han och ställde dem långhuset, fem tillbord itio

of-höger gjorde han gylleneoch fem till Dessutom 100vänster.
ferskålar.

9Vidare förgård och förgår-han dengjorde prästernas stora
den han belade med koppar.med dess dörrar, som

1°Havet åtpå den högra sidan, sydost.ställde han
Hiram skovlarna och offerskålarna.gjorde Hangrytorna,

fåttfullbordade med de föremål han uppdragarbetet i göraatt
12två de två klotformigaåt Guds hus: pelare,kung Salomo i

bådatvå flätverken skulle täcka depelarhuvudena, de som
13de bå-granatäpplena till deklotformiga pelarhuvudena, 400

da granatäpplen för flätverk, tillflätverken, två rader varje att
vidarepelarhuvudena, detäcka båda klotformiga tiode sta-

15Havet de tolvkittlarna till och tju-tiven och de stativen,tio
slutligen of-också skovlarna ochunder det, grytorna,rarna

ferskålarna. gjorde åt kung Sa-Alla föremål Hirammästersom
17Det Jordan-lomo polerad brons.till hus iHerrens varvar av

demdalen, kungen lätmellan Suckot och Saretan, gjuta isom
13Salomo mängdlerformar. alla dessa föremål sågjorde i stor

fastställas.kundevikten bronsen inteatt av

guldföremälen till templetSalomo gör
19Salomo gyllene altaret,föremål Guds hus: detgjorde alla i

Zode framförborden gyllene lampställenför skådebröden,
föreskrifterna,skulle tändas enligtkoret med lamporsina som

Zlblommönstret, och guld,lamporna ja,tängerna renasteav av
vidare fyrfatenofferskålarna, ochguld, knivarna, pannorna

guld,med dörrhalvorguld, och slutligen templets dörrar avav
lång-heligaste, tilldet allrasåväl till det inre rummet, som

huset.
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fullbordade1När husförarbeten Herrensalla Salomos var
åthelgat Her-far David hadehansdit dethan föra inlät som

skattkamrarnaalla kärlen lade han iguldet ochochsilvretren;
Guds hus.i

templetförs iArken in

2Nu stamhövdingarna,Israel ochde äldstesamlade Salomo i
kallade demIsrael.familjerna Hanför olika iöverhuvudena de

frånförbundsark Da-Herrensför hämtatill Jerusalem att upp
3Och inför kungensamladesisraeliternaallavids stad, Sion.

4När hadede äldstemånaden. allasjundehögtidenunder i
5och tillsammansdenarken barleviternalyftekommit upp

tältet.föremålenheliga ioch alla deuppenbarelsetältetmed
ÖKung och he-Salomolevitiskabars deAllt detta prästerna.av

framförstodhos honom,samladmenighet,la Israels som var
kun-desådan mängd intefår ochoffrade tjurar iarken och att

7Prästerna förbundsark till dessförde Herrensräknas. inde
kerubernas ving-underdet allra heligaste,tempelkoret,plats i

3Keruberna därden platsutbreddahade vingarna över ar-ar.
keru-doldesdess bärstängerbåde arken ochstod, såken att av

9Bärstängerna frånändarderasså långaberna. syntesattvar
utifrån.synliga Dedeheliga framför koret, intedet men var

101arken farms ändag. ingentingdenna annatfinns där iännu
dåHoreb,den vidhade lagt ide två tavlorna Mose nersom

dragitsedan deisraeliternaförbund medslöt utHerren ur
När allalämnade helgedomen när-Egypten. prästerna -

ochhade sig,oberoende avdelning,varande renatpräster, av
och derasIedutun sö-Asaf,levitiska sångarna, Heman,alla de

altaretstodlinne ochklädda fint österoch bröder, i omvarner
demmedtillsammanslyror, ochharpor ochmed cymbaler,

13och sång-ochblåste120 trumpetarnapräster trumpet,som
försångoch attsamtidigt samstämmigtstämde upp enarna
andracymbaler ochochoch tacka Herren,prisa trumpeter,
hanprisade "Ty äroch Herren:började ljuda,instrument man

hus,huset, Herrensnåd" då fylldeshansgod, evigt avvarar -
14så Her-kunde förrätta tjänst:sinmoln, inteprästernaattett

1Då sade Salomo:templet.härlighet uppfyllderens
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har valt bo töcknet,"Herren iatt
Zoch furstlig boning,har byggt digjag en

skallhus där du trona."evigtett

Salomo folkettalar till

3Kungen församlade israel-välsignade devände ochsig om
4Han sade: "Prisad Herren,iterna, medan alla stod vareupp.

fullbordat handetmed händer harIsraels Gud, sina somsom
5Alltsedan fördefar David: mittmed lovade jagminsin mun

nå-utvaltfolk bland Israelshar inteEgypten jag stammarut ur
skullehus, därstad för den bygga mitti ettatt vara,namngon

folkfurstenågon mittoch har utvalt överjag inte attman vara
ÖMen skallförutvalt JerusalemIsrael. har mittjag att namnnu

där, folkDavid härska Is-utvalt mittoch har överjag attvara
7Min åthushade föresatt byggarael. far David sig ettatt-

Smen sade till honom:HerrenHerrens, Israels Guds, namn,
9Mengod. detåtföresats husDin bygga mitt ärettatt namn

din denskall husetbli du byggerinte utan somson, sonsom
åthusetskall födas skall bygga mittåt dig. Han namn. -

1°Och efterträdde minfullbordan:lät ord jagHerren sitt i
hade lovat, ochfar så jagpå Israels HerrenDavid tron, som

Där harIsraels Guds, innebyggde huset åt Herrens, namn.
förbundinnehåller till detstadgarnajag ställt arken, somsom

israelitema."Herren slöt med

Salomos bön
Inför fram till Her-trädde Salomoförsamlade israeliternade

13Sal0mo hade gjortsträckte händer.altare och sina ettutrens
fem alnardetpå förgården;podium brons och ställt det varav

pålångt, brett alnar högt. Hanfem alnar och stegtre po-upp
hän-sträcktediet, israelitema,föll på knä inför de församlade

och det finnsIsraels Gud,sade:derna himlen "Herre,mot
står fastpå jorden.himlen eller Dugud du, varkeningen isom

de iförbundet och godhet dinavid tjänare närvisar mot upp-
15Du tilllöftehållit dittharriktig lydnad vandrar dina vägar.

hand fullbor-med dindin far David, du har dagitjänare, min
16Uppfyll också, Her-dat med din har lovat.det du munsom

David, minGud, detta du har lovat din tjänareIsraels somre,



698KrönikebokenAndra6:17

påinför digättling sitteraldrig skall saknahanfar: att somen
påefterkommande vaktar sinabara hans stegIsraels tron, om

17Låt dittgjorde.självså hanefter din lag,leveroch nusom
GudIsraelsuppfyllelse,gå Herre,Davidtill din ilöfte tjänare

människorna13Men blandpå jordenGud boverkligenkan
dettamindredighimmel, inte, änhimlarnasHimlen, rymmer

19Vänd dinändå hit, hör tjänaresdigbyggt.harhus jagsom
och denpå detGud. Lyssnaåkallan, minbön och Herre, rop

2°och på det-och vilablick daglåt dinuppsänder, nattbön jag
hemvistskalldenduvilkenden platshus, attsagtta varaom

vänd den-ber,dinbön tjänare motdenför ditt Hör somnamn.
åkallar dig,21Hör Israel då defolkoch dittdinplats. tjänarena

himlen,på demsjälv lyssna imå duplats;vända dennamot
förlåtdem ochdär du Hörtronar.

friaåläggs220m ochnågon förbryter attsig mot annanen
23hör dettempel,dettaaltareinför ditt ied ochmed svärsig en

denåt dina Dömskipa tjänare.ochdå himlen, in rättgripi
fri-förtjänar,straff handetoch honomskyldigär mengesom

kräver.vadhonom rättvisanochoskyldigdenkänn är gesom
efter-fiende,24Och nederlagliderfolk Israelditt mot enom

dittochvänder prisardig,syndatde mot namn,ommensom
25hör himlendet dånåd, ihus ochdig dettaber till i omropar

återvända tillIsrael och låt demsyndderasförlåt ditt folkoch
fäder.och derasdemmark duden gav

dedärför260m faller,ochstängd atthimlen ingetär regn
plats,vända dennaber,de sedandig,syndat mothar mot men

dufrån syndomvänder sig sin närochdittoch prisar namn
lyssna dittförlåt ochdinhimlen och tjänaredådem, ituktar

skalldedendemderas synd. rätta vägenfolk Israel Lär som
dittdu harland,dittlåt fallaoch över gettvandra, regnet som

egendom.folk som
230m ochellerblir hungersnöd landet sotdet i rostpest, om

någonfienden belägrargräshoppor och larver,ellerhärjar om
29ochplåga detellervilken sjukdom är,städerna, änja,av
Israelfolkmå dittoch åkallan det ibönvilken Varasom vem

ochplågabästuppsänder och känner sinän egenvar en-
hus,dettahänderna bönhan då sträcker i motsmärta om-

be-3°hör ochFörlåt honomdudå himlen, därdet i tronar.
hansdu kännerhan förtjänar,handla och tan-somen somvar
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31Då skall detankar.människornaskännerdukar -ja, ensam
landdetleverde iså längedinaoch följa vägar somdigfrukta

fäder.våradu gav
folk Isra-ditttillhör32Även främling, intedet är somenom
ditthörtför han storalandfjärranfrån attkommerel omutan

främ-denneochlyftadeoch dinhandstarkadin arm,namn,
33lyssna då idetta hus,vänddig,åkallar motochling kommer

Dådigberhandetoch gördu om.därhimlen, tronar, som
sådig,fruktaochdittkännafolk lärajordensskall alla namn

harjaghusdettaförståoch attIsraelfolk gör,ditt somsom
åt ditthelgatbyggt är nanm.

ochfienderstrida sinafolk340m motdittsänder attdu ut
detochutvaltdu harstaddennavändatill dig,de ber mot som

35lyssna på de-himlendå idittåtbyggtharhus jag namn,som
skaffa dem rätt.ochåkallanochbönras

människafinns ingendet360m dig somsyndarde mot -
fiendensdem iochpå demvredgasoch dusyndar gerinte -

bor-långtland,tillfångenskap annatettbortförs ioch devåld
ochångrar sigfångenskapen37men idär bortaeller nära,ta

medstårochhar gjort orättsyndat, vihartill dig: Viåter ropar
fångna,dedärland är33och detså,de iinför dig,skuld om

ber,ochoch sinnehjärtauppriktigtmedtill digvänder om
denochfäder,deras motduland, detvända sittmot gavsom

åtbyggtharhus jagdetochutvaltdu har motstad somsom
bönderastilldu39lyssna därhimlen, tronar,då iditt namn,

de harfolkFörlåt ditt attskaffa dem rätt. syn-ochåkallanoch
deoch höroch öron40Min dina ögonGud, öppnadig.dat mot

41a:plats.på dennaberböner de
viloplats,dintillGud,HerreKom,

ark.mäktigadinochdu
klädda iGud,HerreMå dina seger,präster, vara

dugodaåt detglädjasmå dina ger.trogna
smorde,dinHerre inteGud, avvisa

David."din tjänarenåd du visatpå dentänk

glädjefestochInvigninghimlen.frånEld
ochhimlenfråneldkombönlNär slutat sinhadeSalomo ner

uppfyll-härlighetHerrensslaktoffren.ochbrännoffretförtärde
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zPrästernade templet. kunde där, eftersominte in Herrens
3Närhärlighet uppfyllde templet. israeliterna såg hur elden

och härlighetHerrens kom templet knäböjde pådeöverner
stengolvet med ansiktet marken och tillbad och tackademot

hanHerren: "Ty god, hans nåd."är evigt varar
4Nu frambar kungen och hela folket offer inför Herren.

5Kung Salomo offrade 22 000 och får.tjurar 120 000 Så invigde
5Prästernakungen och hela folket Guds hus. förrättade sin

det gjorde också leviternatjänst, demed förinstrument tem-
pelmusiken kung David för skullegjort tackaattsom man
Herren "evigt hans nåd"; David prisade Herrenvarar ge--

dem. Mitt stod de blåste Allaemot präster trumpet.nom som
7Salomoisraelitema stod helgade den mellersta delenupp. av

förgården framför hus,-Herrens där frambar han brännoffren
och matoffren och fettstyckena från gemenskapsoffren. Kop-
paraltaret Salomo kunde nämligengjort allaintesom rymma
brännoffren och matoffren och fettstyckena.

3Sedan firade Salomo högtiden dagar tillsammansi sju med
hela Israel, mycket skara från hela landet, ända frånstoren

9DentillLevo-Hamat Egyptens gränsflod. åttonde dagen höll
de högtidssantling. De hade firat altarets da-invigning i sjuen

1°Påoch högtiden dagar.i sju den tjugotredje dagen i sjun-gar
de månaden fick folket bryta de drog hem, glada ochupp;
tacksamma det godaöver Herren hade gjort Davidmotsom
och Salomo och folksitt Israel. -

visar sig förHerren Salomo andra gängen
Så fullbordade Salomo hus ochHerrens kungens hus. Allt

föresatthan sig i Herrens hus ochgöra husatt i sitt eget ge-
12Dånomförde han framgångsrikt. visade försig Herren ho-

och sade: har hört"Jag din bön och utvalt den-nattennom om
130mplats till offerhus åt skullemig. jag till himlenstängana

så faller,inget skulle befallajag gräshopporatt attregn om
härja landet 14ocheller skulle skicka påjag folk,mittpestom

då folk,mitt mitt ödmjukarär över, sigutropatom som namn
och ber och söker till lämnarsig ochmig sina onda dåvägar,
skall hörajag det himlen förlåtai och dem deras synd och bota

15Ia,deras land. skalljag ochmina och höraöppna ögon öron
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léla, detta husutvaltharplats. jagpå dennaberde deböner
förskalldär mittplats,heligtilldetoch gjort varanamnen

vända dit.alltidskallhjärtaoch mittMinaevigt. ögon vara
gjorde,Daviddin far170m såvandrar mina vägar,du somnu

budhålleroch minabefallt digharjagså alltdu i göratt som
löftetbestå. Detkungadöme13då låta dittskall jagstadgar,och

skulle saknasaldrigdetsadeDavid jagfar attdin närjaggav
19Men niIsrael.härskare övertill honomättling omsomen

övergerlde fö-befallningar jagochbudochbortvänder somer
för dem,fallerochgudarandradyrkaoch börjarrelagt nerer

ochmark jag2°då minryckaskall jag er,gavsomurupp er
förkasta, jagskall jagåt mitthar vigtdetta hus jag namnsom
21Detta husfolk.bland allaochtillbliskall låta det spott spe

föröde platssigkommerupphöjtså att te varensomsom var
varför Herrenfrågarnågonförbi. Närharoch vägensomen

blir Där-husoch detta svaret:landdettasåhar handlat mot
hade förtGud,fäderssinaHerren,för folket övergav somatt

fölldegudar,andratillhöllde sig nerdem Egypten; somut ur
dem."drabbaondadettaalltlät hanDärfördyrkade.för och

verksamhetfortsattaSalomos
uppföra HerrensSalomoförlEfter det attårde tjugo togsom

städerdeZhan ocksåbyggdehushus och somsitt eget upp-
3drogdärbosätta sigisraeliternalätochhonomHiram gett -

4Han befäs-under sig.lade detochSovaHamatSalomo motut
Ha-byggt iförrådsstäder hanalla deochöknenTadmor ite

Övre Nedre Bet-ochBet-Horon5Han ocksåbyggdemat. upp
6ochoch bommar,medstäder portarbefästaHoron, murar,
ochförstädernaallaochförrådsstäderallaBaalat, sina vagnar
Je-bygga iefterlängtathanallt det attbyggdeför Hanhästar.

härskadehanrikedetöverallt iochpå Libanonochrusalem
perisseerna,7Alla hettiterna,kvaröver. amoreerna,avvarsom

sdeIsraeltillhördedessa inteochhiveerna jevuseema, som -
därför isra-landet,kvar attiefterkommandederas varsomav

Salomodessaalladem sattepåsluthade gjorteliterna inte -
9Av däremotisraeliternadag.detså iäntvångsarbete; ärtill

ställetde iarbeten;vid sinatill slavarnågrahan inte vartog
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soldater, officerare, vagnskämpar och befälhavare för hans
stridsvagnsstyrkor.

loFogdarna hos kung Salomo hade under förmånsig 250
befallde arbetarna.översom

Salomo flyttade faraos dotter från Davids stad till det hus
han uppfört åt henne. "Jag kan låtainte kvinna bo Da-isom en

vids, Israels kungs, hus", sade han, "det helig plats, efter-år en
Herrens ark har stått där."som

Salomo offrade brännoffer till Herren på Herrens altare,
han 13Enligthade byggt framför förhallen. ordningen försom
dag offradevarje han, så befallt,Mose på sabbaterna, påsom

nymånadsdagama och på de årliga högtiderna: det osyradetre
brödets högtid, 141veckohögtiden och lövhyddefesten. enlig-
het med far Davidssin anvisningar inrättade han avdelningar-

för och derasprästerna förtjänstgöring, leviterna utför-na som
de uppgiftsin lovsjunga ochatt tjänst undergöraatt prästerna,
enligt ordningen för dag, och förvarje dörrvaktarnas avdel-

vidningar varje så hade gudsmannenport, David befallt.
15Man avvek inte någoti avseende från vad kungen befallt

och leviterna,prästerna hellerinte det gällde förråden.när
16Nu alla Salomos arbeten slutförda, från templetsvar

grundläggning till dess fullbordande. Herrens hus färdigt.var
17Sedan for Salomo till Esjon-Gever och till Elot vid kusten i

13GenomEdom. sina underlydande sände Hiram honom
skepp med erfaren besättning. segladeDe tillsammans med
Salomos till Ofir ochmän hämtade därifrån talenter guld450
till kung Salomo.

Drottningen Saba besöker Salomoav
lDrottningen Saba hade hört ryktet Salomo och kom tillav om
Jerusalem för Salomosätta på med svåraatt frågor. Honprov
hade med sig rikedomar, kameler lastadestora med kryddor,
guld i mängd och ädelstenar. Hon kom till Salomo och talade
med honom Zochallt hon hade tänkt på, han henneom gav

på alla hennes frågor. Det fanns ingenting Salomo in-svar som
kände till 3Näroch kundete besked drottningen Sa-ge om. av

ba såg Salomos vishet, såg 4ochhuset han hade byggt rät-som
på hans bord, sågterna hovmännen därsitta och ochtjänarna
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fram-hanoffrensågdräktermunskänkarna i sina passa upp,
5Och honhäpnad.andlöshondå blevhus, sa-bar Herrensi av

landhörde mittidetalltså jagsant, omde till kungen: "Det var
förr-berättadeÖlag vadkunde intevishet. trodig och din man

Ändå hademed ögon.detfickhit ochkorn manän jag egnase
duvishet,dinviddenhälften för migberättatinte avomens

lyckliga7Lyckliga ochdina män,höra.fåttalltöverträffar jag
tilllyssnaochinför digståfårständigtdessa dina tjänare som

behagfunnitharlovad,3Herren, Gud,dindin vishet. somvare
Gud. Idininför Herren,kungpådig och dig sini tronsatt som

harochevighetbeståfolk ilåtahan sittIsrael villkärlek tillsin
ochför lagskall sörjadufördet,till kung attdig översatt

kryddorguld, italenter9Och 120skänkte kungenhonrätt."
drottningenkryddorSådanaädelstenar. avmängd och som

aldrighade sett.SalomokungSaba mangav
frånguldförde hem1°Hirams Salomos män,ochmän som

Av al-ädelstenar.ochalmugträmedockså sigOfir, hade
ochhustill Herrensutsmyckningargjorde kungenmugträet
Så-sångarna.åtoch harporlyrordessutomochhussitt eget

Juda.skådatsförr idant hade aldrig
allt honSabadrottningen12Kung gengäldiSalomo avgav

ha-hondettack förhennevad hanförutomönskade somgav
medlandtillhon sittåtervändeSedantillmed honom.de fört

sina tjänare.

rikedomSalomos
årendaundertill SalomoVikten ettkom inguldpå det som

ombudförutom affärsmännensvadtalenter,tilluppgick 666
arabkungarallakommed. Dessutomkomhandelsmännenoch

till Salomo.och silverguldmedlandetståthållarna ioch
guld,hamratlångsköldar15Kung 200lätSalomo göra varav

påoch15och rundsköldar,300guld,siklarpå 600 enoch varen
guld. Liba-ihängahansköldar lätdessaAllasiklar upp300

nonskogshuset.
be-hanelfenbenstron,Kungen ocksålät göra stor somen

guldplattform18Sex ochguld. trappstegmedlade avrent en
armstöd,fannssidorbåda sätetPåmedihop tronen. omsatt

19Ytterst på de trappstegentvâ lejon.stodvid democh sex
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stod tolv lejon, på sida. Aldrig har någonting liknandesex var
tillverkats någoti kungarike.annat

2°Alla kung Salomos dryckeskärl guld, och allaävenvar av
föremålen Libanonskogshuseti gediget guld; på Salo-var av

Kungentid värde på silver.ingetsatte hade skeppmos man
seglade på Tarshish med Hirams ombord, ochmänsom en

gång tredje år kom de hem, lastade medvart guld, silver och
elfenben och påfåglar.samt apor

Kung Salomo överträffade alla kungar på jorden rike-i
23Alladom och vishet. jordens kungar besökte Salomo för att

lyssna 24Allatill den vishet Gud hade skänkt honom. medför-
de gåvor, föremål silver och guld, klädnader, rökelse, kryd-av
dor, hästar och mulor. Så fortsatte det år efter år.

25Salomo hade Stallplatser4 000 med hästar och ochvagnar
ytterligare hästar,12 000 förlagda dels i vagnsstä-som var

25Handerna, dels hos kungen Jerusalem.i härskade allaöver
kungar från Eufrat ända fram till filisteernas land och fram till

27Tackgränsen Egypten. Salomo blev silvermot likavare van-
ligt i Jerusalem och cederträ blev något lika vanligtsten,som

23Hästarsykomorer Låglandet.i importerades till Salomosom
från och frånMusri alla andra länder.

Salomos död
29Resten Salomos historia, från början till slut, har nedteck-av

profeteni krönika,Natans Achias frånnats i Shilo profetior
och 301Iddosi siaren Ierobeam, Nevats fyrtio årsyner om son.

Därefterregerade han Jerusalemi hela Israel.över gick han
till vila hos fädersina och begravdes fari sin Davids stad.
Hans Rehabeam blev kung efter honom.son

Motstånd kung Rehabeam. Riket delasmot
lRehabeam begav till Shekem,sig där hela Israel hade samlats10

ZIembeam,för honom till kung.göra Nevatsatt ison, var
Egypten, dit han hade flytt undan kung Salomo, hannärmen
fick 3Manhöra vad hänt vände han tillbaka. skickade budsom
efter honom, och Ierobeam och hela Israel gick till Rehabeam

4"Dinoch sade: far gjorde vårt ok Lätta vår arbets-tungt. nu
börda, det ok din far lade på så skalltunga dig."vi tjänaoss,
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och detvå dagar5Han igenkommademåtsade att senare,
gick sin väg.

hade ivaritgamlademedÖKung rådgjordeRehabeam som
råder"Vad nilevde:hanmedanSalomofarhos hanstjänst

7De vänligdusade: "Om ärmänniskor"dessamig att svara
dåmed dem,välvilligttalarochdemtillmötesgåendeoch mot

sMen förkas-Rehabeamdig."framtid tjänaalldekommer i att
vuxitdeför hoshörde sigråd ochgamlastade de somunga

9"Vadhans tjänst.och ihonommedtillsammans varnuupp
frågade hanmänniskor"dessaskallvitycker ni att svara

påladefarok mindetskall lättajagdem. begär"De att som
tillsam-hade vuxit1°Då desvarade dedem." uppsomunga,

påklagartill demduskall"Så här sägamed honom: sommans
börda,deras säglättaskallduoch begär0kdin fars atttunga

Och skalldet nilår.farsminänså lem grövrehär: Min är
det ännupå skall jag göra0kladefar tungtOm min ett erveta:

detskallmed jag görapryglade spöfaroch mintyngre, erom
skorpiongissel."med

Reha-tilltillbakafolketochEfter Ierobeamkomtvå dagar
Kungdå.tillbakakommademåthade attbeam; han sagt
gamlasdeförkastadeHanhårtdemRehabeam ett svar.gav

rått honom göra:hade att14och desåsvaraderåd ungasom
detskall ännu tyngre,jag göraokgjordefar tungt"Om min ert

meddetskall jag göramedpryglade spöfaroch min erom
så hadepå folket;15Kungen lyssnade inteskorpiongissel."

talatuppfyllas HerrenskulleorddetförGud det att somstyrt
Shilo.frånAchiaNevatstill Jerobeam, genomson,

på demlyssnadekungen inte16När märkteisraeliterna att
de:svarade

Daviddelför ihar vi"Vad
med Iishajshar gemensamtVi inget son.

israeliterhem,Vänd
David"rike,dittSköt eget

17Men israel-dehem. överisraeliternaåtervände allaDärefter
kung.Rehabeamstäderiludasboddeiter varsom

förestodAdoram,framskickade13När Rehabeam som
Re-till döds. Kunghonomisraeliternastenadetvångsarbetena,

Jerusalem.tilloch flysinrädda isigmåstehabeam Vagnupp
dag.skilda åt iänDe19Så Davids ärmedIsrael ätt.bröt
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lNär Rehabeam kom tillbaka till Jerusalem bådade han11 upp
judeerna och benjaminiterna, 180 000 utvalda krigare, som
skulle strida Israel och återföra kungamakten till Rehabe-mot

2Men 3"SägHerrens 0rd kom till gudsmannen Shemaja:am.
till kungen Juda, Rehabeam, Salomos och till alla isra-av son,

4Såeliter Juda ochi Benjamin: Herren:säger Ni skall drainte
och strida bröder. Vänd tillbaka,ut och tillmot sitt,era var en
det har skett verk." lyssnadeär mitt De till Herrens ordsom

och avstod från tåga Jerobeam.att mot

Rehabeam stärker kungamakten
5Rehabeam bodde Jerusalem, ochi han byggde befästaupp

6Betlehem, 7Bet-Sur,städer Juda.i Etam, Tekoa, Soko, Adul-
3Gat, 9Adorajim, 1°Sora,lam, Maresha, Sif, Lakish, Aseka, Aja-

lon och Hebron, alla ligger Juda ochi Benjamin, gjordesom
Hanhan till befästningsstäder. förstärkte deras befästningar,

han tillsatte kommendanter, lade förråd livsmedel, oljaupp av
ochoch försågvin stadvarje med sköldar och Hanspjut.

gjorde städerna mycket starka.
13ochRehabeam härskade Juda och Benjamin,över präs-nu

och leviterna Israel fråni kom alla områdenterna sina och in-
14Leviternaställde hos honom.sig betesmarkerövergav sina

och egendomar och begav till Juda ochsig Jerusalem, eftersom
Jerobeam och hans hindrade demsöner tjäna Herrenatt som

15och stället skaffadepräster i andrasig för offerplat-präster
och bockdemonerna och för tjurkalvarna Jerobeamserna som

16Ochhade frångjort. alla Israels kom leviternas ef-istammar
terföljd de bestämt försig söka till Herren,sig Israelsattsom
Gud. komDe till Jerusalem för offra till Herren, fädersatt sina

GenomGud. dem stärktes kungamakten Juda, och årsi i tre
tid de stöd för Rehabeam, Salomos årIett Da-trevar son. var
vid och Salomo deras föredömen.

Rehabeam Machalat till hustru, dottertog till Jerimot,en
Davids och 19Hontill Avihajil, dotter till Eliav, Jishajsson, son.
födde honom 2°HanJeush,sönerna Shemarja och Saham. tog
också Maaka, Absaloms dotter, föddeoch hon honom Avia,

RehabeamAttaj, Sisa och Shelomot. älskade Maaka, Ab-
saloms dotter, alla andra hustrurän sina och bihustrurmer
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ochfick 28och sönerbihustruroch 60hustrurhade 18han-
tillAviaMaakasdärföroch gjordehan sondöttrar60 -

tänkte görahanbröderna,och fursteöverhuvud över
23---kung.tillhonom

JerusalemanfallShishaks mot
ställninghanssäkrad ochkungamakt1När Rehabeams varnu12

Israel.helamed honomochlag,han Herrensstark övergavvar
Shishak, kung-tågaderegeringsårUnder femteRehabeams

trolöst mothade varitfolketJerusalem,Egypten, moten av
och000och 60 ryttare3Han 200med 1 enkomHerren. vagnar

suckeerlibyer,från Egypten:honomföljtskaraoräknelig som
nåddeochJudabefästningsstäderna i4Han intogkushiter.och

Jerusalem.tillframända
furstar,JudasochRehabeamtill5Pr0feten komShemaja
ochShishak,fråninför hotetJerusalem sa-samlats ihadesom

skalldärförmig,harNi övergettHerren:"Såde till dem: säger
6Då ödmjukadevåld."Shishaksioch lämnajag överge erer

rättfärdig."sade: "Herren ärochkungenochfurstarIsraelssig
ord tillkom Herrensödmjukade sig7När desågHerren att

demutplånaskall intejagödmjukar sigde"EftersomShemaja:
minutgjutaskall inteJagräddning.demskänkasnartutan

smen bli hansskalldeShishak,Jerusalemvrede över genom
migtjänamellanskillnadenförstå attskalldeförtjänare att

kungariken."främmandeoch tjänaatt
både HerrensplundradeochJerusalem9Shishak nuangrep

också dehan,Alltskatter.deras togpåpalatskungenshus och
kung101 lätdemförställetlåtitSalomo göra.guldsköldar som

hananförtroddedemkoppar;sköldartillverkaRehabeam av
till kung-ingångenvidvakthölllivgardet,iåt officerarna som

liv-gickhusHerrensgick iVar inkungengångpalats.ens
tilltillbakasedandemfördeochsköldarnamed och bargardet

vändesödmjukade sigEftersom Rehabeamvaktrummet.
helt. Detkrossades intehanochfrån honom,vredeHerrens

Juda.något iocksåfanns gott
fort-ochJerusalemställning istärkte sin13Kung Rehabeam
ochblev kung,år då hanfyrtioettdär. Hanatt varsatte regera

Herrenstad ut-denJerusalem,år iregerade sjutton somhan
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förvalt bland alla Israels till hemvist Hanssittstammar namn.
Hanfrån gjorde dethette och Ammon.Naama sommor var

rådfrågahan lade vinn Herren.sig inteont, attvar om
15Rehabeams från början till slut, har nedtecknatshistoria, i

släkttavlor.profeten Shemajas och Iddos krönika, medsiaren
15Reha-och Jerobeam.Hela tiden rådde krig mellan Rehabeam

stad.beam gick till vila hos fäder och begravdes Davidsisina
efterHans blev kung honom.Aviason

Avia kung Juda. Krig med Israelöver
1Under regeringsårIerobeams artonde blev kung Ju-Avia över13

ochda, han år Jerusalem. hette Mika-regerade Hansitre mor
och dotter till Uriel från Giva.var

3Avialåg med varandra. inleddeAvia och Ierobeam krigi
striden med här krigare, elitsoldater,400 000tappra me-en av
dan elitsoldater,Ierobeam ställde kämpar,800 000 tappraupp

4Aviahonom. gick på Semarajimberget Efraimsimot upp
bergsbygd och ropade: på Ierobeam alla israel-"Hör ochmig,

5Ni Israels Gud, har kungamakteniter Herren,vet att gett
Israel åt för åt honom och hansDavidöver evigt söner --

6Mensaltförbund. stodjerobeam, Nevats iettgenom son, som
hos Salomo, Davids ochtjänst herresig sin gjor-reste motson,

7Slödderde och skurkar slöt och ficktill honomsiguppror.
makt ochRehabeam, Salomos och veköver son, som var ung

3Ochkunde stå ståinte dem. skall kunnani niemot tror attnu
Herrens kungamakt Davids ättlingar, där-utövasemot som av

för så många och hos har guldni tjurkalvarnaäratt somer av
9NiIerobeam har hartill gudar. fördrivitgjort Herrensera

Arons och leviterna och skaffatpräster, söner, prästerer egna
de folken. medprecis andra helst kommerVemsom som som
och baggar för åtbli prästvigd, han blirungtjur sju prästatten

1°Videssa icke-gudar. däremot har vår Gud, ochHerren som
harvi honom. harinte Vi Aronsövergett präster är sönersom

och inför tempel-tjänst Herren, och har leviter tillgör visom
Desysslorna. offrar brännoffer till ochHerren Varje morgon

kväll, bränner välluktande pårökelse, lägger skådebrödenupp
bordet guld och tänder kväll lamporna på detvarjerentav
gyllene lampstället. håller alltså våraVi förpliktelser Her-mot
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12Se, gårGudhonom. ivår Gud, harni spet-övergettren, men
tillblåsersignaltrumpeternaför hans harpräster somsen oss,

Gud.fädersstridstrid Israeliter, Herren,inte motmot eraer.
lyckas."Ni kommer inte att

13erobeam för falla judeernastyrkahade låtit attrunten
israeliterna samtidigtframförhadeså dessa sigi attryggen,

När fickvände ochjudeernahotades bakifrån. sigde omsom
ropade deoch bakombåde framför sigde hade fienderattse

15och judeerna höj-blåstetill iHerren. Prästerna trumpeterna,
och helaGud Ierobeam Is-de detta härskri läthärskri. Vidett

15Israeliterna Gudflydde, ochJuda.rael ochbli slagna Aviaav
17Avia tillfogade democh hans härvåld.dem judeernasigav

18Isra-soldater.stupadeisraeliterna 500 000förluster:stora av
judeernatillfälle, medankuvade vid dettaeliterna alltsåblev

på fädersförlitade Herren,eftersom de sig sinade starkarevar
19Avia städer:några hansochGud. förföljde Jerobeam intog av

Efron medmed lydstäder ochlydstäder, IeshanaBetel med
2°erobeam så länge Aviaförmåddelydstäder. ingenting mer

dog.och hanlevde. slog honom,Herren
21Avia ochhan hustrurställning, och sigstärkte 14sin tog

22Avias hanallthistoria övrigt,fick och döttrar. i22 16söner
tilläggsskrift.profeten Iddosnedtecknatssade, har igjorde och

1Avia stad.begravdes Davidsfäder och itill vila hosgick sina14
hans tid hadeefter honom. UnderkungHans blevAsason

landet år.lugn och i tioro

JudakungAsa över
2Asa Guds,och Herrens, sindet igjorde rättgottvarsom

3Han offerplatserna, kros-avgudaaltarna ochavskaffadeögon.
4Han befalldeasherapålarna.och höggsade stenstoderna ner

Gud, och hålla lagenfädersjudeerna dyrka Herren, sina attatt
5Han och rökelsealtarnaavskaffade offerplatserna ioch buden.

5Hanriket lugn ochhonom hadeJuda. Underalla städer i ro.
rådde lugn ochmedan detbefästningsstäder Juda,byggde i ro

eftersomhan aldrig krig, Herrendessa år ilandet. Underi var
7Han "Låt byggajudeerna:sade tillfå fred.låtit honom oss

ochdem medoch försedessa städer portartorn,murarupp
tillvår hand. harViLandet i väntoch bommar ännuär oss
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vår låtitHerren, Gud, och därför har han till ochsigvänt oss
få fred på alla och allt gick välsidor." byggde, dem iDeoss

händer.
3Asa hade här från Juda sköld ochmed300 000en om man

lans från med sköld och båge; alla280 000 Benjaminsamt man
9Kushitendessa kämpar. Serach drog demtappra ut motvar

med här miljon och han nått300 Nären om en man vagnar.
wdrogfram till Maresha honom, och de ställdeAsa ut mot

Asatill strid dalen Maresha. ropade tillsig iupp norr om
Gud: hjälpa stridenHerren, "Herre, du kansin ingen iutom

mellan den starke och den Så hjälp Herre,ärsom svag. oss nu,
vår Gud, förlitar på dittdig, och har dragitvi i vioss namn

denna skara. vår Gud, låt dödlig bliHerre, du inteärut mot en
din Överman."

12Då lät kushiterna bli slagna och Juda, ochHerren Asaav
13Asakushiterna flydde. och hans folk förföljde dem ända till

Gerar. Kushiterna stupade till de tillintetgjordessista man, av
14Deoch hans här.Herren Iudeerna mycket rikt byte.etttog

kunde också alla städer eftersom hadeinta Gerar, Herrenrunt
fyllt befolkningen plundrademed skräck. De alla städerna, där

15Ävenfanns byte. beduintälten överföll de, och degott om
mängder får och kameler och återvände sedan till Jeru-tog av

salem.
1Guds zochande kom Odeds han träddeAsarja,över15 son,

fram inför Asa och sade till honom: "Hör på och helamig, Asa
Juda och med medBenjamin Herren honom.är ni ärer om
Om söker honom skall låta finnani han honom, nier men om

3Underhonom skall han lång tid Israelöverger överge er. var
den Guden, undervisade ochprästerutan utan utansanne som

4Menlagen. nöd vände de till Herren, Israels Gud.i sin Deom
5Påsökte honom, och han lät dem finna honom. den tiden

kunde färdas Bland ländernas invånare råddeingen tryggt.
5folkkaos, drabbade med folk och stad stad, ef-medsamman

Gud med alla slags olyckor skapade kaos bland dem.tersom
7Men skall starka och fåni inte modet, skall lönnitappavara
för möda."er

8När hörde vadAsa Asarja, Odeds sade profetiai sinson,
stärktes han uppsåt fåi sitt bort de vidriga avgudama helaiatt
Juda och ochBenjamin de Efraimsi städer han bergs-ierövrat
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framförstodaltare,ordning Herrensställde ibygd. Han som
och9Han Juda och Benjamindå helasamladeförhall.templets

blandslagit sigoch Simonalla från Efraim, Manasse nersom
tillgåtthadeIsrael övermånganämligen idem det somvar-

1°Demed honom.Gud,hanssåg Herren,deAsa när att var
femtondemånaden AsastredjedenJerusalem isamlades i av

får tillochDen 7 000offrade de 700 tjurardagenregeringsår.
12De förbund:ingickhemfört.hadede ettdet byteHerren av

uppriktigt hjärtamedGud,fädersdyrka sinade skulle Herren,
eller kvin-13och gammal ellerochoch sinne, manung,en,var

14Medskulle dödas.Gud,Israelsdyrkade Herren,intena, som
till ljudetjubel ochundertill Herren,de edenhög röst avsvor

de15Alla eden,gladde sigjudeer överoch horn.trumpeter
beslutsamtOch dehjärta.med uppriktigt närdenhade svurit

få fredlät democh hanfinna honom,demlät hansökte Herren
på sidor.alla

ställningen165m kung AsaberövadeMaaka sommor
Ashera. Asabeläte åthadehondärförkungamoder, rest ettatt

Kid-detbrände iochkrossade detbelätet,högg sönder upp
kvar. Asa17Men offerplatsernaIsrael fickrondalen. i varvara
185m of-farslevde.hanså längehjärtaheladock sitttrogen av

ochguldhus: silver,till Gudsförde hanfergåvor och sina egna
tempelkärl.

krig,förekom19Före regeringsår ingettrettiofemteAsas
Bashatågade kunglmen regeringsårtrettiosjättehansunder16

på detför sättetbefästeoch RamaJuda attIsrael av-motav
Då hämtadeJuda. Asaför kung Asaförbindelsernaskära av

kungapa-hus ochHerrensskattkarnrarna isilver och guld ur
Damaskus, Ben-arameerkungen itilldetskickadelatset och

dig,3"Ett ochbestår mellanförbund migHadad, och lät säga:
silver ochdig härsänderfar.och din agfarliksom mellan min

Israel, så hanBashamed kungförbund attbryt dittguld; avnu
för-4Ben-Hadad med på kung Asasgickfred."lämnar imig

och deIsraels städer,befälhavareskickade motslag och sina
Naftali.förrådsstäderalla iochAvel Majimerövrade Dan,Ijon,

befåstnings-han5När avbrötdettaunderrättelsefickBasha om
6Dåupphöra.därverksamhetalllätochvidarbetena Rama
ochbortde fördeochjudeer,alla stenmedkung sigAsatog
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be-till befästningarna vid Hanvirke Basha Rama.använtsom
fäste med detta ochGeva Mispa.

7Vid Juda,till kungenden tiden kom Hanani Asa,siaren av
ochpåsade till honom: förlitade dig kungen Aramoch "Du av

arameiskedärför får du denpå din Gud,Herren, inteinte
3Kushiterna hademakt. och libyernakungens här dini en

eftersom duochhär med mängder ryttare,stor av vagnar men
9Herrensvåld.på han dem dittförlitade dig Herren i ögongav

stärka demöverblickar hela jorden, för han skall kunnaatt
duhåller gång harhela hjärta till honom. Dennasigsittsom av

dåre, och hädanefter kommer du alltidhandlat att varasom en
1°Asa på han honom iblev ochkrig." ursinnig siaren,i satte

Även gickandra folkstocken, så rasande blev han. sittimot
fram vid den tiden.våldsamtAsa

11Asas från nedtecknats bokenhistoria, början till slut, har i
12Under trettioniondeJudas och Israels kungar. sitt rege-om

svår åkomma fötterna.ringsår drabbades Men inteAsa iav en
till läkare.sjukdom sökte han tillunder sig Herrensin utanens

13Asa fäder; under fyrtioförs-gick vila hos han dogtill sina sitt
och åtlåtit huggaregeringsår begravdes den hani utta grav

fyllts medhonom på bäddDavids stad. ladesig Mani somen
ochkonstfärdig blandning alla slagskryddor och örter,en av

eld till hanstände mycket ära.storman en

Ioshafat Judakung över
1Asas och han stärkteIoshafat blev kung efter honom, sin17 son

Han befästningsstädernaIsrael. förlade iställning ii trupper
städer Efraimkommendanter Juda och deJuda och i iinsatte i

3Herren ef-med Ioshafat,far hadehans Asa erövrat. varsom
ochfar till början hadehan handlade hans gjorttersom som en

4utan fars Gud ochbaalsgudarna dyrkadedyrkade sininte
5HerrenIsrael. befästeföljde hans bud; han gjorde inte som

Ioshafat, ochgåvor tillhans kungamakt, hela Juda kom med
ÖMed stolthet följde han Her-han rikedom och ära.storvann

också offerplatserna och ashe-och han avskaffadevägar,rens
rapålarna Juda.i

7Under sände ämbetsmännentredje regeringsår hansitt ut
förNetanel och Mika undervisaBen-Hajil, Obadja, Sakarja, att
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Se-8De Shemaja, Netanja,leviternaåtföljdesstäder.Judasi av
medochT0bia,Adonia ochJonatan,Shemiramot,vadja, Asael,

9När undervisa-deochElishama Joram.dem följde prästerna
allatillforlagbok; demed Herrens runtförde de sigde Judai

folket.blandundervisadeochJudas städer
skräck, och defyllas1°Herren Judaalla rikenlät runt gavav

medFrån komfilisteernaJoshafat.medkrigsig iinte enman
till ho-kornarabernaJoshafat, ochtillgåvasilverlast somav

12Såblevbockar.och 7 700baggar700småboskap: 7mednom
ochbyggde borgarhanochmäktigare,ochJoshafat mäktigare

13Han Judasarbeten stä-iutföralätiJuda.förrådsstäder stora
somkämpar,soldater,hade hanJerusalem tapprader, och i
office-högstafamilj. Defamilj föravdelningarindelade ivar

käm-hade 000300Adna, tapprageneralJudai somvar:rama
hade 00028015och general Jochanan,sidavid hans sompar,

frivilligtSikris160ch sida Amasja,vid hans son, somman,
kämpar.000hade 200och tappratjänstställt Herrenssig i som

hadeEljada,kämpen17Och denfrån Benjamin: tappre som
13och vid hans si-sköld,ochmed bågebeväpnade200 000 man

19Dessa stodstridsrustade män.hade 180 000Josavad,da som
de be-förlagt ikungendeförutom mänkungens tjänst,i som

Juda.ifästa städerna runt om

IimlasMika,Profeten son
släkt-knötoch hanochrikedomlloshafat ära,hade vunnit stor

tillpå besökEfter hanår komnågraAchav.medskapsband
ochfårmängderslaktadeAchavochSamaria,Achav oxari av

lockade honomochmed atthade sigfolket hanochåt honom
Josha-3Achav, frågadeIsraels kung,Gilead.itåga Ramotmot
Ramotmed honomdraville motdenne utfat, Judas kung, om
liksomfolk skalldu mittochsvarade: är"Jag ett,Gilead. Hani

israelitiske4Men Joshafat bad denstriden."med digditt ivara
5Då Israelssamladeråd hos Herren.sökaförstkungen att

Gilead el-Ramot i"Skall angripaviprofeterna, 400kung man.
svarade: "AngripProfeternafrågade han.låta bli"skalller jag

ÖMen Jo-händer."falla kungenslåta den iskallGudstaden
profet kanviHerrenshär ingenundrade: "Finnsshafat annan

kantillfinns7"Jo", "detIsraels kung,sadefråga" somen-
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fråga åtHerren fördraMen kan den hanjag inteoss. mannen,
profeterar aldrig något för räkning alltid baramingott utan

heterHan Mika, Jimlas Joshafat svarade:son." "Sägont. inte
3Dåså, konung." ropade Israels kung på hovman och be-en

fallde honom hämta Mika.att genast
9På tröskplatsen vid Samarias stadsport Israels kungsatt

och Judas kung Joshafat på de där kläddasin itron; sattvar
skrudar,sina medan alla profeterna höll på införprofeteraatt

wSidkia,dem. Kenaanas hade horn ochgjort sig järn,son, av
han ropade: "Så Herren: Med dessa skall du stångasäger

AllaAram sönder och de andra profeterade påsamman."
"Angrip Ramot Gilead, och du skall lyckas.sätt: i Her-samma

skall låta staden falla kungens händer."iren
lzBudbäraren gåtthade för kalla på Mika tillsadeattsom

honom: "Profeterna förkunnar framgång förmed en mun
kungen. Låt dina 0rd med deras fram-och lovastämmanu
gång."

13"Så lever",Herren svarade Mika, "vad Gudmin sä-sant
14Närdet skall frambära."jag han sedan kom inför kung-ger,

frågade denne: "Mika, skall Gilead ellervi angripa Ramot ien
skall låta bli" Mika "Gåjag svarade: till skalloch niangrepp,

15Menlyckas; de skall falla händer." kungen sade: "Huri era
många gånger skall besvärja digjag inte säga änatt annat san-

16Dåduningen talar till Herrens Mika:mig i namn" sadenär
såg alla"Jag israeliterna skingrade bergen, fåröver utansom

herde. Och sade: De har ledare. återvän-Herren ingen De skall
da hem fred, och tilli sitt."var en

17Då vände Israels kung till Joshafat:sig "Var det detinte
sade profeterar aldrig någotjag Han för räkning,mingott

13Menbara Mika fortsatte: dåont." "Lyssna till vad Herren sä-
såg på den himmelskaJag Herren sitta sin och helatron,ger.

19Ochhären stod till höger och till honom. Herrenvänster om
sade: kan förledaVem Achav, Israels kung, så tågarhanatt

GileadRamot i och där Den svarademot stupar ett,ene--
ZODåden andre ande fram och ställde sig in-ett annat. steg en

för ochHerren sade: Jag kan förleda honom. frågade:Herren
Zloch andenHur svarade: går dit och talar lögnensJag som en

ande alla hans profeter. sade: Förled honom du,Herrengenom
22Nudu kommer lyckas. Gå du haroch göratt sagt.som -
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dinadessatalaandelögnenslåtitalltså Herren pro-genomen
23Sidkia,dig."skall drabbaolyckanbestämtfeter. harHan att

sade:örfil ochMikaochdå framgickKenaanas engavson,
stäl-digtala med iförlämnat migande ha att"Skulle Herrens

måsteduden dag24Mika du bliskallsvarade: "Detlet" varse
huset."dig längst in iochspringa gömma

ochMikaskulle över-25Israels gripadebefalldekung att
åt kungensochstadskommendanten Amonåthonomlämna

härdenSättkungen:26och "Såtill dem: sägerIoash sägason
väl-återvändertillsbröd jagochpåfängelsei vattenmannen

välbehållen,återvända27Men "Skulle dusade:Mikabehållen."
mig."talatdå har inteHerren genom

folk ..."allasade:Mika "Hör,

ehutillrättavisasIoshafatAchav stupar. av
tågade Ramot23Israels kung,Judas motIoshafat,ochkung nu

måsteJoshafat: "jag29och tillsadeIsraels kungGilead, varai
kläder."dinabäradu kanunder kampen,förklädd egnamen
striden.ioch de sigförklädde utsig,kungOch Israels gav

ordervagnsbefälhavare3°Arameerkungen atthade sinagett
med Isra-låg,ellerhögnågon,med utomstridinlåta sig iinte

Ioshafatpåfick31När vagnsbefälhavarnaels kung. synnu
omringade honomIsrael." Dekungentänkte de: "Där är av

Och Her-höjdeIoshafatdåanfall etttilloch skulle just rop.
32Närfrån honom.dembortlockadeGudhonom,hjälpteren

honomlät deIsraels kungdetde märkte inte vara.att var
råka-på måfåoch skötbåge33Men spände sinsommanen

åtsadeKungenpå rustningen.skarvIsraels kung ide träffa en
eftersomstriden,honomföraochvända utkusken att urom

hårdså Isra-dagen34Kampen dock hela attsårad.han varvar
stridenunder motstå kvar iels fickkung arameernavagnen
dog han.solnedgångenoch vidkvällen,tillända

tillvälbehållen hem eru-återvändelKung JudaIoshafat av19
sade:HananisZDär Jehu,siarenhansalem. möttes somson,av
hatarälska demochogudaktighjälpadukan"Hur somen
3Mendrabba dig.vredelåter sindärför HerrenHerren Det är

asherapålarna iutplånatdu harnågotocksådu har gjort gott,
Gud."dyrkadig vinnoch lagt attlandet om
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Ioshafat ordnar rättsväsendet
4oshafat bodde i Jerusalem, han for därifrån igen,nu utmen
bland folket, från Beer Sheva till Efraims bergsbygd, och fick
dem återvända 5Hantill Herren,att fäderssina Gud. insatte
domare landet,i i och befästningsstäderna Juda,ivar en av
Öoch han sade till dem: "Ge akt på vad ni det pågör, inteär
människors dömervägnar ni på Herrens, och han medutan är

7Låtdömer.ni fruktannär för Herren vägleda Geer er. noga
akt på vad ni hosgör, Herren, vår finnsGud, ingenting

han aldrigorätt, är partisk, han kan inte mutas." Jerusalem
insatte Ioshafat några leviterna och ochprästerna israeliter-av

farniljeöverhuvuden till döma för Herrens räkning ochattnas
90chblandavgöra rättstvister invånarna staden,i han befallde

dem: "Så här skall ni till fruktani förväga, Herren, med tro-
lovarhet och hângivenhet: gång rättssak överlämnas tillen er

ämbetsbröder i städerna, detsig gäller dråpmåluteav era vare
eller tillämpningen lag och bud, stadgar och regler, skall niav
råda och dem så de ådrarinte skuldsig införatt Herrenvarna
och vreden drabbar och dem. På detta skall tillsätt nier

Översteprästenför ådraväga inte skuld.att Amarja skaller
leda måli Herrenrör och Sevadja, Ismaels furstener som son,

Juda, måli kronan,rör och leviterna skall bi-av som vara era
träden. Gå till verket med kraft, må Herren med denvara som

det goda."gör

Herren Ioshafat grannfolköverger seger
1En tid därefter kom moabiterna och20 ammoniterna, och till-

med dem del förmeuniter, angripa Ioshafat.sammans atten
zloshafat fick skara fienderrapport kommitatt storom moten
honom från landet på andra sidan Döda havet, från Edom, och

de redan befann sig 3losha-att i Haseson Tamar, dvs. En-Gedi.
fat blev rädd och bestämde försig vända tillsig Herren.att
Han utlyste 4ochfasta helai Juda, judeerna samlades fören att
söka råd hos Herren. Från alla städer Judai kom för attman
söka Herrens hjälp.

5oshafat ställde blandsig de församlade från Juda och Jeru-
framförsalem i Herrens hus, 5ochden förgården, hannya

sade: våra"Herre, fäders Gud, det duär Gud himlenår isom



20:21KrönikebokenAndra717

kraft ochhanddinriken. I äralla folkensråderoch översom
7Du, bortvår Gud, drev in-stå dig.kanstyrka, och ingen emot

åt dindetIsrael och vänfolkdittland förvånarna dettai gav
8Där och därdebosatte sig,för evigt.ättlingarAbrahams

9Omsade:ochåt dittåt dig,helgedombyggde de namn,en
skallsvältellersvärd,straffande pestdrabbarolycka oss --
borditt iinför dig,ochhusframför dettaställavi namnoss

ochhöra detdu skallnöd, ochvårtill dig iochdetta hus, ropa
Moab ochfolk från1°Och ochvill ammoniternahjälpa oss. nu

israel-du lätlandderas intebergsbygd detSeirs genomvar-
fickde omväg,från Egypten, tade komgå utaniterna när en

nu de lönavill attdemutrotade inteoch de genomoss-
duegendomfrån dinundandrivahit ochkomma gavsomoss

maktlö-12Vår stårstraffa dem, viGud,besittning.iatt taoss
vadVi intekommit vetskara emotdennamot stora oss.somsa

dig."blickarvårariktarskall motvivi göra,
kvin-familjer, sina13Alla med sinainförstod Herrenjudeer

till Sa-Jachasiel,Herrens ande kom överoch barn. sonnor
till leviten MattanjaIeiel,tilltillkarja, Benaja, avsonsonson

15och ropade:hanförsamlingen,stod ihan mittAsafs därätt,
du, kungochJerusaleminvånare iochjudeeralla"Hör upp,

ochräddaskall intetill NiIoshafat Så Herrensäger varaer:
striden inteskara, är utandennaförskräckta för stora er

uppförpådedem; väg151 ärdraskall niGuds. ut motmorgon
bör-bäckravinendärdemkommer mötaochSisbranten, ni att
ställ17Men strida,sakdet inteär attIeruels öken.invidjar, er
Her-till denbliskall vittnenstå stilla;och ni somsegerupp er

förskräcktaochräddaJerusalem. Var inteochJudaren ger er,
18Ochmed er."skallHerrendem iDra ut mot varamorgon,

ochjudeerallaochmarken,ansiktetmedIoshafat föll motner
tillbadochinför Herrenkastade sigJerusaleminvånare i ner

ättlingar,Korachs19medan Kehats ätt,leviternahonom, av
med starkGud, röst.Israelsprisadeoch Herren,stod upp

ökenTekoasZONär drog stegtidigt ut motde nästa morgon
mig, invånare Ie-och ijudeerpåsade:och "HörIoshafat fram

bestå.så skallbestå, niGud,påLåt Herren,rusalem tro erer
Efter rådslagithalyckas."skall attså niprofeter,på hansTro

skulleskrud prisaheligsångare iutsåg hanfolketmed som
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Herren de drog framför ochnär hären "Tacka Her-sjunga:ut
hans nåd."evigtren, varar

När de började jubla och lovsjunga lät Herren ammoniter-
och folket från Moab och bergsbygdSeirs dragit ut motna som

23ammoniternaJuda överrumplas, så de blev slagna: ochatt
moabiterna vände folket frånsig Seirs bergsbygd förmot att
förinta dem och slut på dem, och de hade utplånatgöra när

24Närfolket från hjälptesSeir de åt förgöra varandra. jude-att
kom fram till utsiktsplatsen vid öknen och blickade uterna

fiendehären såg de bara stupade, hade undkomrnit.ingenmot
25Joshafat hansoch folk började byte, och de fann mängderta

boskap, kläder och dyrbarheter. så mycketDe atttogav varor,
de kunde bära allt.inte I dagar fortsatte de plundra, såtre att

26Menmycket fanns det. den fjärde dagen samlades de i Lov-
sångsdalen för lovsjunga därförHerren, heter denna platsatt

dag Lovsångsdalen.iän
27Alla från Juda och JoshafatJerusalem vände medmän om

och återvändei glada hem till Jerusalem, eftersomspetsen
23Dehade låtit dem glädjasHerren fiendens nederlag.över

korn till Jerusalem och hus spelande på lyror, harporHerrens
29Gudoch allalät riken fyllas skräck de hör-trumpeter. närav

3°Joshafatsde hade rikeHerren stridit Israels fiender.att mot
hade lugn och och hans Gud lät honom få fred på alla si-ro,
dor. r

dålhan31Joshafat Juda.kung Han trettiofem årvar av var
blev kung, och han regerade tjugofem år Jerusalem.i Hans

32Joshafathette till Shilchi.dotter följde farAsuva, i sinmor
spår och gjordeAsas vika det i Her-utan rättatt av som var

33Ändå offerplatsernafick kvar, och folketögon.rens vara
fortsatte för fäderslikgiltigt sina Gud.att vara

34Joshafats historia från början nedteck-till slut, hari övrigt,
Jehus,i Hananis krönika ingår bokeni Isra-nats sons, som om

els kungar.
35Efter tid lierade Joshafat Juda Achasja,sig kung meden av

36Hankungen Israel, han så mycket sloggjorde sigont.av som
med honom för påbygga skepp skulle seglaattsamman som

37DåTarshish; de byggde skeppen profeteradeEsjon-Gever.i
Elieser från Maresha, Joshafat: "Eftersom duDodias motson,
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dittkrossaHerrenkommerAchasja attlierade meddig ver
Tarshish.tillseglaaldrigkundeochSkeppen förliste

blandbegravdesochfäderlJoshafat hos sinatill vilagick21
efter honom.blev kungJoramstad. Hansdem Davidsi son

JudakungJoram över
Jechiel, Sakar-hette Asarja,zJorams Joshafat,tillbröder, söner

IsraelsJoshafat,tilldessaAlla sönerShefatja.ochMikaelja, var
och guldsilverskänker,3Deras rikademhadefarkung. gett

Juda. Menbefästningsstäder iliksomgåvor,dyrbaraoch andra
först-denhaneftersomåt Joram,hankungadömet vargav

födde.
stärkte hanfarefterkungadömet sin4När övertagitJoram
några Is-ochbröderalla sinaavrättaställningsin avattgenom

ochblev kung,då5Joram år hantrettiotvåraels furstar. var
ÖHan israelitiskadeföljdeJerusalem.åråtta ihan regerade

så hanhade gjort;familjAchavsspåren,kungarna i varsom
detgjorde ontAchav. Hantilldottermedockså gift som varen

påDavids7Ändå utplåna ätt,inteville Herreni Herrens ögon.
hade lovatDavid.med Han attslutitförbund handetgrund av

efterkom-och hansför honomskulle brinnaalltidlampaen
JudasfrånEdom över-3Under lösgjorde sigtidmande. Jorams

9Joram medditdrogkung.höghet och sig upptog egenen
tillhangickPå nattenallaochfurstar vagnstrupperna.sina

ochslog honomhonom,omringatedomeerna,anfall, sommen
aldrigdet1°Sedan harlossbrötEdom sigvagnsbefälhavarna.

ock-lösgjordetid sigVidöverhöghet.Judasstått under samma
Her-eftersom Joram övergettöverhöghet,Judasfrånså Livna

offerplatser iHan ocksåhade inrättatGud.fäderssinaren,
ochotrohettillinvånareJerusalemsförlettochJudas städer

avfall.lockat tillJuda
det stod:därElia,profetenfrån12Då tillbrev Joramkom ett
följt dinharGud: inteDavids Dufaderdin"Så Herren,säger

13utan IsraelsföljtspårenJuda ioch kung AsaJoshafatfar av
tillinvånareJerusalemsochJudaförlettoch du harkungar,

medochoch tillgjordeAchavs ättpåotrohet sätt somsamma
Där-du.bättre änfarsdinbröder, söner,dödat dina varsom

ochhustrurdinafolk, dina söner,dittskall Herren utsättaför
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15och skall drab-du självhemsökelse,för svårallt du äger en
tillså desjukdom inälvorna, sistsvåra plågor,bas i attenav

faller till följd sjukdomen."ut av
Herren boddede araberochuppeggade filisteerna som

17så Juda. Dede drogkushiterna Ioram, motnära attmot upp
palats,allt fann kungensförde bort de iträngde landet ochin i

så bara hadeoch hustrur, Ioram sinlikaså hansoch söner att
18Efter honomallt detta lät HerrenIoachas, kvar.yngste son,

19En ef-tidinälvorna.obotlig sjukdomdrabbas i senare,av en
sjukdomen, ochtill följdår, föll hans inälvor utter ett avpar

hanstände eld tillFolketdog under svåra ingenhan smärtor.
fäder.för hansde gjortära som

20oram och han regeradeår då han blev kung,trettiotvåvar
be-saknad och hangick bort, ingen,åtta år Jerusalem. Hani av

kungagravarna.Davids stad, dockgravdes inte ii

JudaAchasja kung över

Uerusalems tillAchasjainvånare gjorde Iorams yngste son22
dethade dödatsäldreefter honom. Alla dekung sönerna av
Såaraberna.tillsammans medgått tillrövarband angreppsom

Han årtjugotvåJuda.kungblev Achasja, Iorams över varson,
regerade år Jerusalem. Hansoch han idå han blev kung, ett

3Även Achasjatillsondotter Omri.hette Atalja och varmor
fick honomspåren, hansföljde Achavs familj i att syn-mor

4Han Achavs familj detråd. gjorde liksomda sina somgenom
de ho-sedan hans far hade döttHerrensi ögon;ont gavvar

5Och på derasdetledde honom fördärvet.råd i varsomnom
Israelsmed Achavsfält tillsammans Ioram,råd han drog i son

kämpade denneochHasael, kungen Aram,kung, motmot av
Gilead, där såradesvid IoramRamot i av arameerna.

610mm få de sår läktatillbaka till Iisreel fördrog sig att som
kung Ha-tillfogats vid under kriget Aramshonom Rama mot

Juda,Iisreel kom kung AchasjaMedan han låg sjuksael. i av
7Gud det såpå besök till honom; hadeIorams attstyrtson,

han kom dit drog hanskulle besöka honom.Achasja När ut
Iehu, Nimshis Herrenmedtillsammans Ioram mot son, som

3UnderAchavs kampentill kung förhade ätt.smort att utrota
furstar Achasjasträffade på Iudas ochAchavs Jehuättmot
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avrättade dem.ochuppvaktning,ingick hansbrorsöner, isom
hanhonom9Han och närAchasja,efterlät söka grepman
ho-dödadeIehu ochtillförde honomochgömde Samariasig i

ändåde tänkte: "Hanförbegravde honom,deMen varnom.
dyrkade Herren."helhjärtatIoshafat,ättling till som

förmåddeAchasjas styraättdetfanns ingenNu somav
riket.

Judagripermakten iAtalja
död1°När hennesfickAchasjasAtalja, attveta son varmor,

MenIuda.kungaätten iutplåna helaföresatte hon sig att
Achasjas Io-undanlyckadesIoshavat gömmaprinsessan son

ochförde honomdödas.skulle Honkungabarnenash, just som
till kung IoramdotterIoshavat,klädkammaren.tillhans amma

och hontill Achasja,Iojada,till systeroch hustru prästen var
döda honom.kundeså honAtalja, intedold förhöll Ioash att

under denGuds hus,121 gömd idem,stannade han hosårsex
landet.regeradetid Atalja i

dödAtaljasJuda.Ioash kung över
det gicktill ochmodlUnder Iojada sigåretsjunde tog samman23

IochanansIsmael,Ierochamsofficerarna Asarja,med son,son,
SikrisElishafat,ochAdajasMaaseja,OvedsAsarja, son,son,
Judasfrån allasamlade leviterna2De ochIudairuntresteson.

tillde komfamiljeöverhuvudena. Närisraelitiskadestäder och
kungenförbund med i3slöt församlingenhelaJerusalem ett

skall bliHankungens sonsade: "HärIojada ärochGuds hus,
4Så skallhär niDavids ättlingar.kung, så Herren sagt omsom

pågår i tjänstoch levitertredjedelden prästergöra: somav er
5och tredjedeltrösklarna,Vakt vidstå påskallSabbaten en

medanIesodporten,vidtredjedelochpalatsetskall i envara
ÖIng-hus.till Herrensförgårdarnapåuppehålla sigfolket skall

de leviter ioch ärtemplet prästernafår in i utom somen
skallfolkethelgade,deeftersom ärfår intjänst. De men

7Leviterna slutaskallförpliktelser Herren.iaktta sina mot upp
försökernågonhand. Om tamed iallaomkring kungen, vapen

hanFölj kungen änlivet.skall han mista varttempletsig in i
gar."
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3Leviterna och alla judeema hadegjorde Iojadaprästensom
befallt dem; och gickmanskap, både demsitttogvar en som
på och dem gick på IojadaSabbaten, eftersomsittsom av pass

9jojadainte avdelningarna ledigt. officerarna de spjut,gav gav
sköldar och koger hade tillhört fannskung David ochsom som

wHanGuds hus.i ställde folket, alla händer-med iupp vapen
omkring kungen, från templets desssödra sida tillruntna,

Därefterframför altare och tempelhus. förde de utnorra,
kungasonen och på honom diademet och armringarna.satte

hansDe utropade honom till kung, och Iojada och söner smor-
de honom, och de ropade: konungen""Leve

12När Atalja hörde jublet från folket förskyndat till attsom
hylla kungen gick hon bort till dem hus.i Herrenssom var
13Där fick hon kungen stå vid pelare intill ingången,sinse
med officerarna och jubladeFolketsig.närmasttrumpetarna
och smattrade, och sångarna med sina instrumenttrumpeterna
ledde hyllningarna. Då Atalja sönder kläder ochsina ut-rev

Prästenbrast: "Förräderil Förräderi" Iojada officerarnagav
hade befälet föra tillorder bort henneöver trupperna attsom

andra sidan ochpelarraden hugga ochattom ner somvar en
följde efter henne. ville skulle dödaHan inte henne iatt man

15DeHerrens hus. henne, och hon fördes fram till Häst-grep
kungapalatset. dödadei de henne.Därporten

Iojada slöt förbund mellan själv, folketsig och kungen:ett
17Ochde skulle tillfolk. hela folket begavHerrens sigvara

baalstemplet och det; de slog sönder altarna och guda-rev ner
Baalsbilderna, deoch dräpte framförMattan altarna.präst

lsMen Iojada vakt kring Herrens hus under ledningsatte ut av
de levitiska återinfördeoch de avdelningar förprästerna präs-

och leviter David Herrens hus för skul-inrättat i deter attsom
offra brännoffer sååt det föreskrivetHerren, i Mosesärsom

19Hanlag, med glädje och sång, allt Davidsenligt anvisningar.
ställde dörrvaktarna vid till Herrens hus, för ingenportarna att

ZOSedanpå något skulle kunna kommasätt in.som var oren
han officerarna,med de förnämstasig och styrandedetog

bland folket och hela folket och förde kungen från templet ge-
Övre kungapalatset. lätin i Där de Ioash platsporten tanom

21Folketpå den kungliga gladde sig och allt lugnt itronen. var
staden.
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Atalja dödade med svärd.man
1J0ash år då han blev kung, ochsju han regerade fyrtiovar

morår i Jerusalem. hetteHans Sivja och från Beer Sheva.var
Så länge Jojada levde gjorde Joash detprästen irättsom var

3PrästenHerrens skaffadeJojada honomögon. två hustrur, och
han fick och döttrar.söner

Templet restaureras
4En tid därefter föresatte Joashsig Herrens hus.att restaurera
5Han samlade och leviterna och sadeprästerna till dem: "Dra

till Judas städer och samla år för årut in från alla israel-pengar
föriter Guds hus stånd. Låti detsätta ske dröjs-att utaner

mål." 6DåMen leviterna gjorde sig brådska.ingen kallade
kungen till Jojadasig och frågadeöversteprästen honom: "Var-
för har du inte till leviterna drivit den skatt frånin Judasett att
och Jerusalem Herrens tjänare Mose och försam-Israelssom

7Denling bestämt för förbundstecknets tält" ogudaktiga-
Ataljas hade Guds hussöner trängt sig in i och till och med an-

för baalsgudarnavänt det helgat för Herrens hus.som var
8På kungens befallning gjorde kista, ställdesman en som

9Ettutanför till Herrens hus. påbud gick Juda ochporten iut
Jerusalem alla skulle komma till Herren med den skattatt som
ålagts AllaIsrael öknen Gudsi tjänare furstarnaMose.av
och hela folket kom med glädje och lade kistan tillsipengar

Närden blev full. det dags föra kistan till den kontrollattvar
leviterna utförde för kungens räkning och fannsom attman

det mycket den, kom kungensi sekreterare ochvar pengar
översteprästens tillsyningsman och tömde kistan, varefter den
bars tillbaka till plats. Så gjordesin dag efter dag ochman man

somsamlade mycketin kungen och Jojada överläm-pengar,
nade till dem skulle utföra arbetena Herrens hus, dei ochsom
lejde stenhuggare och förtimmermän reparationerna Herrensi
hus liksom och kopparsmederjärn- till templets restaurering.
13Arbetarna gick till verket och skadorna botades derasgenom
försorg; de återställde Guds hus ursprungligt förbättrati och

14Närskick. de färdiga lämnade de blivitvar pengarna som
till kungenöver och Jojada. dem tillverkadesAv föremål till

Herrens hus, både för gudstjänsten och offren, skålar och and-
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offradeslevdeSå länge Iojadasilver.ochföremål guldavra
hus.brännoffer Herrensidagligen

år,ålder 130150jada år,ochgammal idog, mätt avenav
eftersombland kungarna,16och Davids stad,begravdeshan i

hus.och hansIsrael, för Gudmycketså ihadehan gjort gott
ochkungen gjor-17När furstar tillIudasdöd komIojada var

18Delyssnade till dem. övergavoch hanuppvaktning,de sin
asherapålar ochoch tillbadhusfäders Guds,Herrens, sina av-

19Her-Jerusalem.ochJudavredebrott drog övergudar. Deras
återvända tillfå demförtill demdå profetersände attattren

lyssna.de villedem, intevarnadeprofeternahonom; men
och hanGuds Iojadasuppfyllde Sakarja,ande prästen son,

Varför bry-"Så Gud:sade:ochframför folket sägerställde sig
harsviker er Niså lyckan övergettbudHerrensni attmotter

21De siger." motdärför har han övergettHerren, sammansvor
templetspåstenade de honomorderoch på kungenshonom,
farZZKung Ioja-kärlek Sakarjasdenhade glömtIoashförgård.

dödsögonblicketdödade hans Iochhonomda visat ropa-son.
straffa."och"Måhan: Herrende se

Ioash.23Vid hären Ara-arameiskadenårsskiftet tågade mot
furs-allautplånadeJerusalem, deochiIudaträngde inmeerna

till kungen Damas-sände de idedet bytefolket, ochi togtar
24Trots lät Herrenlitenarameiska härendenkus. enatt var

hadeeftersom folketvåld, övergettdesshär fallamycket istor
Ioash.verkställde de domenSå överGud.fädersHerren, sina

till-drog25Arameerna svårt sårad och siglämnade Ioash
förhonomhans mänDå sig närmaste motbaka. sammansvor

de dräpte honom idöd, ochIojadashämnas prästenatt sons
ladesstad, han inte iDavidsbegravdes ihans Hansäng. men

25De honomsig motkungagravarna. varsammansvorsom
moabitiskanJosavad,ochammonitiskan ShimatsSavad, son,

ho-27oashs profetordende många motShirnrits söner,son.
ned-harGuds allt dettaåteruppbyggnaden hus,och avnom

Hanstilläggsskriften till boken kungarna.tecknats i sonom
efterkung honom.blevAmasja
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Amasja kung Juda. med Edom och IsraelKrigöver

lAmasja tjugofem år då han blev kung, och han regeradevar
fråntjugonio år Jerusalem. hette Ioaddan ochi Hans varmor

ZHanJerusalem. gjorde det docki Herrensrätt ögon,som var
hela hjärta.inte sittav

3När säkradkungamakt lät han demAmasjas avrättavar av
4Mensina hade dräpt hans far kungen. deras barnmän som

skonade stårhan enlighet med det skrivet lageni i i Mo-som
bok, där befaller: "Fäderna skall dö för barnensHerren inteses

skull barnen för fädernas skull, och skalloch inte utan var en
dö för brott."sitt eget

5Amasja samlade och ställde hela Juda ochjudeerna Benja-
familjevis befäl och lägre officerare.min under högre Hanav

år och fannsmönstrade dem äldre; dettjugo 300 000som var
ÖHanvapenföra soldater kunde hantera lans och sköld.som

lejde också kämpar från Israel för talenter100 000 100tappra
7Mensilver. till honom ochgudsman kom sade: "Konung,en

låt förden israelitiska hären dra tillsammans med dig,inte ut
8Dradessa efraimiter påHerren med Israel allainteär ut--

hand och gå modigt striden, skall Gud låta digiutegen annars
falla för fienden. Gud har makt hjälpa och stjälpa."att att -
9"Hur går det då med de talenterna till den israel-100 jag gav
itiska styrkan" frågade och gudsmannen svarade:Amasja,

1°Dåså." hemförlovade"Herren kan dig Amasjaänge mer
den styrka hade kommit från Efraim. blevDe ursinnigasom
på judeerna och återvände hem vredesmod.i

Amasja mod till och ledde folk Saltdalensitt tillsigtog
Ytterligareoch från tillslog där Seir.10 000 10 000 togsman

fånga judeerna, förde dem på klippatoppensomav upp av en
och därifrån så alla döds.störtade dem krossades tillattner
13Men den styrka hade skickat hem ochi Amasjamännen som

överföll frånfått följa med striden judeiska städerinte iutsom
invånarnaSamaria till slog ihjäl där ochBet-Horon, 3 000 av

rikt byte.etttog
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för-När edomeernatillbaka efterkomAmasja översegern
demställdehade ochde gudar Seirde han med isig uppman

åt.rökelseoch tändetillbad hangudar. Demsina egnasom
15Då profet till ho-på och sändevredblev AmasjaHerren en

räddakundedyrkar du gudar"Varför intesade: somsomnom
16Men "Näravbröt honom:våld"folk ditt Amasjasitt eget ur

blir du dö-rådgivare Sluta,dig till kungliggjorde vi annars
har beslutatGudsade: "JagProfeten slutadedad" vet attmen

tilllyssnarså här och minaeftersom du inteförgöra dig göratt
råd."

17Kung sedan budrådslag och sändeJuda höllAmasja av
till Jehu, ochJoachas,Joash, tilltill Israels kung utma-sonson

Israels kung Jo-"Låt öga"nade honom: mötas öga motoss
på"TistelnJuda:till kungskickade detta Amasjaash avsvar
tilldotterpå dincedern Libanon: Gebud tillLibanon sände

förbipå Libanon komde vilda djurenåthustru son Menmin
19Du edo-med du slogskrytertisteln.och trampade attner -

du vill vinnaåt huvudet sådigoch det har stigit attmeerna,
olyckanVarförhemmahellreStanna utmanaära.ännu mera

2°Men lyssna-med dig." Amasjaoch Judaskulle gå underDu
fien-demdet för iGudpå så hadede honom;inte attstyrt ge

21Isra-gudar.dyrkat edomeernasde hadevåld, eftersomdens
ställdesJudavid Bet-Shemeshdå och idrogels kung Joash ut,

ZZJudeerna be-Judas kunghan och Amasja.de öga,öga mot
2315-och hem tilloch flydde sig.israeliternasegrades var enav

kungBet-Shemesh Judasvidtillfångatogkung Joashraels
till Je-honomJoachas, och fördetilltill Joash,Amasja, sonson

Efraim-frånstadsmuren,alnarhan 400rusalem, där avnerrev
24Han ochpå guldalltlade beslagtill Hörnporten.porten

Oved-hosGuds husföremål fanns iallasilver och som -
gisslanhanskatter. DessutomkungapalatsetsEdom och tog-

sååtervände till Samaria.och
25Kung efterårlevde femtonJuda, Joashs iAmasja son,av

25AmasjasIsrael, Joachas hade dött.Joashdet kungatt son,av
bokenfrån till slut, har nedtecknats ibörjanhistoria övrigt,i

27När HerrenIsraels kungar.Judas och Amasja övergavom
tillflydde La-honom Jerusalem, och hanstämplade imotman

ihjälslogskickade dit folkdekish, somsammansvurnamen
ZSSedan begravdesochhämtades han med hästspannhonom.
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1Ochbland fädersina Davidsi stad. folket Judai Ussia,tog
då år, och utropade honom till kung efter hanssextonsom var

Hanfar Amasja. befäste Elot och återförenade staden med Ju-
da, sedan kungen hade gått till vila hos fäder.sina

Ussia kung Ladaöver
3Ussia år då han blev kung, och han regerade fem-sextonvar
tiotvå år Jerusalem.i Hans hette Iekolja frånoch Jeru-mor var

4Hansalem. gjorde det alldelesi Herrensrätt ögon,som var
5Hanhans far Amasja. dyrkade Gud så länge Sakarja lev-som

de, han lärt honom gudsfruktan, och så länge han dyrka-som
de Herren lät honomGud ha lyckan med sig.

ÖHan drog strid filisteerna ochi stadsmurar-ut mot rev ner
7GudGat,i Iavne och Ashdod. hjälpte honom filisteer-motna

350maraberna bodde i Gerar ochmot meuniterna,motna, som
fick erlägga tribut till Ussia. Ryktet honom spreds ändaom ner
till såEgypten, mäktig han. Jerusalem byggde Ussia tornvar
vid Hörnporten, Dalporten och murvinkeln och befäste dem.
1°Han byggde också ödemarken och högg mångaitorn ute ut

för hanvattencisterner, ägde hjordar. Han hade bönder istora
Låglandet och på högslätten och vingårdsarbetare bergeni och

bördigai trakter. hanIa, ivrade för jordbruk.
Ussia hade krigshär, drog strid indelad enligtiuten som

den sekreterarenmönstring gjorts Ieiel och förmannensom av
Maaseja. Den stod under befäl Hananja, kungensav en av ge-

uFamiljeöverhuvudenaneraler. anförde de kri-tapprasom
13och den här de förde befäl2 600, bestodövergarna var av

307 500 med kraft och styrka hjälpte kungen i stri-man, som
14Ussiaden fienden. utrustade hela hären med sköldarmot

15ochoch lansar, hjälmar och harnesk, bågar och slungstenar, i
Jerusalem byggde han sinnrikt uttänkta krigsmaskiner. De
skulle stå på och murhörnen, och kunde skjuta pi-tornen man
lar och med dem. Ryktet honom spreds vidastora stenar om
omkring; på underbart blev han hjälpt så han ficksättett att

makt.stor
Men han hade fått denna makt blev han så högmodignär

han gjorde något förfärligt. handladeHan trolöstatt mot
Herren, Gud: han träddesin Herrens tempel förin i tändaatt
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17Då efterAsarja ingickrökelsealtaret. prästenpårökelse
13Demodiga män.åttioåtföljd Herrens präster,honom, av

det inteoch sade: "Ussia, ärför kung Ussiaställde isig vägen
får bara göra,åt det prästernarökelse Herren,tändadin sak att

helgedomenGåhelgats för detta.har utArons söner, ursom
Gud."inför Herrendigdetta ingen äratrolös,har varitDu ger

handen,rökelsekaret istod med19Ussia hanrasande därblev
slograsadehan prästernaOchtända. när motberedd spe-att

rökelsealtaret Her-ividinför prästernahanstälska iut panna
zoöversteprästen andrade vän-och prästernaAsarjahus.rens

spetälskafått ihadesåg hanochhonomde attsig pannan,mot
Även snabbtvillesjälvhandärifrån.honomjagadeoch de ut

21Kungsjukdom.medslagit honomHerreneftersomkomma ut,
måsteochdödsdagtillspetälsk ända sinsedan somUssia var

frånutestängd Herrenshanförhus sig;spetälsk bo i ett var
ho-styrde överhans IotamdettidenUnderhus. somsonvar

landet.folketoch ivet
nedteck-blevtill slut,22Ussias från börjanövrigt,historia i

23Ussia vila hostill sinagickAmosprofeten Jesaja,nad son.av
kungligapå detbland dem,begravdes utefäder och grav-men

spetälsk. IotamHanstill hanmed hänvisningfältet, att sonvar
efter honom.kungblev

u
JudakungIotam över

regeradehanochblev kung,ljotam år då hantjugofemvar27
Sadoks dotter.Ierusha,hetteJerusalem. Hansår isexton mor

hansalldelesHan Herrens ögon,idetgjorde rätt somvarsom
tempel.Herrensiinte indessutomträddeoch hanfar Ussia,

Övre3Han byggdefördärvligt.handladockfortsatteFolket att
4Hanpå Ofelmuren.mycketbyggdeochhusi Herrensporten

byggdeskogstrakternaochbergsbygd, iIudastäderbyggde i
5Han kungkrig ammoniternasfördeochborgar mothan torn.

talen-100året honommåste detsegrade. Ammoniternaoch ge
mycket beta-såkorn;och kor10 000kor000silver, 10 veteter

6otams ställningtvå följande åren.också delade ammoniterna
Gud.till sinhöll Herren,orubbligt sighaneftersomstark,var

gärningar,och hans7otams hans krigallahistoria övrigt,i
9otamoch Judas kungar.Israelsbokennedtecknatshar i om
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gick till vila fäderhos och begravdes Davids stad.sina i Hans
Achas blev kung efter honom.son

Achas kung Iuda. judeiska fångarna skonas.De Achasöver
avgudadyrkan
1Achas år då han blev kung, och han regeradetjugo sexton28 var
år Jerusalem. gjorde deti Han inte Herrensrätt i ögon,som var

utanså faderhans David följde dehade israelitis-gjort, isom
ka kungarnas spår. gick så långt hanHan gjorde be-gjutnaatt

3tändeläten åt baalsgudarna, offereld Ben-Hinnoms dal ochi
brände på bål enligt det vedervärdiga bruket hossina desöner

4I-Ianfolk hade drivit för israeliterna.Herren undan offra-som
de och tände offereld på offerplatserna och kullarna och under
alla grönskande träd.

5Herren, hans Gud, honom den arameiske kungensigav
våld. besegrade honom och fång-Arameerna antaltog ett stort

de förde till Damaskus. ocksåHan den israelitis-iar, som gavs
ke kungens våld, och denne tillfogade honom förluster:stora
6Pekach, Remaljas pådödade enda dag judeer,120 000son, en
allesammans skedde därför folket hadeDettamän.tappra att

7Sikri,fäders Gud. kämpe från Efra-övergett Herren, sina en
dödadeim, kungens överståthållaren AsrikamMaaseja,son

slsraeliternaoch kungens Elkana.närmaste 200 000togman
fångar från broderfolk, pojkar flickor,kvinnor, och och desitt

också rikt byte förde tilloch det Samaria.tog ett
9Där fanns profet vid Oded, gick förHerrensen namn som

hären den kom tillbaka till Samaria. sade:möta när Hanatt
"Herren, fäders Gud, vred på judeerna, därförochera var gav
han våld.dem har dödat med himmelsskriandei Men niert ett

1°Och fråntänker och kvinnor Juda ochraseri. ni göra männu
Jerusalem till slavar själva ställt skuldSom niinte iera om er

Hörtill GudHerren, på Skicka tillbaka fångarnamig:er nu
från bröder, förni vrede flammartagit Herrens er"motera

Och några efraimiternas överhuvuden, IochanansAsarja,av
Berekj Meshillemots Hiskia, Shallums ochson, a, son, son,

Amasa, Hadlajs vände till dem kommit tillbakasigson, som
13ochfrån kriget sade: fångarna hit Tänker dra på"För niinte

skuld till Herren och öka den synd och skuld redan harvioss
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14Då läm-Israel."vreden flammarochVår skuld är motstor,
furstarnainförifrån fångarna och bytetsoldaterna signade

15De handhela församlingen.och män nämnts tog omsom
fannsmed vadnakna klädde deallafångarna: somvarsom

ochoch lät demdem kläder skor, ätabytet.bland De gav
pådem med olja. Dedricka och smorde sattessvagasom var

derasJeriko, Palmstaden,förde dem alla till näraoch deåsnor,
de tillDärefter återvände Samaria.bröder.

16Vid bud till kungen Assy-sände kung Achasden tiden av
17Även hadeedomeernahjälp. näm-bad honomochrien om

13Och hadefångar. filisteernaJuda ochanfallit tagitligen an-
Juda ochhörde tillLåglandet och Negevstädergripit i som

med kring-SokoAjalon och GederotBet-Shemesh,intagit samt
medoch Girnsokringliggande byarmedliggande byar, Timna

19Herren för-bosatt där.och de hade sigkringliggande byar,
hadekung,Achas, Israelspå grundödmjukade Juda somav

handlat trolöst Herren.Juda ochupplösningenorsakat i mot
2°Men ho-kungen Assyrien,då Tiglat Pileser,drog motutav

21Achasstödja honom.stället föroch honom i attansattenom
alltoch furstarna ochoch palatsetbåde templetplundrade gav

ZZNärhonomdet hjälpte inte.till kungen Assyrien, menav
sådantrolös Herrenblev hanhan än motansattes varmer -

23Han hade be-Damaskus gudaroffrade tillkung Achas. som
gudarkungarnasarameiskaför han tänkte: "Dehonom,segrat

så de hjälper mig."till demdem, offrarhar hjälpt jag attnu
på fall.helaoch Israelbåde honomstället fick deMen i

24Achas dem.tempelföremålen och högg söndersamlade ihop
alta-hus och gjordetill sigockså HerrensstängdeHan porten

25Och varenda stad iIuda inrät-Jerusalem. ihörnVarjei avren
gudar. Såoffereld åt andratändaofferplatser förtade han att

fäders Gud.vredeväckte han hos Herren, sina
25Hans tillfrån börjanhistoria och hansi övrigt gärningar,

Israels kungar.boken ochslut, har nedtecknats Judasi om
27Achas Jerusalem,begravdesgick till vila hos fäder och isina

lade honom Israels kungarsstaden; iinne i inte gra-manmen
blev kung efterHiskia honom.Hans sonvar.
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JudaHiskia kung över
regeradeoch hankung,1Hiskia blevdå hantjugofem årvar§29

dotter.SakarjasAvia,hetteJerusalem. Hansår itjugonio mor
ögon, hansalldelesHan Herrensigjorde det rätt somvarsom

3Det första regerings-han i sitthadefader David gjort. somvar
ochhustill Herrensöppnademånaden,år, den första porteni

leviterna4Han ochhämtalät prästernareparerade dörrarna.
5ochÖstra pådem: "Hörsade tillpådemoch samlade torget

fädershelgaoch Herrens,självaHelgalevitermig, eraernu
5Våra fäder harhelgedomendetGuds, hus. För ut urorena

Guds,vårHerrens,idetoch ärtrolösa gjort ontvarit som
från Herrensbortoch sighonom väntharDe övergettögon.

7De också dör-har stängtdende harboning, ja, vänt ryggen.
rökelsede har inte täntlamporna,och släcktförhallentillrarna

8Därför harGud.åt Israelshelgedomenbrännoffereller offrat i
haroch han gjortJerusalem,ochJudadrabbatvredeHerrens

hån,ochödeläggelsefördemskräckbild ochdem till utsatten
9a, fallit förharvåra fädermedkan ögon.ni egnasesom

fångenskaphustrur iochdöttrar ärochvårasvärd, och söner
för-1°Nu slutaföresatt mighar jag ettdetta. attpå grund av

flammandehansvändaGud, förIsraelsmed attbund Herren,
utvalt tillMina har Herrendröj inte Erfrånvrede söner,oss.

tändaochhans tjänare attinför honom, atttjänstgöraatt vara
rökelse."

Joel,och Asarjas12Leviterna Machat, Amasajs son, avson,
Kish, Av-likaså Merarisoch ättdå fram,träddeKehats ätt, av

Ioach,Gershonsoch ättIehallelelsdis och Asarja, avson,son,
13och Elisafans Shim-ättIoachsEden,ochSimmas avson,son,

ochochSakarja MattanjaAsafsochoch Ieiel ätt avav
ochShemajaIedutunsoch ättShirniochIechielHemans ätt av
ochhelgade15De ämbetsbröder, de sigsamlade sinaUssiel.

ord gick demed Herrensenlighetbefallt ihadekungensom
Sedan tempelhusetigick intemplet. prästernaför att rena

tempelhittade Herrensde ialltfördeför det. De orentatt rena
förde detochdetleviterna utdäroch emottill förgården, tog

första17Helgandet på första dagen iinleddesKidrondalen.till
kommithade demånadenåttonde dagen ioch denmånaden,
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tempelhuset under åtta dagar,till förhallen. Sedan helgade de
de färdiga.på första månadenoch sextonde dagen i var

13De helaoch sade: hargick till kung Hiskia "Viin renat
dess tillbehör ochbrännofferaltaret med allahus ochHerrens

19Ochtillbehör. alla de före-skådebrödsbordet med alla dess
trolöse kung Achasmål vanhelgades under den rege-som

påhelgat, och de finnsringstid har ställt ordning ochvi i nu
plats vid altare."Herrenssin

ZOTidigt ledandesamlade kung Hiskia denästa morgon
21De fördetill templet. med sjustaden och gick sigimännen

dessutom bockarbaggar och lamm,sju sjutjurar, sju som
syndoffer för helgedomen och för judeerna.för kungadömet,

påoffra dem HerrensbefalldeHan Arons söner,prästerna, att
22De hand blo-altare. slaktade ochtjurarna, prästerna tog om

slaktade ochpå altaret, och de baggarnadet och stänkte det
lammen och stänktestänkte blodet på altaret, och de slaktade

23Sedan syndofferbockarna tillpå förde de framblodet altaret.
lade händerna på dem,kungen och församlingen, och man

24och synd-och offrade blodetslaktade demprästerna ettsom
försoning åt hela Israel.offer på altaret för bringa Kungenatt

brännoffret syndoffret skullebestämt ochhade nämligen att
gälla hela Israel.

25Han cymbaler,lät leviterna ställa templet medsig iupp
profe-så David, kungens Gad ochharpor och lyror, siaresom

frånhade befallt; befallningen kom HerrenNatanten genom
ställde26Leviterna med dehans profeter. sig instrumentupp

27Hiskia be-införde och medDavid sinaprästerna trumpeter.
på samtidigtfallde brännoffret skulle offras altaret, ochatt som

började sången till ochoffrandet inleddes Herren trumpeterna
Davidljuda, tillsammans med de Israels kunginstrumentatt

23och sångarnainförde, hela församlingen tillbad, och sjöng,
blåste allt detta tills offrenoch i trumpeternatrumpetarna -

29Näravslutade. slutat offra föll kungen och alla somvar man
tillbad.på knä ochfanns där tillsammans med honom ner

3°Kung leviternaHiskia och de ledande uppmanademännen
och Asafs ord, och demed Davids siaren pri-prisa Herrenatt

och föll och tillbad.sade honom med glädje ner
31Hiskia åttill orda och sade: har blivit Vigda"Nitog nu

slaktoffer och tackoffer tillTräd fram medHerren. Herrens



30:8KrönikebokenAndra733

tackoffer, och deslaktoffer ochmedkomFörsamlingenhus."
32Antalet bränn-brännoffer.medmanade komkände sigsom

baggarmed 100församlingen kom 70 tjurar,offerdjur varsom
33De heligabrännoffer åt Herren.alla dessaoch lamm;200 var

34Menfår.och 3 000 prästernagåvorna utgjordes 600 tjurarav
därför hjälpteochofferdjuren,flå allaför få för kunnaattvar

tills allafärdigt ocharbetetdem tillsderas leviternabröder var
villi-nämligenhade varitleviternahade helgat sig;präster mer

35Till mängden bränn-denhelga sig prästerna. storaänattga
gemenskapsoffrenfrånockså fettstyckena samtoffer kom

brännoffren.hörde tilldryckesoffren som
36och ochHiskiahus,återupprättades HerrensSå tjänsten i

Alltför folket.hadevad Gud gjorthela folket gladde sig över
gått mycket fort.hade

påskfirandeHiskias
också1Hiskia han skrevJudaIsrael ochbud till helasände30 -

folketuppmanadeochtill Efraim och Manasse attbrev -
Israelsför firaJerusalem Herrens,komma till templet i att

påsk.Guds,
enadeZKungen, Jerusalemförsamlingenoch hela ifurstarna

3De nämligenkunde intemånaden.andrafira påsk isig attom
mångatillräckligttidpunkt, eftersom intefira den vid rätt

samlats Jerusa-hade ifolketoch intehade helgat sigpräster
riktigt4Både detmenadeförsamlingenochlem. kungen att var
Israel,5Man helakungörelsesända iså. beslöt utgöra attatt en

ochskulle kommafolketfrån ända tillSheva Dan,Beer attom
för-det hadeJerusalem;påskfira Israels Guds, iHerrens, man

föreskrivet.detså ärinte gjort gemensamt,ut som
kurirerna i vägbefallning sigkungensenlighet med gav

och furstarna.från kungenmed breventill Israel och Judahela
ochAbrahams, Isakstillvänd Herren,"Israeliter,Där stod: om

räd-till denvändaskall han sigIsraels Gud, så rest somav er
7Gör fädervåld. inteassyriska kungarnasdats de som eraur

såGud,fäderstrolösa Herren, sina attoch bröder, motsom var
3Varkansjälvaniödeläggelse,han dem förutsatte se. nusom

och kornför Herrenböjfäderhårdnackadeinte utan ersom era
Herren,för Tjänahar helgat evigt.hantill helgedom,hans som
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90mGud, då vänds hans flammande vrede från ni vän-er er.
ochder till kommer bröderHerren mötasöner attera eraom

får åter-hos dem fört bort dem, så debarmhärtighet attsom
Gud, nådig och barm-vända till detta land, Herren, ärer

niskall vända bort ansikte frånhärtig, och han inte sitt er om
till honom."vänder om

1°Kurirerna for från stad till stad Efraim och ja,i Manasse,
åt och drevända till Sebulon, bara skrattade demmen man

Några öd-från Asher, och Sebulonmed dem. Manassemän
12Också gjordekom till Jerusalem. Judamjukade dock och isig

kungen ochså invånarna blevGud eniga göraattatt om som
befallt enlighet med ord.furstarna hade Herrensi

13En för firamänniskor samlades Jerusalemskara i attstor
myck-andra månaden; detdet osyrade brödets högtid i envar

14De altarnaförsamling. med avlägsna isig attet stor angrep
15Påkastade de Kidrondalen.Jerusalem, och rökelsealtarna i

pâsklammet.fjortonde andra månaden slaktade dedagen i
och leviterna helgat och kommitSkamsna hade sigprästerna

16De bestämda plat-brännoffer templet.med till intog sinanu
stänktelag.enlighet med gudsmannen Moses Prästernaiser

17det nämligen mångadet blod leviterna handtagit om var-
leviterna slaktadehade helgat ochförsamlingen sig,i intesom

påsklammetåt sådärför lammen alla inte attvar rena,som
Folkets ochflertal, många från Efraimblev helgat åt Herren.

åt påsk-hade ochIsaskar och Sebulon, inte sigManasse, renat
badföreskrivet. Hiskialammet på Menärsätt änannat som

19varförsoning åt ochgode, bringaför dem: "Må denHerren,
fäders Gud,Gud,helhjärtat dyrkar Herren, sina menen som

ZOHerrenrenhetsregler." lyss-kan uppfylla helgedomensinte
folket.nade på Hiskia och skonade

21Så osyradefanns Jerusalem detfirade de israeliter isom
dagar glädje. Och dag pri-brödets högtid underi sju varjestor

Hiskiasade leviterna och med all kraft.Herrenprästerna ta-
till Väl förfarna ilade uppmuntrande leviterna, visat sigsom

da-hade firat högtiden under de sjuHerrens tjänst. När man
fä-och offrat gemenskapsoffer och tackat Herren, sinagarna

23enade högtidenGud, hela församlingen firaders sig attom
gläd-firades underytterligare dagar. Också dessa dagarsjusju

Församlingen fick kung Hiskia Juda 000 tju-1mottaav av
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får.och 10 000furstarnafår, och 000 tjuraroch 17 000 avrar
25Hela för-JudasantalDessutom helgade präster.sig stortett

och helaoch leviternaliksomsamling gladde prästernasig,
främlingarfrån Israel och dekommitden församling somsom

26Glädjenbodde Juda. ieller ikommit från Israel storvarsom
Salomo,sedanliknande hadenågot inteJerusalem, ägt rum

27De träddelevitiskaIsraels kung.Davids prästernavarson,
bönhörde dem.och Derasfram välsignade folket, Herrenoch

nådde heliga boning.himlen, hans
1När där tillalla israeliterslutfört drog varitallt utsomvar

ashe-och höggkrossade stenstodernastäderna Juda. Dei ner
och altarnaofferplatserna iförstörde fullständigtrapålarna och
Sedan åter-Efraim ochoch Manasse.hela Juda och iBenjamin
egendom.och tillstäder, sintillvände israelitema sina var en

tempelreformHiskias
Hiskia och leviter.föråterinrättade avdelningarna präster

med bränn-fördelades tjänstgöringoch leviterna inPrästerna
tilloch för Her-offer gernenskapsoffer ioch tjänsten portarna

3Kungen bi-skulle lova och Herren.där de prisaläger,rens
brännoffren:förmögenhet tilldrog med del sinav egenen

sabbater,brännoffren påoch kväll ochbrännoffren morgon
det föreskrivet Her-högtider, så inymånadsfester och ärsom

4Han Jerusalemfolket boddebefallde ilag. att gesomrens
så de skulle kunnaderas andel,och leviterna attprästerna

5Så blivit all-denna befallninglag.upprätthålla Herrens snart
säd,förstlingsgåvorisraelitema rikligakänd lämnademänt av
kommarken och deallt vadoch honung ochvin, olja gav,av

6Även israeliter och jude-mängd. deockså alltmed tionde iav
fårtionde ochstäder kom medbodde Judasi av oxarer som

deras Gud,helgats åtde heliga gåvor Herren,och med som
började de läggatredje månadendet högvis.och lade upp

3Närfärdiga. I-Iis-månaden deoch sjundehögarna, i varupp
ochprisade deinspekterade högarna Herrenkia furstarnaoch

9Hiskia och leviternafrågadehans folk Israel. prästerna om
1°och svaradeSadokshögarna, Asarja ättöversteprästen av

tillbörjade Herrenshonom: "Alltsedan gåvorna inströmma
fåttdessutom haroch vihus kunnathar vi mätta,äta oss
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mycket för Herren har välsignatöver, folk.sitt Allt detta är
bara det blivit över."som

Hiskia befallde skulle ställa ordning förrådskam-iatt man
12fördetemplet.i de ställtsNär ordningi samvets-rar man

dit gåvorna, tiondet och offergåvorna. Levitengrant Konanja
hade huvudansvaret, och hans bror Shimi hans närmastevar

13echiel, Nachat,Asasja, Asael, Jerimot, Iosavad, Eliel,man.
Iismakja, Machat och Benaja uppsyningsmän under Ko-var

och hans brornanja Shimi och utsedda kung Hiskia ochvar av
Levitenden främsteAsarja, Guds hus.i Kore, Iimnas son,

vaktade den hade föröstra de frivilligaporten, ansvaretsom
gåvoma till Gud och skulle fördela vad åt Herrengettssom

15Eden,och de högheliga gåvoma. Minjamin, Jeshua, Shemaja,
Amarja och Shekanja arbetade under honom präststädernai
med fördela gåvorna bland bröder,att sinasamvetsgrant av-

Undantagnadelning för avdelning, små. allastora isom var
släktregistren uppförda mankön, från års ålder ochtreav upp-
åt, kom till templet för avdelningsvis fullgöra ålig-sinaattsom

17Uppförandetganden enligt ordningen för dag.varje släkt-i
register gjordes för del familjevis och förprästernas leviternas,
från års åldertjugo och uppåt, avdelningsvis efter deras syss-

13Delor. skulle uppföras släktregistreti tillsammans med sina
familjer, hustrur,sina och döttrar, allesammans. ---söner
För de Arons uppehöllpräster, påsöner, landsbyg-sigsom
den utanför städerna fanns stadi varje namngivna män som
skulle fördela andelarna åt alla mankön prästfamiljernaiav
och åt de leviter uppförda släktregistret.isom var

ZOSågjorde Hiskia helai Juda: han gjorde det gott,som var
211och riktigt införrätt Herren, Gud. allt hansin företog sig,

både det gälldenär tjänsten Guds husi och det gällde la-när
och buden, dyrkade han Gud helhjärtat,sin och allt lycka-gen

des honom väl.

Assyriens kung Sanherib angriper Juda och Jerusalem
1Sedan Hiskia hade utfört allt detta kom dentroget assyriske32
kungen Sanherib fölloch Juda.in i Han omringade de befästa

Närstäderna och tänkte dem. Hiskia förstoderövra Sanhe-att
3rådgjorderib kommit för Jerusalemangripa han medatt sina
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fannstill källornabefälhavare och officerare täppaatt somom
4Mycketdetta.understödde honomutanför de istaden, och

källorna och bäckentill allafolk och desamlades, täppte som
fåskall kom-assyriske kungenområdet. inteflöt "Dengenom

5Hiskiade.sade sighit och finna vatten",gott grep ver-ma om
delenden nedrivnabyggde helakraft.ket med Han avuppan

uppfördemed hanförsåghan torn, ny murenmuren, muren
stad..Millo Davids Hanbefäste igamla och hanutanför den

5Han tillsatteoch sköldar.kastvapentillverkade mängder av
pådem alla hossamlade sigbefälhavare hären och torgetöver

7"Var ochdem:manande tilltaladevid stadsporten och tappra
assyriske kung-förskräckta för denrädda ochstarka Var inte

medmed denhar ärskara han sig, äroch den stora osssomen
3Han Vårharmakt, Herren,mänsklig vihar barastörre. men

Folket kändeVår strid." sigoch föraGud. skall hjälpaHan oss
sade.Judas kung,styrkt Hiskia,vadav

9Efter medSanherib,assyriske kungensände dentid somen
till Hiskia, kungennågraLakish,hela här låg vid mänsin av

1°"SåJerusalem och lät hälsa:Juda, och alla judeer ivarsom
påhoppasVad detkonung: ni närSanherib, ärAssyrienssäger

Hiskia lurarJerusalembelägradehåller detkvarni i erer
våroch med Herren,hunger sittoch tänker låta dö törstaver

12Varvåld. detassyriske kungensrädda denGud, skall oss ur
och alta-offerplatseravskaffade hansHiskiainte somsamme

vid endaJerusalem tillbeochbefallde Judahan ettattnärren
13Vet vad och minapå det ni inte jagaltare och tända rökelse

Förmådde dessaandra länderallamed folkenfäder har igjort
Vilkenvåld allaländerfolks rädda mittgudar sinaatt avur

förmått räddaförintat har sittfädergudar hos de folk mina
räddagud skulle kunnavåld eftersomfolk nimitt tror att erur

15Låt bedra så här honomoch TroHiskia luraalltsåer inte er
förmåtteller något rike harfolkhos något igudinte, ingen

skulle dåfäders våld.och Hurminarädda folk mittsitt erur
15Och sådantsaderädda er" ännugud kunna männen mera

17Sanherib ock-skrevHiskia.hansGud och tjänareHerrenom
och sade:Israels Gud,smädadehan Herren,så brev därett

kunde rädda folkgudar sina mittfolkslite andra"Lika ursom
13Och tillkunna räddagud sitt."skall Hiskiasvåld, lika lite

ropade högtpåsamlats männenfolket Jerusalemi murensom
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på hebreiska för dem modlösa och rädda, så degöraatt att
19Deskulle kunna staden. taladeinta Jerusalems Gud påom

gudarna hos andra folksätt på jorden,-som ärsamma som om
människoverk.

Därför bad Hiskiakung och profeten Jesaja, Amos son,
21Dåoch ropade till himlen. sände Herren ängel för-en som

gjorde alla kämpar, befälhavare och officerare dentappra i as-
syriske kungens läger, så han nesligen måste återvända tillatt

land. hansitt När gick gudsin i sin tempel högg några hansav
22Såavkomlingar honom med svärd. räddade Herrenegna ner

Hiskia och Jerusalems invånare den assyriske kungen San-ur
heribs våld, och alla andras, och han lät dem få fred på alla

23Mångasidor. kom till Jerusalem gåvormed till Herren och
med dyrbara skänker till Hiskia, kungen Juda. Efter dettaav

han högt anseende bland folken.vann

Hiskia framgångar och hansHans dödprövas.
24Vid denna tid blev Hiskia allvarligt sjuk. Han bad till Her-

25Hiskiasvarade honom med under. hade inteettren, som
återgäldat välgärningarHerrens blivit högmodig, ochutan

26Mendärför drabbade vreden honom och Juda och Jerusalem.
den högmodige Hiskia ödmjukadenär bådesig, han och Jeru-

salems invånare, de förinte Herrens vrede så längeutsattes
Hiskia levde.

Hiskia mycket rikedom. och byggdeHanstor ära.vann
skattkamrar för silver och guld, ädelstenar, kryddor, sköldar

28Hanoch andra dyrbarheter. byggde förråd för vad kornsom
säd, olja och förin vin och stall alla slags kreatur och fållorav

29Hanför hjordarna. byggde också städer, och han hade stora
hjordar med får och kor; Gud honom väldiga rikedomar.gav
3°Det också denne Hiskia till Gichonkällanstäppte öv-var som

utlopp och ledde Davids stad.väster Hiskiavattnetre ner om
31sålyckades väl företogmed allt han ocksåsig, det gälldenär

sändebuden från Babyloniens furste, till honom försäntssom
förhöra det under inträffadesig landetatt i Gudnärom som

hade ochhonom honom påövergett försatt utrönaattprov
hans tankar.innersta
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harfromma gärningarhansoch32Hiskias övrigtihistoria
bokeniAmosJesajas,profeten omnedtecknats i synersons,

fäder,33Hiskia hostill vila sinagickIsraels kungar.ochJudas
Alla ibland Davidsättenshögstbegravdes gravar.hanoch upp
död.vid hansärade honomJerusalemiinvånarnaochJuda

honom.efterkungblevManasseHans son

Judakung överManasse
fem-regeradehanochkung,blevdå hanårlManasse tolvvar33

2Han Herrensdet igjorde ontJerusalem.årtiofem i som var
Her-folkhos debrukenvedervärdigadeföljdeoch somögon

3Manasse återställde deisraeliterna.förundandrivithaderen
alta-hade förstört. HanHiskia restefarhansofferplatser som

tillbadoch hanasherapålar,gjordeochbaalsgudarnaåtren
450m altarenbyggdehanhärskara,helahimlensdyrkadeoch

skallJerusalemhade "IHerren sagt:fastänhus,åt Herrensi
till Herrens5På förgårdarnabådadealltid."förbomitt namn

6Denne Ma-härskara.helahimlensåtaltarenhanbyggdehus
dal.på Ben-Hinnomsbålet ioffra sönerockså sinalätnasse

andebesvärjelsesvartkonst,ochtrolldomhäxeri,bedrevHan
Herrensimycketgjorde ontochspådomskonster varoch som

7Han beläte,tillverkalätvrede. etthansväckte somochögon
ochDavidtillGud hadefastän sagthus,Gudsihan satte upp

utvaltharJerusalem, jagochhus"DettaSalomo: somhans son
till hemvistalltidförskall görajagIsraelsallabland stammar,
israeliternabort3Jag aldrig tvingaskallför mitt mernamn.

allthållerbaradefäderderastilldeladeland jagfrån det om
befallningarochbudalla deochlagdenhelabefallt dem,jag

och9Manasse in-förledde judeernaMose."fåttde genomsom
folk Herrendeäntill ontgöraJerusalem att somvånarna i mer

israeliterna.förundanhade röjt
villede intefolk,och hanswHerren till Manassetalade men

befälhavareassyriske kungensdenDärför Herrenlätlyssna.
ho-krokar iochfångatill satteManassedem. Deanfalla tog

121Babylon. sintillförde honomochbojorhonom islognom,
ödmjukadeoch hanGud,sinbeveka Herren,hanförsöktenöd

lät13och sigHerrentill honom.badGudfadersinför sinasig
återvän-honomoch lätbönpålyssnade Manassesochbevekas
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da till Jerusalem och rike.sitt Då insåg Manasse det Her-äratt
Gud.ärren som

Senare byggde han för Davids stad,yttre västeren mur
Gichon dalen, åt Fiskporteni till och Ofel; han gjorderuntom

den mycket hög. tillsatteHan också kommendanter alla be-i
15Hanfästa städer Juda.i avlägsnade de främmande gudarna

och belätet templet, liksom alla altaren han byggt påur som
tempelberget och Jerusalem,i och han kastade dem utanför

15Hanstaden. reparerade också Herrens altare, och på off-det
rade han gemenskapsoffer och tackoffer. Han befallde judeer-

17Ändåtjäna Herren, Israels Gud. fortsatteatt folket off-na att
på offerplatserna, bara åt Herren, Gud.sinra men
18Manasses historia hansi övrigt, bön till sin Gud och det

sadesiarna till honom i Herrens, Israels Guds, finns i Is-namn,
19Hansraels kungars krönika. bön och hur han blev bönhörd,

all hans synd och trolöshet, liksom på de ställen därnamnen
han inrättade offerplatser och asherapålar och gudabilderreste
innan han ödmjukade alltsig, detta har nedtecknats hansi sia-

Manassekrönika. gick till vila hos fädersina och begrav-res
des palats.i sitt Hans Amon blev kung efter honom.son

kungAmon Judaöver
21Am0n tjugotvå år då han blev kung, och han regeradevar

Hantvå år i Jerusalem. gjorde det i Herrensontsom var
liksomögon, hans far Manasse hade gudabildergjort. Alla

hans far Manasse hade tillverkat offrade Amon åt, ochsom
23Menhan dyrkade dem. han ödmjukade sig införinte Herren

så hans far Manasse hade gjort, denne Amon ökadeutansom
24Menskulden.tvärtom hans män ho-sig motsammansvor

25F0lketoch dödade honom hans palats.i lät döda allanom
dem kungsammansvurit sig Amon och utropademotsom se-
dan hans Iosia till kung efter honom.son

osia kung Juda. Lagbokenöver påträffas
1osia åtta år då han blev kung, och han regerade34 trettioettvar

Hanår Jerusalem.i gjorde det rätt i Herrens ochögonsom var
följde faderi sin Davids spår vika åt något håll.utan att av
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helthanmedan ännuregeringsår,3Under åttonde varsitt
och under sittGud,Davidsfaderåkalla sinhanbörjadeung,

offerplatser,frånJerusalemochJudabörjade hantolfte år rena
4Han såg tillgudabilder.och gjutnasnidadeochasherapålar

rökelsealtarnaochaltaren,baalsgudarnasförstördeatt man
ochAsherapålarnastycken.han ihöggovanpå demstodsom

och kros-sönderhanbrötgudabildernaoch gjutnasnidadede
dedärpåströddehan ut somstoft,tillsade gravarnasom -

på derasbrände han5och benlåg prästernasåt demoffrat -
5Också städerna iiJerusalem.ochIudarenadealtaren. Han

ödelade hanNaftalitilländaja,och Simon,EfraimManasse,
asherapålarnaoch7Han altarna,förstördetempel.alla deras

rökelseal-ochkrossade,ochsönderhansloggudabildernaoch
tillhanåtervändeSedanstycken.hanhögg iIsraelhelaitarna

Jerusalem.
landethadehanregeringsår, renatnär8Under artondesitt

stadskommen-AsaljasShafan,hanskickadetemplet,och son,
förIoachasIoach, attkanslernoch repare-Maasejadanten son,

Hilkia9De tillgick översteprästenhus.Guds,sinHerrens,ra
deochhusGudstillinhade kommitsilver somdetmed som

ochEfraimManasse,tagittröskelväktarna emotlevitiska av
Ierusalems in-ochoch BenjaminJudaIsrael samtresten avav

tempelar-förförmännentill1OSilvret deöverlämnadevånare.
arbetadetill demvidaredet sinidessa turoch sombetena, gav

nsnickarna och bygg-stånd,hus iHerrensåtermed sättaatt
byggnads-köpatilldetanvändaskulle attnadsarbetarna, som

de byggna-till timraochbjälklagtill attoch timmer uppsten
Männen arbetadeförfalla.låtithadekungarIudasder som

hade ochIachatleviternadeförmänochsamvetsgrant, som
KehatsMeshullamochSakarjaMeraris ätt samt avObadja av

13hade till-musikerleviterarbetet. Deleddevilka som varätt,
olikadeutfördeallaförledareochbärarna somöver varsyn

dörrvak-ochförmånsekreterare,leviterAndraarbetena. var
tare.

till Herrenskommit inhadesilvret14När framtog somman
hade gi-lagmed HerrensbokenHilkia somfann prästenhus

sekreterare15Hilkia underrättade kungensMose.vits genom
hus."Herrensmed lagen ibokrullenfunnitharShafan: "Iag

tillboken15Shafan med sigShafan.till togdenhanOch gav
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kungen han honomnär sin "Allt dina fåtttjänare irapport:gav
17ochuppdrag utför de, silvret fanns hus har dei Herrenssom

smält formar och lämnati till förmännen och till demner som
18Sedanutför arbetet." berättade sekreteraren Shafan präs-att

Hilkia hade honom bokrulle.ten Och han läste dengett en ur
för kungen.

19När kungen hörde vad stod lagen han sönderisom rev
Zoochklädersina sedan följande befallning åt åtHilkia,gav

Achikam, Shafans åt Avdon, Mikas åt sekreterarenson, son,
21"GåShafan och åt kungens minister Asaja: och fråga Herren

för räkning och förmin den finns kvar Israel ochrest som av
Juda det står skrivet den bok påträffats.i Ty Her-om som som

vrede den har välltär därför våra fä-stor; överut attrens oss
der lyddeinte Herrens ord och inte handlade så det stårsom
skrivet denna bok."i

22Då gick Hilkia tillsammans med kungens till Hulda,män
kvinnlig profet, gift med föreståndaren för kläd-en som var

kammaren, Shallum, till Tokhat, till hon boddeHasra;son son
23svara-i Jerusalem, Nya staden. framförti När de ärendesitt

de hon dem: "Så Herren, Israelssäger Gud: Säg till den man
24Såskickade till mig: låtasäger Herren: Jag skallsom er

olycka drabba denna plats och dess invånare, alla de förban-
nelser nedtecknats den boki har läst för kungensom som man

25DärförJuda. de och tände offereldövergav mig åt and-attav
gudar och väckte förbittringmin med allt vad de gjordera

skall vrede vällamin denna plats och slockna.över inteut
26Men till kungen Juda, har skickat hit för frågaattav som er
Herren, skall Såni säga: Herren, Israels Gud:säger De doms-

27Duord du lyssnade till digvisade ödmjuk och botfärdig
inför Gud då du hörde hans ord denna plats och dess in-mot
vånare. Du ödmjukade dig inför du söndermig, dina klä-rev
der och inför Därförgrät mig. har ocksåjag lyssnat till dig, sä-

JagHerren. skall låta dig förenas med fäder, sådina attger
du får läggasi dini och du skall slippa den olyckaro grav, se

skall låtajag drabba denna plats och dess invånare." Ochsom
återvändede till kungen med detta svar.
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päskfirandegudstjänsten.reformerar HansJosia
Kungen Jerusalem.Juda ochäldstekalla alla de ilät samman

invå-30Han Juda ochoch alla itill hus, mängick Herrensupp
hela folket,och leviter, ja,följde med,Jerusalem prästerinarna

stod för-dem allt iföroch han lästegamla somuppunga,som
31Kungen ställde sigpåträffats hus.Herrensbundsboken isom

förbundet,införbekräftade Herrenpelare ochvidsedan sin
budoch följa hanshålla tillde skulle Herrenvilketenligt sig

med helahjärta ochmed helastadgar sittbefallningar ochoch
bo-fanns nedskrivna ibestämmelsernasjäl och utförasin som
för-32Och trädaJerusalem in isamlatslät alla iken. han som

med Guds,enlighethandladeJerusalem iInvånarnabundet. i
33Josia skändlighe-avlägsnade allaförbund.fäders Guds,sina

så allaoch gjordeområdenisraeliternas allafrån attter som
levdeSå länge hanGud. vän-tjänadefanns Israel Herren, sini

Gud.fädersfrånde bort Herren, sinade intesig
påsk-1J0sia slaktadeJerusalem;påskfirade iHerrens man35

Hanmånaden. insattedagen förstapå fjortonde ilammet
inför arbetetdem i Herrensoch stärktederas tjänstiprästerna

3Till ochisraeliternaundervisadeleviterna,hus. som varsom
arken templetheliga"Ställ den isade han:helgade åt Herren,

skallbyggde; inteDavids nikung Salomo,Israels merson,som
åtstället Herren,axlar. tjänstden på Gör ibehöva bära erera

4Gör avdel-familjevis ochredofolk Israel.Gud, och hans er
före-hans SalomoDavid ochIsraels kungsåningsvis, sonsom

5och den indelninghelgedomen enligtplatser iskrivit, inta era
enligt deochför bröder, lekmännen,gällerfamiljeri erasom

Öoch påsklammet ochslaktafamiljeavdelningarna,levitiska
så allt sker enlighetbröder igåvorna åttillred heligade attera

ord Mose."med Herrens genom
7Lekmännen lamm och kil-småboskap,fick Josia mottaav

påskoffer för demalltantaltill 30 000,lingar, ett somsomav
frånAllt detta komoch dessutom 000 tjurar.närvarande, 3var

3Av och le-fick folket,furstarnaegendom. prästernakungens
Jechiel, de främstaSakarja och igåvor; I-Iilkia,frivilligaviterna

påskoffer ochdjur 300 tju-600hus, 2Guds prästerna somgav
9och och hansbland leviterna, Konanjaledandede avrar, av
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och Iosavadbröder Shemaja och Netanel och Hashavja, Jeielav
fick leviterna djur påskoffer och5 000 500 tjurar.som

1°Så alltså platser,ordnades tjänsten. Prästerna intog sina
och leviterna ställde avdelningsvis, så kungen ha-sigupp som

De påsklammet, stänktede befallt. slaktade och prästerna
flådde djuren.det blod leviterna hand och leviternatagit om

12De brännoffer ochundan det skulle användas tilltog som
åt familjer, fördet lekmännen, enligt deras indelning i attgav

de skulle frambära det åt så det står skrivet M0-Herren, isom
13De tillagadebok. På gjorde .de med tjurarna.sättses samma

gå-påsklammet så och de heligaeld, det stadgat,över ärsom
kokade de och kittlar och demi grytor, gav ge-vorna pannor

Sedan åt självaåt lekmännen. tillredde de måltiden signast
åt eftersomoch Aronsprästerna, prästerna, söner, upptag-var

brännoffer ända till kväl-med offra de feta delarnaatt somna
len. Därför tillredde leviterna åt själva och Aronssig prästerna,

15Sångarna, såAsafs stod på platser,sinasöner. söner, som
befallt,Asaf, och kungens Iedutun hadeDavid, Heman siare

democh dörrvaktarna stod och vid sin Ingenport.var aven
tillreddesyssla, för deras bröder leviternabehövde lämna sin

måltiden åt dem.
Så fi-med åt den dagen: deordnades det Herrentjänsten

brännoffer på altare, sårade påsk och offrade Herrens som
17De kundekung hade befallt. israeliter samladeIosia som var

det brödets högtid da-fira påsk, och dessutom osyrade sjuinu
13Nâgon profetensådan påsk hade firats Israel sedaniintegar.

Israels kungar hade firat påsk sådanSamuels tid. Ingen av en
firades och och leviterna ochden Iosia prästernasom som av

Jerusalemsalla judeer och de israeliter samlade ochsom var
19Detinvånare. kung artonde regeringsårunder Iosias manvar

firade påsk.denna

dödosias
2°Efter templet stånd, tågade Neko,allt detta, Iosia inär satt
kungen för strida vid Karkemish, vid Eufrat.Egypten, ut attav

21men Neko skickadedrog för honom, sände-Iosia mötaut att
bud och "Juda konung, vad vill dulät mig Det inteärsäga:

det folkdig har kommit dag krigjag i jag iärmotmot utan
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Slutaskynda sättamig.åt atthar migoch Gudmed, attsagt
dig"förgör hanmed mig,Gud, ärdig mot annarssomupp

stridaförförklädde sig22Men undan attföll inte utanJosia
på Gudssadevad Nekotilllyssnade intehonom. Hanmot

23Bågskyttar-Megiddoslätten.påstriddrog iuppdrag ututan
föra bort ho-tillsade sinaoch han män attkung Josia,skötna

24Hans honomsårad. mänsvårt toghaneftersom varnom,
förde honom iochandratill hansfrån stridsvagnen över vagn

fäderspåbegravdes sinadog. Handär hanJerusalem,tillden
25JeremiasörjdeJerusalem Josia.ochJudaoch helagravplats,

alladess haralltsedanochklagosång Josia,diktade överen
klagosånger. DetJosia i sinasångerskor sjungitsångare och om

Kla-nedtecknatshar ioch dedem,Israelblev sed sjungai att
gosångerna.

fromma gärningar,26Josias hansochövrigthistoria i som
27hans frånhistoria,lag,med Herrensöverensstämmelseivar

JudasIsraels ochbokennedtecknats ihartill slut,början om
eftertill kungJoachaslFolket gjorde Josiaslandetikungar. son

Jerusalem.honom i

JudaJoachas kung över
regeradeoch hankung,blev tre2Joachas år då hantjugotrevar

3Kungen Je-honom iEgypteniJerusalem. avsattemånader av
silverpå talenterskatt 100landetutkrävdeochrusalem enav

Elja-bror4Kungen hansinsatteEgyptenguld.och talent aven
ändrade hansochJerusalemochJudakungkim översom
till Egypten.Joachasbrorförde hansNekoJojakim.tillnamn

JudaJojakim kung över
regeradeoch hankung,5Jojakim blevdå hantjugofem årvar

sinHerrens,idetgjorde ontJerusalem. Hanelva år i som var
drogNebukadnessar iÖDen kungenbabyloniskeGuds, ögon.

tillförde honomochbojorhonom isloghonom,krig mot
frånföremål Her-7Nebukadnessar också med sigBabylon. tog

tempel där.dem i sittställdeochBabylontillhus upprens
be-gjorde ochavskyvärda han8J0jakims detövrigt,historia i

JudasochIsraelsbokennedtecknats itill, harfanns skyldig om
efter honom.kungblevJojakinkungar. Hans son
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Iojakin kung Judaöver
i

9ojakin år då han blev kung, och han regeradearton trevar
månader Jerusalem.i Han gjorde det i Herrensontsom var

IOVid årsskiftet lät kung Nebukadnessar hämta honomögon.
honomoch förde till Babylon tillsammans fö-med de dyrbara

Sidkiaremålen Herrens hus. Han hans bror kungi insatte som
Juda och Jerusalem.över

Sidkia kung Juda. Jerusalem Nebukadnes-över erövras av
SLIT
Sidkia år då han blev kung, och han regeradetjugoettvar

12Hanelva år ilerusalem. gjorde det i Herrens, sinontsom var
Guds, han ödmjukade för profetenögon; sig inte Ieremia, som

13a,påtalade Herrens uppdrag. han bröt också med kung Ne-
låtitbukadnessar, hade honom ed vid Gud, ochsvärasom en

han styvnackad och omedgörlig och ville vändaintevar om
14Ochtill Israels Gud. alla de ledande blandHerren, prästerna

folket blev och trolösa och efteroch de avskyvär-togmer mer
da bruken hos andra folk, och de orenade Herrens hus, som

15Gånghan hade helgat Jerusalem. på gång sändei Herren,
fäders Gud, till ef-deras dem sändebud,varningar sinagenom

16Menville skona folk och boning.han de föro-sitt sintersom
Guds sändebud, föraktade förhånadelämpade hans 0rd och

profeter, vredehans tills folk blev såHerrens sittmot stor att
17Dåden längre kunde hejdas. sände han den kaldeiskeinte

kungen dem och dräpte deras med svärd hel-mån imot unga
han skonade varken flickorgedomen; ynglingar och eller den

gammal allaoch han Nebukadnessarsisom var svag gav-
13Ochvåld. alla föremålen Guds hus, både och små, ochi stora

och furstarnastemplets skatter och kungens skatter allt för--
19Mande han till Babylon. brände Guds hus och Ie-ner rev ner

stadsmur; allarusalems dess borgar stacks brand och allai
dyrbarheter förstördes.dess

ZODen undsluppit fången-svärdet förde han bort irest som
Babylon. fick ef-skap till de åt och hansDär slavar honomvara

förterträdare tills det persiska riket uppstod Herrensatt-
ord skulleIeremia uppfyllas och tills landet tagitgenom -
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låg öde hadetid landetHela densabbater.uteblivnasinaigen
hade gått.det tills årsabbat, sjuttio

Tillägg
22Under regeringsårförsta ingavden persiske kungen Kyros

skulle uppfyl-0rd JeremiaförHerren Herrensatt genom-
till-och hanförordning,sändatankenlas Kyros utatt en-

23"Såoch skriftligt:muntligt sä-rike, bådehela sittkânnagav i
harjordens riken Herren,Allakonung Persien:Kyros,ger av

byggaålagtoch han har mighimlens Gud, att ettgivit mig,
hans folktillhörJuda. Deåt Jerusalemhonom ihus i er somav

..."skall bege sigmedmå Gud vara erer --





Esra

hemåtervändalåter judarnaKyros
lUnder regeringsårförsta ingavpersiske kungen Kyrosden

uppfyl-skulleord JeremiaförHerren Herrensatt genom-
och han till-förordning,sändalas tankenKyros utatt en-

2"Såskriftligt:och sä-både muntligtrike,kännagav helai sitt
riken har Herren,Alla jordenskonung Persien:Kyros, avger

byggaålagthar migoch han etthimlens Gud, givit mig, att
3De hanstillhörJuda.åt Jerusalemhus honom ii er somav

Jerusalem ibege tillskall sigfolk medmå Gud ervaraer --
GuddenIsraels Gud. Hanåt ärJuda och bygga hus Herren,ett

få4Alla folk skallhansfinns kvarbor Jerusalem.i avsomsom
få silverskalldär de bor. Deplatserpå dehjälp invånarnaav

till Gudsfrivilliga gåvordärtillochoch guld, gods och boskap
hus Jerusalem."i

5Överhuvudena familjer, liksomoch Benjaminsför Judas
gjordeingivelse, sigGudsfåttallaoch levitema,prästerna som

Jerusalem.hus iför bygga Herrensredo sig i väg attattnu ge
6Och föremål silver,meddembistodalla deras avgrannar

deförutomdyrbarheter,ochoch boskapmed guld, med gods
från7Kung kärlockså hämta delätfrivilliga gåvorna. Kyros

Jerusalemfrånfört borthadeNebukadnessarHerrens hus som
3Kyros, skatt-lätkungen Persien,hus.och ställt gudsi sin av

fördemredovisakärlen ochhandMitredatmästaren ta om
9Antalet guldpokaler,30Sheshbassar, Juda.fursten var:av

1030 silver-guldbägare, 410offerskålar,silverpokaler,1 000 29
Kärlen och silverguldandra kärl.bägare och 1 000 varav

demedSheshbassar sig närAllt dettasammanlagt 5 400. tog
Jerusalem.tilltillbakaBabyloniendeporterade fördes från

fångenskapenfrånåtervändeFörteckning demöver som
1Detta från deporta-återvändefrån vår provinsdeär män som

Nebukadnessarbabyloniske kungenoch fångenskap.tion Den
tillbaka tilldekomBabylonien,hade fört dem tillbort men nu
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De tillsam-stad. komJuda, och tillJerusalem och sinvar en
Reelaja,Serubbabel, Ieshua, Nehemja, Seraja, Mor-medmans

ochRechum Baana.Bilshan, Bigvaj,dokaj, Mispar,
4Shefatjas3Paroshs släktisraelitiska 2 172,Antalet män:

6Pachat5Arachs IeshuasMoabs släkt, dvs.släkt 775,släkt 372,
3Sattus7Elams släktsläkt 945,254,släkt, 2 812, 1och Ioavs

12As-Bevajs1°Banis9Sackajs släkt släkt642, 623,släkt 760,
Bigvajs13Adonikams släktsläkt 2 056,666,gads släkt 222,1

Besajs15Aters,15Adins släktHiskias, släktdvs. 98,släkt 454,
zoGibbars19Hashumslgloras släktsläkt 95,223,släkt 112,323,

23män-männenZlmännen från Netofa 56,från Betlehem 123,
25männenmännen från Asmavet 42,från Anatot 128,nen

ZÖmännen från RamaKefira och Beerot 743,från Kirjat-Iearim,
männenmännen Betelfrånfrån Mikmas 122,och Geva 621,

3°Magbishsmännen släktfrån Nebo 156,52,och 223,
32Harims 33männen31den släkt 320,Elams släkt 254,andre 1

35och34männen från Jeriko725, 345Hadid och Onofrån Lod,
släkt 3 630.Senaas

37Immers35Präster: familj,dvs. Ieshuas 973,släkt,Iedajas
39och38Pashchurs släkt 017.släkt 247 Harims 11släkt 052,1

4°Leviter: Kadmiels släkt, dvs. Hodavjas släkt, 74.Ieshuas och
Sångarez släktAsafs 128.
42Dörrvaktarez släkt,släkt, Talmonssläkt, AtersShallums

Shovajs släkt, sammanlagtoch 139.släktsläkt, HatitasAckuvs
43Tempe1tjänare: släkt,Hasufas släkt, Tabbaotssläkt,Sichas

45Levanas44Keros släkt, släkt,Padons Haga-släkt,släkt, Sias
46HagaVs släkt,släkt, Salmajs HanansAckuvs släkt,släkt,vas

43Resins47Giddels släkt,släkt,Gachars Reajassläkt,släkt,
49Ussassläkt, släkt, Paseachssläkt, GassamsNekodassläkt,

5°Asnas släkt, nefus-släkt, meuniternassläkt,släkt, Besajs
51Bakbuks Harchurs släkt,Hakufas släkt,släkt,släkt,iternas

53Barkos52Basluts släkt,släkt,Mechidas släkt, Harshassläkt,
54Nesiachs Hatifas släkt.släkt ochTemachs släkt,släkt,Siseras

55Ättlingar Hassoferetssläkt,slavar:till Salomos Sotajs
55alas släkt,släkt, Giddelssläkt, DarkonsPerudas släkt,släkt,

och57Shefatjas släktHattils släkt, Pokeret Hassevajimssläkt,
53Tempeltjänarna sla-ättlingarna till Salomosochsläkt.Arnis

sammanlagt 392.var var
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59De Harsha,Tel Melach, Tel Keruv,fråntillbakaväntsom
familjderaskundeAddan och inteImmer uppge omsommen

égDelajas, och Neko-Tobiasfrån Israel:och släkt härstammade
das släkter 652.

61Av ochsläkt, Hackos släkt Bar-släkter: Hovajasprästernas
döttrar tillgileaditen Barsillajssillajs släkt, han togsom en av

62De letade släktregistren,ihustru och dennesantog namn.
behöriga tillmed där defanns inteeftersom de inte varmen

53Provinsguvernören förbjöd dem detätaprästämbetet. att av
med och tummim.högheliga det framträdde urimtills prästen

65för-Hela inallesbestod 42 360församlingen personerav
hadeDessutomoch slavinnor 7 337.deras slavarutom som var

De hade hästar,736 245de sångare sångerskor.och200 mu-
63När67435 till templetåsnor. de kom ilor, ochkameler 7206

gåvorfamiljeöverhuvudena frivilliganågraJerusalem avgav
plats.på gamlaskulle byggas sintill hus för detGuds att upp

69Var tempelfonden, guld-förmåga till 61 000efteroch en gav
prästdräkter. 70Prästerna,dareiker, och 100silverminor5 000

Jerusalem, medanbosatteleviterna del folket sig ioch en av
tempeltjänarna slogsångarna, och sig i sinadörrvaktarna ner
israeliter.hemstäder liksom alla övriga

Ojfrandet börjar nytt
lDen boddenärmade och israeliterna imånaden sig,sjunde nu

ochJerusalem,folket Je-Då samlades isina städer. mangrant
och Serubba-ämbetsbrödershua, hansJosadaks prästernason,

bröder med byg-dennesbel, Shealtiels och sig attgrep anson,
brännoffer,skulle offraGudxPå detaltaret åt Israels manga

3De uppförde al-lag.gudsmannen Mosesdet skrivet iärsom
påfruktade folken landet, ochdegamla plats, ipå desstaret

4Debrännoffer åt fira-och kväll Herren.det offrade de morgon
med det bestämdaföreskrivet,de lövhyddefesten det ärsom

för den dagen bestäm-brännoffer, dag detantalet dagliga varje
5Och brännoffret ochde det dagligasedan offradeda antalet.

för alla andranymånadsdagarna ochbrännoffer försärskilda
kom alla de gåvorTill dettahögtider helgade åt Herren. som

offrade åtfrivilligt Herren.ochvar en
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5Den offra bränn-började deförsta dagen sjunde månadeni
tempelgrunden till inteoffer åt fastän Herrens ännuHerren,

7De medoch hantverkarebetalade stenhuggarelagd.var
ol-dryck ochfrån och medoch folket Sidon Tyros mat,pengar

till Jafo,från Libanonskulle föra cederträför de Sjövägenatt
tillstånd till.hade dempersiske kungenvilket den Kyros gett

templetGrunden läggs till det nya
3Andra Jerusalem,Gudsankomst till hus iåret efter deras i

ShealtielsSerubbabel,påbörjades arbetetandra månaden, av
alla deras landsmän:Josadaks ochoch Jeshua, präs-son,son,

fråntill Jerusalemandra kommitleviterna och allaterna, som
deår däröverochfångenskapen. leviter tjugoDe sattesom var

9Jeshua, släkt ochhus. hanstill leda arbetet på Herrensatt
åtogHodavjas släkt,Kadmiel och hans dvs.fränder, och söner,

på Guds hus,arbetadeledningen för demsig gemensamt som
och ämbetsbröder, le-och derasliksom Henadads sönersöner

Viterna.
10När tempeltillbyggde hade lagt grunden Herrensde som

leviterna,skrud fram med ochfulliprästerna trumpetersteg
efter deförmed cymbaler lovsjunga HerrenAsafs söner, att

Under lovsångDavid, Israels kung.anvisningar getts avsom
god,hantacksägelser prisade de "Ty evigtoch Herren: år

ochfolket jublade högtnåd Israel." Och allthans motvarar
lagd.husför grunden tilllovsjöng HerrensHerren att var

Många familjeöverhuvudenaleviterna ochprästerna, somav
högljutt.förra templetså de hade detgamla grätatt settvar

13såglädje för full hals,många jublade och ropade sinMen ut
jublet. Folketurskilja gråten det väldigadet gick iinteatt att

så det hördes vida omkring.jublade högt att

hindrasTempelbygget
1När hadefiender fick höra deJudas och Benjamins att som

på tempel åtfrån fångenskapen höll bygga Her-återvänt ettatt
vände och fa-de till Serubbabel, JeshuaIsraels Gud, sigren,

tillsam-sade till dem: vill byggamiljeöverhuvudena och "Vi
harsamme Gud och åt honommed dyrkarer Vi ni,sommans

fördesedan kung Assarhaddonoffrat ända Assyrienvi ossav
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3Men familjeöverhuvu-och alla Israelshit." Serubbabe1,eshua
åt vårbygger husdem: gården svarade "Det inte viatt ettan

bygga åttänker Herren,medGud tillsammans Vi ensammaer.
befallthar oss."så kung PersienIsraels Gud, Kyros avsom

4Folket skulleallt för judarnalandet gjordei tappaatt mo-
5De ocksåmutadefrån bygga.det och avskräckte dem att

fort-planer.för deras Dettakungens rådgivare omintetgöraatt
och ända tills Dareioskung levdegick så länge KyrosPersiens

blev kung Persien.över

anklagas hosjudarna Artaxerxes

5Sedan hansalldeles början regering,blivit kung, iXerxes av
och Jerusalem.anklagelseskrift invånarna Judaskrevs imoten

7Och och TaveelMitredattid skrev Bishlam,under Artaxerxes
till kung Persien. Bre-och hans kolleger brev Artaxerxesett av

på arameiska och blevskrivet översatt.vet var
sLandshövdingen och sekreterarenRechumArameiskaz

angående Jerusalem till kung Arta-brevShimshaj skrev ett
9Avsändare landshöv-innehåll.nedanståendemed varxerxes

kolleger, do-Shimshaj och derassekreterarendingen Rechum,
förvaltningsmännen, tjänstemännen,ämbetsmännen,marna,

looch al-dvs. elamiterna,Babylon och Susa,från Erek,männen
hade förtden och mäktige Asenapparla andra folk storesom

delarstäder ochbort låtit bo i övrigaoch Samariensi av pro-
Detta avskrift brevetEufrat. ärVinsen Väster av somenom

de sände till honom:
frånFrån dina"Till konung tjänare, männenArtaxerxes.

12Må för ko-härmed bli käntEufrat. detVästerprovinsen om
till har kommitfrån digjudar begettde sigatt ossnungen som

upproriskadenmed byggatill färdJerusalem. De iär att upp
13Må detgrunder stånd.ochde ioch onda staden; sätter murar

ochstad blir uppbyggddennakonungenbli känt för att omnu
dendå kommer sigdess stånd, intei attsätts ge varemurar

14Ef-riket skada.till slut vållartull, vilketskatt, avgifter eller
åsestillatigande kanoch intestår konungens tjänstvi itersom

konungen detta till konungensöverlämnarhur vivanäras,
15för fä-efterforskningar dinamå företa ikännedom att man

finna dettadukrönikor kommerders krönikor. dessaI attatt
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skada.vållat dessupprorisk stad riket och provinserär somen
detochgammalt har där anstiftat oroligheter, ärSedan man

16Vi låter konungentill staden blev ödelagd.skälet vetaatt nu
då kom-stånd,staden byggs och dess isättsatt muraruppom

Eufrat."du provinsen Västermistaatt ommer
Kungen Rechum,landshövdingensände detta "Tillsvar:

och övrigaShimshaj och deras kolleger Samariasekreteraren i
Den skri-Eufrat. hälsadedelar Väster Varprovinsen omav

förblivit upplåsttill harvelse har i översättningni sänt oss
19Jag det harefterforskningar, ochbefallningmig. gav om

gammalt har sigframkommit denna stad sedan sattatt upp
uppstått där.mot haroch oroligheterriket och att uppror

Mäktiga Jerusalem ochhar härskat överkungar över regerat
tull haravgifter ochEufrat, och skatt,hela området Väster om

21Ge skallbefallning dessatill dem.betalats mänattnu om
befallningförränStaden får byggas jaghindras. inte gerupp

ZZSe dåsak;försumligt dennatill handlar idet. ni inteattom
kungariket"förvärras, till förkan skadan men

23Så skrivelse hadeavskrift kung Artaxerxessnart en av
ShimshajsekreterarenRechum,lästs för landshövdingenupp

ochJerusalemskyndade de till judarnakolleger, ioch deras
vapenmakt.hindrade dem med

tillArbetet och lågJerusalem avbrötspå Guds hus i nere
kungenåret den persiske Dareios regering.det andra av

templet börjarArbetet nytt
1Men tala-och Sakarja, Iddosprofeten,profeterna Haggaj, son,

Dåoch Jerusalem.judarna JudaGuds till ide Israelsi namn
Josadaksoch Jeshua,Serubbabel, Shealtielsbörjade son,son,

med demprofeteriJerusalem. GudsGuds husbygga varupp
och stödde dem.

3Vid Väs-ståthållarentid kom i provinsenTattenaj,samma
sadeochoch deras kollegerEufrat, och Shetar Bosnajter om
dettaoch inredahar befallning byggatill dem: "Vem gett atter

4Och låter uppfö-dede frågade: "Vad hetertempel" män som
judarnas5Men äldste;vakadedenna byggnad" Gud överra

ochtill Dareiosfortsätta med-an sändede tilläts rapportman en
saken.väntade på besked i
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6Det ståt-det brevavskrift Tattenaj,följande är somaven
Eufrat, och Shetar ochBosnajhållare Västeri provinsen om

sände till kung Da-kolleger, inspektörerna i provinsen,hans
honom stod:skrivelsen de sändereios.

8Må det bli känt för konungenhälsad, konung Dareios"Var
såg den GudensJuda ochfor till provinsenvi att store tem-att

trävirke Arbetetmedpel huggen ibyggs i väggarna.sten,upp
9Viframåt. förhörde de äldsteoch går stadigtgrundligtgörs

befallning ochdem byggaoch frågade hade gett attvem som
1°Vi också förvad de hettefrågade deminreda templet. att

och kunna underrätta dig.på deras ledareskriva namnenupp
Vi fick detta svar:

detGud. byggerhimlens och jordens ViVi tjänar tem-upp
sedan uppfördes här.gång för många år Enpel storsom en

12Men eftersomfärdigställde det.Israel byggde ochkonung i
utlämnade han dem åtGud vredvåra fäder gjorde himlens

babyloniske konungen. Och hankaldén Nebukadnessar, den
13Menfolket till Babylonien.och förde bortförstörde detta hus

Babylonienförsta regeringsår konung Kyrosunder sitt avgav
14Ochåteruppbyggas. de kärlbefallning tempel skulledettaatt

Nebukad-Guds hus,guld och silver tillhört men somsomav
tempel och fört till templetfrån Jerusalems ihade tagitnessar

därifrån överlämnadeochBabylon, hämtade konung Kyrosnu
tillhan hadevid Sheshbassar,åt utnämntsomen man namn

15Han för till templetkärl och demståthållare. sade: dessa iTa
på gamla platsGuds hus skall byggasJerusalem, sinupp

16Så huslade grunden till Guds e-kom Sheshbassar hit och i
byggt, och dettills dag harrusalem. Och från den tiden i man

170m ef-konungen måfärdigt. det behagarinteännuär man
konungskattkammaren Babylonterforska den kungliga ii om

detta tempelverkligen befallning bygga i Jerusa-Kyros attgav
fråga."beslut dennaLåt sedan meddela konungens ilem. oss

befallning upptäcksKyros
1Då skulle efterforskningarbefallde kung Dareios göraatt man

ZPå borgenrymde arkiven. iskattkammarenBabylon, ii som
skriftrulleMedien fann in-Ekbatana i provinsen somman en

nehöll följande minnesanteckning:
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3"Under regeringsår konung denna be-första Kyrossitt gav
templet Jerusalem: skall byggasfallning Huset igeni uppom

skall behållas. Höjdenså offer kan förrättas där. Grundenatt
4med hug-alnar och bredden alnar, lagerskall 6060 trevara

Kostnaden skall bestridasoch lager trävirke.ettsten avgen
5Dessutom Gudsskall guld och silver frånkronan. de kärl av

fördetemplet Jerusalem ochhus Nebukadnessar från itogsom
tillbaka. skall föras till templettill Babylon lämnas De i Jerusa-

Guds hus."hör hemma, och få platslem, där de sin i

Dareios svar
Därför ståthål-skall saken drivas vidare Tattenaj,inte av er,

och ochEufrat, Shetar Bosnajlare Västeri provinsen eraom
7Låt på Gudsinspektörerna arbetet dettakolleger, i provinsen.

låt ståthållare och judarnashus fortgå och judarnasostört,
3Ochtemplet på dess gamla plats. härmedäldste bygga upp

med judarnasbefallning hur skall samarbetanijag omger
utgifter skall sorgfälligtäldste byggandet templet: derasvid av

frånbetalas med kronans skatteintäkter Västerprovinsen om
9Vad JerusalemEufrat, så arbetet hindras. iinte prästernaatt

bränn-behöver, baggar och lamm tillde ungtjurar,attuppger
för-offer åt himlens Gud, salt, och olja, det skallvinvete, utan

1°Så framåt dem dag. skall de kunna bärasumlighet varjeges
liv.för och hansoffer åt himlens Gud och be konungens söners

Vidare förord-befaller någon överträder dennajag att om
och skall häng-skall bjälke brytas loss hans hus hanning en ur

grushög.fastnaglad vid den, hans hus skall blioch enas upp,
12Må har låtit bo detta tempel Jeru-den Gud i isittsom namn

vågar överträda för-salem slå konung eller folkvarje somner
be-förstör har självordningen och templet Dareios, givitJag,

må utföras sorgfällighet"fallningen, den med största
Tattenaj, Eufrat, ochståthållaren Västeri provinsen om

detsorgfälligt efterShetar och deras kolleger rättadeBosnaj sig
14Ochförordnat. judarnas äldste bygg-kung hadeDareiossom

ochframgångsrikt vidare, sporrade vad profetende Haggajav
såförkunnade. fullbordadesSakarja, Iddos Byggnadenson,

ochIsraels Gud hade befallt och så ochKyros Dareiossom som
befallt.perserkungen hadeArtaxerxes
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15Huset adar,färdigt på den tredje dagen månadenstod i
regeringsår.under kung Dareios sjätte

Templet invigs
16Israeliterna leviterna och de ha-och övrigaprästerna som
de återvänt från fångenskapen invigde Guds hus med en-

17Vidglädjefest. offrade dedenna 100 tjurar, 200invigning
för hela Israel bockar,och till syndofferbaggar, lamm 12400

13Demotsvarande antalet Israels insatte prästernastammar.av
enligt enligt deras avdelningarderas ordningar och leviterna
till Guds Jerusalem, det föreskrivethustjänst i i ärgöraatt som

Moses bok.i
19De firade påsk den fjortonde dagenhade återvänt isom

Oty hade då allesam-månaden, och leviternaförsta prästerna
återvänt hade inte sig,sig. De övriga renatrenatmans som

påsklammet förslaktadeleviterna alla Demen var nu rena.
från fångenskapen, för bröderdem hade återvänt sinasom

211 måltiden deltog de israeliteroch för själva.prästerna sig
alla de tillsammans medhade återvänt hem liksomsom som

därför hade avskiltville Israels Gud, ochdem dyrka Herren,
221från och deras orenhet. dagar firadefolken landet sjusig i

högtid. Glädjen ha-de det osyrade brödets Herrenstor,var
välvil-kungende dem glada Assyriengjort göraatt avgenom

stödde dem under arbetet på Guds,ligt stämd, så han Isra-att
els Guds, hus.

Jerusalemkommer tillEsra

1Efter den persiske kungentid, under Artaxerxes regering,en
till till Hilkia,återvände till Asarja,Esra, Seraja, son sonson

3sonson till Sadok, till Achituv, tilltill Shallum, son son
4son till Serachja,till till Merajot,Asarja,Amarja, sonson son

5son till Avishua, till Pinechas,till till Bucki,Ussi, son sonson
ÖDenne återvändetill Elasar, till Aron. Esraöversteprästenson

och mycket kunnigfrån skriftlärdBabylon. Han i Mosesvar
Israels Gud, hade lät ho-den givit. Kungenlag, Herren,som

få begärde, eftersom hans Gud, höllallt vad han Herren,nom
7Också del israeliter, leviter,hand honom.sin präster,över en

sångare, dörrvaktare och tempeltjänare begav till Jerusalemsig
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3Esra Jerusalem itillregeringsår. komunder sjundeArtaxerxes
9I-Ianregeringsår.sjundemånaden, under kungensden femte

iförsta dagenBabylon denfrånförhade bestämt sig att resa
kommånadenfemtedagenmånaden, och den första iförsta

handskyddandeGud höll övertill Jerusalem, hans sinhan
1°Esra lag,åt studera Herrensliv atthadehonom. vigt sitt att

ochIsrael lagoch undervisa i rätt.följa den att

tillfrån Esrakung ArtaxerxesBrev
Det kung Arta-skrivelseavskrift denföljande är somaven

buddeskriftlärde, sakkunnig idenåt Esra,prästenxerxes gav
Israel:hadeoch stadgar Herren gettsom

sak-12"Artaxerxes, till Esra,konung,konungarnas prästen
Härmed för-utfärdar jagGuds lag,himlenskunnig i etc. en

folkIsraelstillhörrikeoch mittordning iatt somenom var
och Jerusalem fårtillvillochlevitereller dess präster resaresa

14Ty rådgiva-och hans sjuutsänd konungendumed dig. är av
medoch JerusalemJudaförhållandenaundersöka iför attre

15Vidare duskallförvaltar.duGuds lag,ledning din somav
rådgi-och hanskonungenguldsilver ochöverlämna det som

boning iGud, harIsraels singåva åtskänkthar somsomvare
16Du och guldmed dig allt silverocksåskallJerusalem. ta som

frivilliga gåvoroch deBabylonienfår heladu provinseni som
Guds hus Jerusalem.till iskänker sinfolket och prästerna

baggar17För och köpavälja tjurar,skall dudessa utpengar
offradryckesoffer ochmatoffer ochmed tillhörandelammoch

13Med ochdet silverJerusalem.Guds hus ipå altaretdem i er
efterförfarabröderoch dina nikan dublirguld över somsom

19De förkärl du tagitförfinner emotGuds vilja gott. somer
inför Gudöverlämna i Jerusa-skall dudin Guds hustjänsten i

ZODet Guds hus ochför dinbehöverdu i övrigtlem. somsom
från kungliga skatt-få deskaffa skall duåligger digdet utatt

kamrarna.
21Jag, provinsenalla skattmästare ikonung Artaxerxes, ger

sak-Allt vad Esra,Eufrat befallning:denna prästenVäster om
sorgfälligt levere-skallhimlens Guds lag, begärkunnig i av er

upp 100batkor 100 vin,talenter silver, 100till 100 vete,ras,
23Allt befal-Gudvad himlensoch obegränsat med salt.oljabat
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tempel, så vredenför hans inteomsorgsfulltler skall attgöras
24Och förkungörrike. vioch hansdrabbar konungens söners

på någonskall läggastullavgifter ellervarken skatt,atter
nå-ellereller tempeltjänaredörrvaktaresångare,levit,präst,

Guds hus.dettatjänst igörannan somgon
din25Men med den vishetenlighetskalldu, Esra, i som

skall dömaoch lagmän,domaredig tillsättaGud har givit som
dindem kännerEufrat, allaallt folk Västeri provinsen somom

25Varundervisa.skallokunnig nilagar. Och denGuds ärsom
laglag och konungensdin Gudsefterleveroch inteen som

tilldödsstraff,sorgfällighet: tillmedskall dömas största pry-
till fängelse."till böter ellergel,

uppbrottetberättarEsra om
27Lovad kungenGud,våra fäders ingav attHerren, somvare

23och lätså härligt mig mötaijerusalemhusHerrensgöra som
allafrån kungensochrådgivareoch hansfrån kungenvälvilja

handGud, höll sinEftersom Herren, minämbetsmänmäktiga
ledareIsraelsnågrasamlademod, ochfick jagjagmigöver av

återvända med mig.skulleför deatt
familjeöverhuvuden1Detta för desläktregistretär un-som

från Baby-med migbrötregeringder kung Artaxerxes upp
lonien:

Daniel.Av släkt AvItamarssläkt Gershom. AvPinechas
3Shekanjas SakarjaParoshs släktAvHattush,Davids släkt son.

4Av Pachatsläktregistret.ioch med honom 150 män, upptagna
med honom 200och män.Serachjassläkt Eljoenaj,Moabs son,

5Av och med honom 300JachasielsShekanja,släktSattus son,
med honom 506Av ochEved,Adins släkt Ionatansmän. son,

7Av med honom 70ochAtaljassläktElams Jesaja,män. son,
honom3Av och medMikaelsSevadja,släktShefatjasmän. son,

med honom9Av ochIechielsObadja,släktIoavs80 män. son,
med ho-1OAv ochIosifjasShelomit,släktBanis218 män. son,

medAv ochSakarja, BevajssläktBevajs160 män. son,nom
12Av HackatansIochanan,släktAsgadshonom 28 män. son,

13Av släkt deAdonikams sista,med honomoch 110 män. som
14Avmed dem 60och män.Shemaja,Elifelet, Ieiel ochhette

med dem 70och män.och SackursläktBigvajs Utaj
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Förberedelser för till Jerusalemresan
15Iag flyter Ahava, och därsamlade dessa vid floden motsom

lade märke till dethade vårt läger dagar. jagvi i Där atttre
16Dålevit. sändefanns både lekmän och jagingenpräster men

Elnatan, SakarjaElieser, Ariel, Shemaja, Elnatan, Natan,Iariv,
ledare, och och Elnatan,och Meshullam, Iojariv somsom var

17med gå Iddo, ledaren på platslärare, order tillatt somenvar
framföra IddoKasifja. dem meddelande tillhette Jag ett attgav

Kasifja, deoch hans ämbetsbröder och tempeltjänarna i att
13Och Gudeftersomskulle sända till vår Guds hus.tjänareoss

hand sände de duglighöll skyddandesin över manoss enoss
som till Israel,Machlis släkt, han till Levi, näm-son sonav var

19Vidarebröder,ligen Sherevja och hans och 18söner män.
medHashavja och med honom släkt si-kom Jesaja Merarisav

Zoochsammanlagt dessutom 220bröder och deras 20,söner,na
alla sådana David hadetempeltjänare, namngivna, satt attsom

biträda leviterna derasi tjänst.
21Sedan floden förutlyste fasta där vid Ahava, vijag atten

inför vår be honom godskulle ödmjuka Gud och re-oss om en
all vår egendom.för själva, våra kvinnor och barn ochsa oss

Jag ochför be kungenskämdes nämligen ryt-trupperatt om
till ho-till skydd fiender på hadeViVägen.mot sagttare

"Vår håller skyddande hand alla demGud sin över somnom:
vrede drabbar demsöker till honom, hans mäktigasig men

23Därför Gudfastade och bad vårhonom." viöverger omsom
hjälp, och han hörde vår bön.

Jag dess-tolv de främsta bland ochprästernatog ut av
Hashavja med dem derasSherevja och och tio äm-utom av

25Och ochåt silvret och guldetbetsbröder. vägde demjag upp
gåva vår Guds hus hade skänkts kung-kärlen, den till avsom

rådgivare och alla israeliternahans och ämbetsmän somen,
ZÖIag talenter silver,där. vägde och dem 100650var upp gav

27ochguldsilverkärl till värde talenter, talenter2 100ett av
till värde dareikerdessutom guldkannor 1 00020 samtett av

dyrbara guld.två kärl vackert glänsande koppar, somav
28Och helgade åt kärlensade till dem: Herren,jag "Ni ärär

frivillig gåva åthelgade och silvret och guldet Herren,är en
29Ta detpå tills kanfäders Gud. väl detta ni väga uppvaraera
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och de israelitiskaoch leviternainför de främsta prästerna
hus."familjeöverhuvudena Jerusalem, karnrarna Herrensi ii

3°Prästerna det uppvägda, silvrethandoch leviterna tog om
till Jerusalem, till vårför föra detoch guldet och kärlen, att

Guds hus.

JerusalemResan till

31Den från flodenmånaden brötförsta vitolfte dagen i upp
höll handJerusalem. Vår GudAhava för färdas till sin överatt

32Såpåfiender och stråtrövareräddade från Vägen.ochoss oss
där vilade dagar.kom Jerusalem, och vi ifram tillvi treoss

33Den och kärlen vårvägdes silvret, guldet ifjärde dagen
överlämnades till UriasGuds och Meremot,hus prästen son.

och leviter-Pinechasmed honom Elasar,Tillsammans son,var
34A1lt räkna-och Noadja,Josavad, Jeshuas Binnujs son.na son,

antecknades vikten.des samtidigtoch vägdes, och
35De från fångenskapenhade kommit hemdeporterade som

för hela Israel,Gud: 96offrade brännoffer åt Israels 12 tjurar
bockar alltsammanssyndofferbaggar, och 12lamm77 som -

35Sedan överlämnade de kungensbrännoffer åt Herren.som
ståthållarnaochförordningar kungliga itill de satraperna pro-

åt folket och åtstödEufrat, och dessa sittvinsen Väster gavom
Guds hus.

blandäktenskapFörbud mot
lNär och sade: "Israelsledarna tillavslutat kom migdetta var

från folkenavskiltfolk, leviterna har sig ioch inteprästerna
hettiter-från kanaaneerna,landet avskyvärda seder,och deras

moabiterna,ammoniterna,perisseerna, jevuseerna, egyp-na,
De folk tillfrån dessahar kvinnoroch tagitterna amoreerna.

släktet har blan-så det heligahustrur åt ochsig sina söner, att
deochdats med folken landet. Ledarna styresmänneni var

3När hörde dettatrolöshet." jagförsta begå sådan jagatt reven
hår ochslet mittoch manteln, mittsönder klädermina även

4Hos allasamladesförstenad.skägg sittande migoch blev som
trolöshetenGuds ord, fullafruktade Israels överoroavsom

kvälls-ända tillförstenadhos återvänt.dem Jag satt somsom
offret.
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botbönEsras
5Vid kvällsoffret förkrosselse. Med kläder-jag mig minreste ur

och mantehi föllsönderrivna på knä, lyfte händernajag motna
ÖochHerren, Gud, sade: Gud, skam förödmjuk-min "Min ochi

else vänder till dig, Gud, våra synder harjag mig min vuxit
7Frånhuvudet och Vår skuld räcker till himlen.öveross upp

våra fäders tid intill har vår skuld våravarit Förstor.nu syn-
ders skull har våra kungar ochvi, utlämnats åt främ-präster
mande kungar, åt fångenskap,svärd, plundring och vanära,

3Menoch så det dag. har våri Herren, Gud, kortär än nu en
stund nåd, såvisat sin har sluppit undanatt restoss en av oss
och har fått slå vårt tält på hans heliga plats. Vårvi Gudupp
har låtit såljusning, livet börjar återvända vårtiattoss se en

9Tyslaveri. slavar vår Gud harvi,är inte övergivit imen oss
vårt slaveri har låtit välvilja från Persiens kung-mötautan oss

så livet återvänder och kan bygga vår Guds husviattar, upp
och få tryggad plats Juda och Jerusalem.ruinerna iur en

1°Vår Gud, vad kan då harvi säga Vi dina bud,övergivit
som du dina profeterna ochtjänare löd:gav oss genom som

landDet skall besittningni i land. Folkenär ita ett orentsom
landet har orenhet fyllti sin det med vidrigheter frånsina den

Därföränden till den andra. skall döttrar åtni inteena ge era
deras och deras döttrarinte till hustrur åtsöner Nita söner.era
skall aldrig någonsin främja deras lycka och välfärd. Då skall

bli starka och fåni allt det goda landet och lämnanjuta i detav
13Efteråt barn föri all framtid. allt har drabbatarv era som

på grund våra onda och vår skuldgärningar storaoss av -
vårdu, Gud, har skonat och straffat våraintemen oss oss som

har förtjänat har låtit slippagärningar undan såutan oss som
skulleskett då på bryta dina bud giftavi ochnytt motnu -

bland dessa folkin med alla deras vidrigheter Skulle duoss
då bli vred på och förgörainte slutgiltigt och rädd-oss oss,

15Du,ningslöst Israels Gud, ändåHerre, rättvis viär iär-
dag räddats undan. träder fram införNu digviresten som
med vår skuld. Efter det har hänt kan undgå diningensom
dom."
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upplösesBlandäktenskapen
bekän-ochbadochhusGudsframförlMedan på knälågEsra10
israel-skaraväldighonomsamlades avtårar runtunderde en

ZDå sadehögljutt.alladeoch grätbarn,ochkvinnoriter, män,
hand-har"Vitill Esra:släkt,ElamsIechieltillShekanja, avson
främ-defrånhustrurGud tavår atttrolöstlat ossmot genom
hoppdetfinns ännudettaMenlandet. trotshärfolken imande

sändaskallviGudlova att3Låt högtidligtIsrael.för oss nu
ochherre,du,såfött,debarndeochVåra hustrur somallabort

4Grip in,gällaLåt lagenråttbud harGudsfruktarde oss.som
ochmodsida Fattapå dinuppgift, vi ärdinhärdet är

verket"till
ochleviternabland prästerna,främsta5Esra delät genast

deochdet sagt,skulle göradepå varIsraelhela svära att som
husGudsframförplatsenlämnade EsraÖDäreftereden.svor

EljashivsIochanan,tillhördekammaredengick ioch in som
drack sinielleråtvarkendär. Hantillbringadeoch nattenson,

trolöshet.hemkomnasdeöversorg
åter-allaförJerusalemochJuda7Nu somkungjorde iman

8Ledarna äldstedeochJerusalem.samlas iskulledevänt att
he-skulledagarkom inom trenågon intebeslutathade att om

uteslutassjälvhanochförverkad urförklarasegendomla hans
samlades i Ie-gått9Innan dagarförsamling. trehemkomnasde

tjugondedendetBenjamin;ochIudafrånalla varmänrusalem
fram-platsenpåslog sigFolketmånaden.nionde neridagen

vadinförstridadet regnetdarrade i somallaochGuds hus,för
dem: "Nitillsadeochordatill1°Prästen Esra togske.skulle

främmandemedgiftaGud atttrolösa erhar varit mot genom
Men be-skuld.Israelsökathar nipå dettaoch sättkvinnor,
efter hanshandlaochGud,fädersinför Herren,känn eranu

kvin-främmandemed deochlandetfolkenmed ivilja. Bryt
norna"

hardu"Vadmed hög röst:församlingen12Då helasvarade
detfolk, är13Men myckethär ärplikt göra.vårdet attärsagt
hellerinteDet ärhärkvar ute.orkar inte stannaoch viregntid
dettasyndat iharmångavitvå, ärellerdagpå somgjort en
Ochförsamlingen.företrädaledareLåt våradärföravseende.

kvinnorfrämmandemedgift sigharstädervåralåt alla i som
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på bestämda tider infinna tillsammanssig med de äldste och
domarna i varje stad för avvända vår Guds glödande vredeatt

för det vimot gjort."oss
15Endast Jonatan, Asaels och Iachseja, Tikvas mot-son, son,

detta,sig och Meshullamsatte och leviten Shabbetaj under-
15Destödde dem. återvänt gjorde dock det före-som som var

slaget. Prästen Esra tog demutgenom namnupprop som var
familjeöverhuvuden. Den första dagen tiondei månaden satte
de för 17ochsig inleda undersökningen,att den första da-ner

första månadeni de färdiga med de fall där hadegen mänvar
gift med främmandesig kvinnor.

Förteckning de skyldigaöver
13Det visade sig följande prästfarniljernaiatt män hade gift sig
med främmande kvinnor: Jeshuas, Iosadaks släkt ochav sons,
fränder Maaseja, 19DeElieser, Iariv och Gedalja. förband sig att
sända bort hustrursina och offrade för skuldsin baggeen som

ZOAVskuldoffer. Immers 21Avsläkt Hanani och Sevadja. Ha-
släktrims Maaseja, Elia 22Avoch Shemaja, Iechiel och Ussia.

Pashchurs släkt Eljoenaj, Maaseja, Ismael, Netanel, Iosavad och
Elasa.

23Av leviterna: Iosavad, Shimi, Kelaja, också kallassom
Kelita, 24AvPetachja, Iuda och Elieser. sångarna: Eljashiv. Av
dörrvaktama: Shallum, Telem och Uri.

25Av det övriga Israel: Paroshs släkt Ramja, Iissia, Mal-av
kia, Mijamin, Elasar, 26AvHashavja och Benaja. Elams släkt
Mattanja, Sakarja, Jechiel, 27AvAvdi, Ieremot och Elia. Sattus
släkt Eljoenaj, Eljashiv, Mattanja, Ieremot, Savad och Asisa.
23Av Bevajs släkt Iochanan, 29AvHananja, Sabbaj och Atlaj.

släktBanis Meshullam, Malluk, Adaja, Iashuv, Sheal och Jere-
3°Av Pachat Moabsmot. släkt Adna, Kelal, Benaja, Maaseja,

Mattanja, Manasse..31AvBesalel, Binnuj och Harims släkt Eli-
Iishia, 32Benjamin,Malkia, Shemaja, Simon, Malluk ocheser,

33AvShemarja. Hashums släkt Mattenaj, Mattatta, Savad, Eli-
felet, 34AvIeremaj, Manasse och Shimi. Banis släkt Maadaj,

35Benaja,Amram, 35Vanja,Uel, Bedja, Keluhu, Meremot, Elja-
37Mattanja,shiv, 33AvMattenaj och Iaasaj. Binnujs släkt Shimi,

39Shelemja, 4OMaknadVaj,Natan, Adaja, Shashaj, Sharaj,
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Josef.42Sha1lum, ochAmarja41Asarel, Shemarja,Shelemja,
Iaddaj,Savad, Sevina,Mattitja,Ieiel,43Av Nebofrånmännen

kvinnor,främmande44Alla äktathadedessaJoel och Benaja.
och barn.både hustrurbortskickade demen nu





Nehemja

lNehemjas, berättelse.Hakaljas sons,

Underrättelser Jerusalemom
befann påtjugonde året,I månaden kislev, under det jag mig

2Dit bröder, tillsam-borgen kom dåSusa. Hanani, minai en av
hadefrågade dem hur detnågra från Juda. Jagmed mänmans

undsluppitkvar där ochgått för den skara judar somsom var
3DeJerusalem. svarade:fångenskapen hur det medoch var

fångenskapen le-och sluppit undankvar landet"De iärsom
raserad ochJerusalemsnöd och förnedring.i ärmur por-ver

nerbrända."tarna
4När och sörjdedetta Jag ihörde jag mig grät.jag satte ner

5Jagflera himlens Gud. sade:fastade och bad tilldagar,
och fruktansvärde Gud, duGud, duO himlensHerre, store

dem älskar digditt förbund medstår fast vidtroget somsom
ÖÖppna och och hör dinbud. dinaoch håller dina ögon öron

för dinaber till dig is-bön. och jag tjänaretjänares Dag natt nu
de synder israeliter,raeliterna, och bekänner vijag ävensom

7Vi förbrutit svårtbegått dig. haroch de harjag mina, mot oss
dubud, stadgar och lagarlyda dedig intemot att somgenom

3K0m ihåg du sade till dindet tjänaredin tjänare Mose.gav
9menbland folken,trolösa skall skingraMose: "Om jagni är er

handlar efterhåller bud ochvänder till minamig,niom om
så fördrivits till världenshardem skall samla niigen,jag er om

utvalt, därföra därifrån till den plats harände. skall jagJag er
mlsraeliterna dina och dittskall tjänarebo."mitt ärnamn

kraft och mäktig hand.folk, befriat meddu har storsom
nLyssna, till bö-bön, alla dinatill din tjänaresHerre, tjänares

dinfrukta och vörda ditt GevillVi inte änannat namn. nuner.
medlidande hos denneframgång: låt honomtjänare möta man.
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till JerusalemNehemjas resa
1Det månaden undermunskänk. i nisan,kungensJag varvar

förframdukatregeringsår.tjugonde Vinetkung Artaxerxes var
åt ha-skänkte honom.och och i Kungenkungen, jag vinettog

men frågade hannedstämd, mig:aldrig förrde migsett nu
måsteduSjuk inte. Det"Varför du så ledsen ut är varaser

3och "Mårädd sade:blev mycketnågot dig." Jagtyngersom
Skulle ledsenkonung jag inte närdu leva för evigt, min utse

ödelagd och dessstaden där fäder har närsina ärmina gravar
4Kungen "Vad önskarfrågadehärjats eld" mig:portar av

5och beha-svarade: "Om dethimlens Guddu" Då bad tilljag
så låtdin dinkonung, och tjänaredig, ägermin ynnest,omgar

fäder harstad därfara till Juda, till den mina sinamig gravar,
ÖDå hansfrågade kungen ochdenför bygga igen."att upp -

länge blir du borta Närgemål bredvid honom: "Hursatt
alltså tillåtelsekommer du tillbaka" Kungen mig att resa,gav

7Sedan det beha-fortsatte "Omtid. jag:och vissjag angav en
ståthållarnafå brev med till ikonung, låt migdig, migmingar

tillEufrat, så de underlättar minVästerprovinsen att resaom
8och skogsförvaltare, såAsaf, kungenslikaså brev tillJuda, ett

för tempelborgenstill bjälkarhan mig timmer portar,att ger
detskall bo."det hus där Kungen migstadsmuren och jag gav

skyddande handGud höll mig.bad sin överminjag om,
9När Eufratståthållarna Västerkom till i provinsenjag om

hade dessutombrev.överlämnade kungens Kungen säntjag
1°Menberiden eskort. horonitenofficerare ochmed närmig en

påämbetsmannen, fick redaTobia,Sanvallat och ammoniten
det kom någonmycket förargadeallt detta blev de över att

villkor.förbättra israeliternasvillesom

inspektion stadsmurenNehemjas av

Så hade där da-till Jerusalem. ianlände När jag varitjag tre
12gick med hadebara Jag intejag ettnatten ut par man.omgar

förGud hadeför någon vad ingivit migberättat min göraatt
något djur detmed jagJerusalem, och migjag inte änannattog

13Mitt red Dalporten rikt-på. isjälv red i jag utnatten genom
undersökteDrakkällan och Jag Jerusa-Dyngporten.ning mot

Jag fortsatte tillnerbrändaraserade ochlems portar.murar
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kunde interiddjur taKungsdammen, mittKällporten och men
ochdalen15Under längsfortsatte jagfram där.sig natten upp

Dalportengång korntills jagundersökte än genomenmuren,
och tillbaka igen.var

återuppbyggsStadsmuren
hadevad15Styresmännen och jaghade Varitjagvisste inte var

varkenjudarna, präs-underrättathade integjort, jag ännu
sakenmedhade atteller övrigastyresmänstormän,ter, som

stårdetilla17Men själva hurtill dem: "Nisade jaggöra. sernu
nerbrända.och dessödelagttill Jerusalem portarmed äross:

vårpåslutochIerusalems igen göraLåt bygga murupposs
hade hållitGud13Och för dem hur minberättadevanära" jag
lovat mig.hadevad kungenochskyddande hand migöversin

godamed dettaochsade de sig"Låt börja bygga" angreposs
verk.

ämbets-Tobia,19Men ammonitenSanvallat,horonitennär
depå dettaredafick öste spottGeshemoch arabenmannen,

Tänkerpå med ni görahåller"Vad nioch över upp-oss:spe
"HimlensZOMen tal:pådemjagkungen"mot svargavror

byg-hansbörjar tjänare,framgång. Nu vi, attGud skall ge oss
Jerusalem."tillnågonhävd rättellerVarken lag ger erga.

började1Översteprästen andraoch deEljashiv prästerna nu
dör-och invälsignade denoch de satteFårporten,bygga upp

till Ha-Hundradetornet,fram tilländadefortsatteSedanrar.
Ieriko ochfrånBredvid byggdedem männennaneltornet.

Sackur, Imrisbredvid dem son.
De tim-3Fislporten till Hassenaa.ättlingarbyggdes upp av
4Bred-lås och bommar.meddörrarden och inrade satteupp

ochHackos,tilltill Uria,arbetadevid dem Meremot, sonson
tillBerekja,tillMeshullam,arbetadebredvid honom sonson

5BredvidSadok, Baanasbredvid honomMeshesavel, och son.
de förnämstafrån Tekoa,arbetadehonom männen avmen

ok.herresaxladem Ville sininte
ochPaseachsIojada,éleshanaporten reparerades son,av

ochden intimrade satteBesodejas DeMeshullam, uppson.
7Bredvid Melatjaarbetadedemoch bommar.dörrar med lås

från Givonfrån Meronot männenIadonfrån och samtGivon
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ståthållarenoch Mispa, försäte i provinsen Väster Eufrat.om
3Bredvid dem arbetade Ussiel, Harhajas guldsmed, ochson, en
bredvid honom Hananja, parfymberedare, ända fram tillen
Breda och 9Bredvidavstod så från del Jerusalem.muren en av
dem arbetade Refaja, Hurs ledare för det Jerusalem-son, ena

10Bredvidområdet. honom arbetade Iedaja, Harumafs son,
utanför sitt hus, och bredvid honomeget Hattush, Hashavne-
jas son.

UMalkia, Harims och Hashuv, Pachat Moabsson, son, ar-
betade på Bredvidmursträckanästa och på Ugnstomet. dem
arbetade Shallum, Hallocheshs ledare för det andra Je-son,
rusalemområdet 13Dalportenhan och hans döttrar. repa--
rerades Hanun och invånarna i Sanoach. De byggdeav upp
den och dörrarin med lås och bommar.satte Dessutom repa-
rerade de alnar1 000 ända fram till Dyngporten.av muren
14Malkia, Rekavs ledare för Bet-Hackeremområdet,son, repa-
rerade Dyngporten. byggdeHan den och dörrarinsatteupp
med lås och bommar.

15Shallun, Kol-Hoses ledare för Mispaområdet,son, repare-
rade Källporten. byggdeHan den, lade tak på den och sat-upp

dörrarin med lås och bommar.te byggdeHan också muren
vattenledningsdammen Kungligarunt nära trädgården, fram

16Intilltill från Davids stad. honomtrappan arbetade Ne-ner
hemja, Asbuks ledare för det Bet-Surornrådet, fram tillson, ena

punkt utanför Davids dammanläggningen och liv-en gravar,
17Intillgardets kasern. honom arbetade leviter: Rechum, Banis

och bredvid honom Hashavja, ledare för det Keilaom-son, ena
rådet, 13Intillreparerade vad ålåg hans distrikt. demsom som
arbetade deras ämbetsbröder Binnuj, Henadads ledare förson,

19ochdet andra Keilaområdet, bredvid honom Eser, Ieshuas
ledare i Mispa, reparerade sträcka, framförnästason, som

till vapenförrådet vid murvinkeln.trappan
Zolntill honom reparerade Baruk, Sackajs sträcka,nästason,

från vinkeln fram till ingången till översteprästen Eljashivs
Intillhus. honom reparerade Meremot, till Uria, tillson son

Hackos, sträcka, från ingångennästa fram till hörnet Elja-av
Intillshivs hus. honom arbetade de boddepräster i sta-som

23lntilldens omgivning. dem arbetade Benjamin och Hashuv
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tillarbetade Maase-dem Asarja,utanför hus. Intillsitt eget son
hus.invidtill sittAnanja,ja, son

24Intill Henadadsreparerade nästaBinnuj,honom son,
till hörnet.murvinkeln och framtillhussträcka, från Asarjas

25Intill tillanslutningPalal, i vin-arbetade Usajshonom son,
vidfrån palatset, detskjuter övrekeln och tornetuttornet som

ÖframPedaja, ParoshsarbetadeIntill honomvaktgården. son,
27In-det utskjutandeöstsidan, ochtill på tornet.Vattenporten,
frånsträcka,från Tekoarepareradetill honom nästamännen

till Ofel-och framutskjutandedetplatsen utanför tornetstora

muren.
Ovanför ocharbetade prästerna,Hästporten utan-envar

Intill Sadok,arbetade Immersdemför hus.sitt eget son,
Shemaja, She-arbetadeoch intill honomframför hus,sitt eget

Östra 30Intill honomvakt vidkanjas porten. repa-son, som var
Salafsoch Hanun, sjätteShelemjasrerade Hananja, son,son,

Meshullam, BerekjasarbetadeIntill demsträcka.nästa son,
31Intill arbetade Malkia,honomframför tempelkammare.sin

och köpmän-tempeltjänarnasfram tillguldsmederna,en av
32Mel-Hörnloftet.ända tillochvidhus Mönstringsportennens

och köp-guldsmedernaarbetadeHörnloftet och Fårportenlan
männen.

Murbygget hotas

lNär på byggahöllfick höraSanvallat vi attatt upp muren
införhånade han judarna si-och vredeblev han ursinnig, i sin

sysslartruppstyrkan: "Vadsamariskaoch denmedarbetarena
sak åtkan lämnade de sinde judarna med Troreländiga att

de de härenda dagklara på TrorGud och offra och bli atten
3Am-igen"kan bligrushögarnabrända istenarna som nya

"Låt demfortsatte:bredvid honom,stodTobia,moniten som
påskuttarbarabygga rävDeras stenmur uppennog,rasar

den."
till-4Vår hån fallaLåt derasföraktadeGud, hör hur blirvi

främ-fångar tillbortLåt dem förasbaka på dem själva. ettsom
5Glöm ochaldrig deras brottbli utplundrade.mande land och

bygger.kränkt demsynd, de harutplåna derasinte som
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6Vi fortsatte bygga och den färdigatt snartupp muren, var
till hälften, folket lade själ arbetet.sin iner

7När Sanvallat och Tobia och araber, och ash-ammoniter
fickdoditer höra Jerusalems sargade helades,att attmurar

8Debräscherna börjat fyllas blev deigen, vrede.sigutom av
gaddade försig angripa Jerusalem och skapa för-attsamman

9Vibland bad till vår Gudvirring och dag ochsatte natt utoss.
1°Menvakter till skydd dem. folket Juda klagade:imot

kraftBärarnas rinner ut,
mycket kvar.ärgrus
All vår ork slut,är

blir aldrig klar.muren
Och våra fiender sade: de ordet"Innan skall vivet av vara

12Dedem och slå ihjäl dem och föröver arbetet."sätta stopp
judar bodde närheten dem komi till och varnadesom av oss

Jaggång efter för deras planer. posteringarsatte utoss annan
vid de lägsta ställena, innanför blottorna i placera-jagmuren;

Efterde folket släktvis med svärd, och bågar.spjut haut att
inspekterat dem sade tilljag ochstormännen, styresmännen

folket: "Var rädda för deminte Tänk på denresten Herren,av
och fruktansvärde, och kämpa för bröder,store sönerera era

och döttrar, hustrur och hem."era era
15När våra fiender fick reda på kändevi till deras planatt

och Gud hade den kundegjort alla återvändaintet, viatt om
Fråntill och till syssla.sin den dagen fick baramuren, var en

hälften arbeta, medanmina den andra hälften stodmänav
med och sköld, bågespjut och harnesk bakom Judas folk,
17som Ävenbyggde på bärarna beväpnade: medmuren. var

handen arbetade de och med den andra höll de sittena vapen.
13Och alla byggde hade svärdet hängande vid höftensom un-

19ochder arbetet. Hornblåsaren bredvidgick mig, sade tilljag
ochstormännen, folket:styresmännen "Arbetet ärresten av

och omfattande, och utspridda längs helavistort är muren,
ZOVarlångt ifrån varandra. hornsignalenni ljuderän är när

skall samlas här hos Vårni Gud skall kämpa för oss."oss.
21Så fortsatte arbetet, medan hälftenvi stod med sina spjut,

dess Detfrån tillgryningen börjadestjärnornaatt synas. var
också jag sade till folket: "Alla skall tillbringa nattennu som

Jerusalem,inne i också, så kantjänarna hålla vaktviatt om
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23Och själv ellervarken jagarbeta under dagen."ochnatten
klä-livvakteller mineller mina tjänaremina närmaste urvar

handen.våra ihadepå tiden, och alla viderna hela vapen

motsättningarInre
judiska1Folket, sinaklagade bittert överkvinnorna,även

fåför2"Vi döttraroch i attmåste lämna pantlandsmän. söner
3Andra sade: "Vinågra.sadeöverleva",kanbrödsäd så viatt

brödsädför fåhusoch iåkrar, vingårdarmåste lämna pant att
4Andra måste lånaåter: "Viborta."och hålla hungern pengar

betalakunnasäkerhet förvingårdaroch attmed åkrar som
våra5Vi blodochköttskatt till kungen. är somsammaav

ändåderas, och tvingasgodalikalandsmän, våra barn är som
våranågrabli slavar ja,döttrarlåta ochvåravi söner av-

kan ingenting göra,utnyttjade. Och viblivitdöttrar har redan
vingårdar."åkrar ochvåradet andra ägerär som

förtviv-deras5Iag lyssnade tillupprördmycket jagblev när
gick så till7Iag ochsaken rät-tänktelade igenomklagan. noga

ford-"Skall kräva inniochmed styresmännen.stormännenta
kalladeSedan jagsadebröder" jag.ringar sam-egnaav era

soch allthar visade: "Vi gjortdemfolkmöte motett stortman
utlänning-sålts tillbröderjudiskatillbakakan för köpaatt som

tillbakamåste köpasåbröder, visäljaSkall attni eraar. nu
på någontingkommakundede inte attDå de,också"dem teg

borde visa9Iag Niinte rätt."Det ni gör ärfortsatte:säga.
våraför hån från folk ärochgudsfruktan inte utsätta somoss

och1°Också mina tjänaresjälv, mänmina närmastefiender. jag
bereddadem, vifordra ärbrödsädochhar att menavpengar

Lämna tillbaka derasomedelbartskulden.avskrivaatt nu
avskriv de fordringarochoch hus,olivlundarvingårdar,åkrar,

12De svarade:på dem."hareller olja nisäd, vini sompengar,
något preciskrävaochtillbaka allt inteskall lämna"Vi mer,

och deraspå i när-kallade då prästerna,du sagt." Jagharsom
13Själv skakadelöfte. jagbekräftamed ed sittfick de urvaro

skakapå"Må Gud sättsade:medanmantelvecket, jag samma
Målöfte.bryter dettaochoch grundfrån gårdbort somenvar

församladeutblottad." Deochutskakadblisådan ro-en man
löfte.de höllOch sittprisade Herren.pade och"amen"
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Nehemja ståthållaresom
14Och dessutom: från den dag då utsågs ståthållarejag till över
Iuda dvs. från kung tjugonde regeringsårArtaxerxes till-
hans trettioandra, årtolv avstodi ochjag mina närmaste-

15Minafrån det underhåll tillkom ståthållaren. före-män som
trädare ståthållare lade bördor på folket utkräv-ochtungasom
de.4O siklar silver dagen till och dryck. Och folketmat ty-om
ranniserades deras så handladeMenmän. inte jag, jag ärav

gudfruktigen man.
Dessutom del arbetet på fastänjag i jag intetog muren,

markägare, och alla samlade där förmina tjänare attvar var ar-
17Vidbeta. bord förplägadesmitt hundrafemtio ochstormän

13Varjeförutom från grannländerna. dagstyresmän, gäster
stod för fårjag bästa fågel och tion-sort samten oxe, sex av var
de dag för antal vinsäckar. det utnyttjadeTrots jagett stort
aldrig ståthållarens underhåll, detta folk hade pålagor nog
ändå.

19Min Gud, räkna till godo allt det förmig harjag gjortsom
folk.mitt

Komplotter Nehemjamot
1När Sanvallat, Tobia, araben Geshem och våra fienderövriga
fått hade byggtjag och brä-rapport att ingaattom upp muren
scher fanns kvar låt dörrarjag inteännu in iatt sattvara-

sände Sanvallat och Geshem bud till "Komportarna mig:-
till Kefirim Onodalen ochi där." ville åtDe kommamöt oss

3Iag skickade budbäraremig. till dem med står"Jagsvaret:
viktigt arbetemitt i och kan komma.inte Arbetetettuppe av-

4Fyralämnar det för träffajag gånger sändeer."stannar attom
5Sanva1latde inbjudan, och gångsin svarade likadant.varje jag

skickade med budsin tjänare femte gång, formisamma en nu
Ömedbrev följande lydelse: "Blandöppet icke-judarnaettav

och Geshem bekräftar det du och de judar-sägs andraatt- -
tänker det därför du byggergöra ochärattna uppror, muren

7Dudu skall bli deras kung. lär till och med ha ordnat medatt
profeter Jerusalem skall Iudai har fått konungsom ropa: en

härDe ryktena kommer nå fram till kungen. där-Komattnog
för hit. Låt rådslå saken."oss om
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glag det du talarföljandesände honom "Inget omavsvar:
9Vad de allesam-själv på alltihop."har hittathar Duägt rum.

ochskrämma "De kommerville attatt uppgeoss.mans var
fortsattestället jagutfört", tänkte de.arbetet blir aldrig Men i

krafter.med förnyade
1°En till Mehe-Delaja,tilltill Shemaja,dag gick jag sonson

sade:hem.kunde lämna Hantavel, sittintesom
hus,Guds"Låt imötasoss

templet.inne i
templetsLåt stänga portar,oss

döda dig,förde kommer att
dig."för dödaskall de komma attnattenom

skul-Jag flykten Ochtill"Skulle jagsvarade: taman somen
ändå behålla livetochfå templetsådanle jag in ien som

Jag sändinsåg han integår dit in."Nej, intejag att var avnu
ochdärför Tobia San-uttalade hanGud. Profetian mig attom

Avsikten räddskulle blijagvallat hade honom. attmutat var
fåskullede ville. Jagoch begå synd göraatt ensomgenomen

förtalkunde sprida mig.så de sittfläck på rykte,mitt att om
Min och derasoch SanvallatTobia ogär-Gud, glöm aldrig

profeternade andraNoadja ochprofetissanellerningar, som
försökte skrämma mig.

fullbordasMurbygget
16När15Muren femtiotvåefter dagar.elul,färdig den 25stod

upptäckteomkringoch folkenreda på detvåra fiender fick oss
förstod dettaunder. Deframstod det för demdet, attettsom

Guds hjälp.med vårståndverk tillhade kommit
17Under åtskilligaJudaitiden skrevden här stormännen

13Många Iudatill dem. ioch Tobiabrev till Tobia i sin tur var
She-tillhaned;förbundna med honom svärsonvargenom

gift medIochananArach, och hanskanja, till envarsonson
19De väl ho-taladeBerekja.Meshullam, tilldotter till omson

görandenhonomunderrättade minainför ochmig omnom
syfte skrämmaockså brevskickadeoch låtanden. Tobia i att

mig.
lNär portdörrarna.uppbyggd inlät jag sättamuren nu var

uppgifter.levitersångare och sinaSedan fick dörrvaktare,
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zBefälet fäst-ochJerusalem åt brormin Hananijagöver gav
och gud-ningskommendanten plikttrogenHananja, en man

3Iagfå. denna order: "Jerusalemsfruktig dem portarsom gav
skalloch dörrarnafår förrän solen börjar bränna,inte öppnas

Jerusalemsvakten går Dela in-och reglas innan instängas av.
ochvaktlag och ställ och påvånare sini post, var envar en

utanför hus."sitt eget

befolkningjerusalems
4Staden befolkningen liten ochoch vidsträckt,stor men varvar

5Min samlahade byggts. Gudhus ingav miginga stor-attnya
förasfolket för de skulleoch in istyresmännenmännen, att

brötdå dem förstsläktregistret. fannJag registret över som
fångenskapen, och där stod skrivet:upp ur

6Detta från de-från vår återvändede provinsär män som
Nebukad-fångenskap. babyloniske kungenoch Denportation
tillfört dem, kom de tillbaka Jerusa-hade bort men nunessar

7De kom tillsammanslem och Iuda, och till stad.sinvar en
Nachama-med Serubbabel, Ieshua, Nehemja, Asarja, Raamja,

ochMordokaj, Bilshan, Nechum Baana.Misperet, Bigvaj,ni,
9Shefatjas3ParoshsAntalet israelitiska släkt 2 172,män:

1°Arachs Pachat Moabs släkt, dvs. Je-släktsläkt 652,372,
13SattusElams släktsläkt, släktshuas och 2 818, 1 254,Ioavs

15Binnujs 16Bevajs14Sackajs släktsläkt 628,släkt 648,845, 760,
19Bigvajs17Asgads 13Adonikams släktsläktsläkt 667,2 322,

7-2Ha-21Aters,2°Adins dvs. Hiskias, släktsläkt 98,2 067, 655,
25män-23Besajs 24I-Iarifs släktsläkt släktshums 328, 324, 112,

Zémännen och Netofafrån från Betlehem 188,Givon 95,nen
männenmännen frånfrån Bet-Asmavet 42,Anatot 128,

3°männenmännen från Kefira och 743,Kirjat-Iearim, Beerot
32män-männen från Mikmasfrån ochRama Geva 621, 122,

33männen 34den andrefrån Nebofrån Betel och 52,123,nen
35Harims 36männen från IerikosläktElams släkt 320,254,1

33och37männen släktfrån Lod, Hadid och Ono Senaas721345,
3 930.

4°Immers39Präster: Ieshuas familj,Iedajas släkt, dvs. 973,
42och41Pashchurs släkt 017.släkt släkt Harims 1052, 1 2471

43Leviter: släkt,och Kadmiels släkt, dvs. Hodavjas 74.Ieshuas



777 Nehemja 7:72

44Sångare: Asafs släkt 148.
45Dörrvaktare: Shallums släkt, släkt, Talmons släkt,Aters

släktAckuvs släkt, släkt och ShovajsHatitas 138.
45Tempeltjänare: Hasufas släkt, Tabbaots släkt,Sichas släkt,

47Keros 43Levanassläkt, släkt, Padons släkt, släkt,Sias Haga-
49Hananssläkt, släkt, släkt, Giddels släkt,Salmajs GacharsVas

5°Reajas 51Gassamssläkt, släkt, Nekodassläkt, släkt,Resins
52Besajssläkt, släkt, släkt, släkt,PaseachsUssas meuniternas

53Bakbukssläkt, nefusiternas släkt, släkt; Hakufas släkt, Har-
54Baslitschurs släkt, släkt, Mechidas släkt, Harshas släkt,

55Barkos 56NesiachsTemachs släkt,släkt, Siseras släkt, släkt
och Hatifas släkt.

57Ättlingar till Salomos slavar: Sotajs släkt, Soferets släkt,
53alas 59She-Peridas släkt, Darkons släkt, Giddels släkt,släkt,

fatjas släkt, Hattils släkt, Pokeret släkt ochHassevajims Amons
öoTempeltjänarnasläkt. ättlingarna till Salomosoch slavar var

sammanlagt 392.
De tillbaka från Tel Melach, Tel Harsha, Keruv,väntsom

Addon och kunde deras familjImmer intemen som uppge om
62Delajas,och släkt härstammade från Israel: Tobias och Neko-

das släkter 642.
63Av släkt, Hackos släkt och BarsillajsHovajasprästerna:

släkt, han gileaditen Barsillajs döttrar till hustrutogsom en av
64De letade släktregistren,och dennes efter-iantog namn. men

de fanns med där de behöriga till prästämbe-inteintesom var
65Provinsguvernören förbjöd dem det högheligaätatet. att av

tills det framträdde med ochpräst urim tummim.en
Hela 67för-församlingen bestod inalles 42 360av personer,

slavinnorderas slavar och hade7 337. Dessutomutom som var
68Dede sångerskor. hade hästar,200 sångare och 736 245 mu-

69435 åsnor.lor, kameler och 6 720
7°Några familjeöverhuvudena donationer till tempel-av gav

fonden. gulddareiker, skålar000 50Provinsguvernören 1gav
71Andraoch prästdräkter till fonden. familjeöverhuvuden30

tempelfon-gulddareiker och silverminor till20 000 2002gav
72Detden. folkets utgjordes gulddarei-gåvor 20 000övriga av

ker, silverminor prästdräkter.000 och2 67
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Jeru-bosatte ifolket sigdel73Prästerna, ochlevitema aven
allaochtempeltjänarnasångarna,dörrvaktarna,medansalem,

hemstäder.i sinaslogisraeliter sigövriga ner

läsesLagen
ochisraeliternaboddemånaden innesjundedenNär varvar

på1Hela samlades torgetfolket mangrantstad.sini nuen
hämtaskriftlärde,denbad Esra, attDeframför Vattenporten.
2Präs-Israel.hadelag, Herren gettmed Mosesbokrullen som

ochförsamlingen mänhelainförlagbokenframbarEsra avten
denlyssna. Detalla attochkvinnor varnogmognavarsom

3Han pålagenläste torgetmånaden.sjundedagen iförsta ur
på da-till mittpåtidigtfrånframför Vattenporten, morgonen

allaochoch kvinnornaför nog,männen mognasom vargen,
4Esra,ord.till lagensuppmärksamtlyssnadefolketoch hela

hade byggtspå tribun trästodskriftlärde,den somaven
stod Mattitja,honomTill högertillfälle.för dettaenkom om

stodoch tilloch Maaseja, vänsterHilkiaUria,Shema, Anaja,
ochSakarjaHashbaddana,Hashum,Malkia,Mishael,Pedaja,
hanåsynfolkets5Esra helabokrullenöppnade iMeshullam. -
helasigöppnade denhanoch restede närhögrestod än -
medochGuden,5Esra denprisade Herren, storefolket upp.

böjde knäamen." Defolket: "Amen,ropade helalyfta händer
7Le-marken.ansiktetmedtillbadoch Herren motoch föll ner

Hodia,Shabbetaj,Ackuv,Sherevja, Jamin,Ieshua, Bani,vitema
förklaradeoch PelajaIosavad, HananKelita, Asarja,Maaseja,

3De lästeplatser.påstod kvar sinafolket,förlagen ursom
förstodfolketden, såutladeochtolkade denlagbok, attGuds

lästes.vad som
skriftlärde,den9Provinsguvernören Esra,Nehemja, prästen

församlade:till desadefolket,undervisadeoch leviterna, som
ochskall sörjaGud. inteNiåthelgad Herren,dag"Denna är er

lagen.stodvad ihördedefolkethela närgråta." Ty grät som
ochgod sött1°Och och"Gå hem njut matfortsatte:Esra avnu

nå-förberedakunnatharmed åt dem intedelaochvin somer
bedrö-åt vår Var intehelgad Herre.dagdennaTy ärgonting.

Och folketförstyrka." attglädje Herren ärvade. Den erger
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dag.heligdettastilla,levitema: ärskulle sade "Vartystna en
bedrövade."Var inte

dela12Då ochoch drickatill förgick alla hem ätasitt att
förståttglädjefest; de hadeåt andra. firademed Desig storen

demdet hade undervisat om.som man

Lövhyddefesten
13På fol-för allaöverhuvudenasamladesandra dagmånadens

skrift-denhos Esra,och levitemafamiljerkets prästernasamt
14De lagenskrivetdet ifannför studera lagen.lärde, attatt var

bo löv-israeliterna ibefallthadeHerren Mose attatt genom
151 städermånaden. alladen sjundehögtidenhyddor under i

skul-och tillkännagesoch Jerusalem skulle kungöras atti man
vild-olivträd ochoch hämtagå bland bergenle ut grenar av

hyddor,för byggalövträdoch andraoliv, palmer attmyrten,
så skrivet.det ärsom

ochOch ochhämtadeochfolket gick ut var engrenar,
ock-byggdepå gård.tak eller Manpå sinbyggde hydda sitten

vidpå Vattenportenhus ochså till Gudspå gårdarna torgen
17Hela frånåterväntförsamlingdenoch Efraimporten. som

Så hadebodde dem.lövhyddor och ifångenskapen byggde sig
tillfrånunder tiden Iosua, Nunsisraeliterna inte gjort son,

denna dag.
18och förstadag, från denalla, varjeglädjen hosNu storvar

lag. dagarrullen med Guds I sjutill lästeden Esrasista, va-ur
såhögtidssarrtling,höllsåttondedenfesten ochrade somen

det stadgat.är

syndabekännelseFolkets

1Den samlades israeliterna.månadtjugofjärde dagen i samma
ZDehuvudet.jord påoch medklädda säcktyghöll fasta,De i

då från allaavskilde sigisraelitisk härkomst avsom var av
bekändeochfram sinaträddefrämmande De syn-ursprung.

3De påstod ochöverträdelser.fädersder och sina enupp, var
fjärdedellag underGuds,plats, och läste Herrens, sinsin enur

synder ochbekände de sinafjärdedeldagen. Under nästaav
4eshua, Kadmiel,Gud. Bani,tillbadföll och Herren, sinner

på levi-gickoch KenaniSherevja, BaniShevanja, Bunni, upp
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podium och ropade med hög till Gud.Herren, sinternas röst
5Leviterna Ieshua, Kadmiel, Hashavneja, Sherevja, Ho-Bani,
dia, Shevanja och Petachja sade: "Stå och lovprisa Herren,upp

Gud, han från evighet till evighet."ärer som

Må ditt ärofulla bli prisat,namn
det upphöjt allt vad lovsång heter.är över

5Du, denHerre, ende.är
Himlen har du gjort,
himlarnas himmel och hela dess härskara,
jorden och allt lever där,som
haven och allt finns dem.isom
Du den liv åt allt,är som ger
och himlens härskara tillber dig.

7Du Gud,Herrenär
utvalde Abram,som
förde honom från KaldeenUr isom

och honom Abraham.namnetgav
3Du fann han digatt trogen,var
och du slöt förbund med honom:ett
det land beboddes kanaaneer,som av
hettiter och amoreer,

och girgasheerperisseer, jevuseer
lovade du hans ättlingar.
Och du löfte,höll ditt

du trofast.är

9Du såg hur våra fäder led i Egypten,
vid Sävhavet hörde du deras rop.

1°Du gjorde tecken och under med farao,
hans folketoch hanstjänare land,i

du såg deras våraövermod fädermot
och gjorde ditt ryktbart intill denna dag.namn

Havet klöv du framför dem,
och de gick havet på mark.torrgenom
Förföljarna vräkte du djupet,i

mäktigaisten vatten.som en
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12Du pelare molnledde dem dagen i en avom
eld,pelareoch inatten avom en
gå.skullelyste den devägsom

13Du på Sinaibergetsteg ner
från himlen.talade med democh

och riktiga lagar,stadgardemDu rättagav
goda bud och befallningar.

Din kungjorde du,heliga sabbat
lagbefallningar, bud ochoch

din Mose.du dem tjänaregenomgav
15Du hungem,från himlendem bröd motgav

klippan törsten.motvatten ur
befallde demDu

och besittningitaatt
dem.land dudet svurit att ge

15Men styvnackadeochövermodigaVåra fäder blev
befallningar.lyssnade till dinaoch inte

17De lydavägrade att
underdevilleoch inte minnas

med dem.du hade gjortsom
händerstyvnackade och saken iDe tog egnavar

återvända till slaveriet Egypten.ville ioch
förlåtande Gud,duMen är en

barmhärtig,nådig och
rik på kärlek,till vrede ochsen

demdu inte.och övergav
18De kalvgjorde sig gjutenen

din Gud,sade:och "Detta är
dig Egypten"har fört ut ursom

hädade digoch de grovt.
19Ändå du dem öknen,inte iövergav

barmhärtighetdin är stor.
dagendemMolnpelaren frånvek inte om

ledde dem på deras väg.utan
Eldpelaren lyste för dem nattenom

gå.på den de skulleväg
20Du andedem din godagav

för undervisa dem.att
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Du vägrade dem inte äta,attmanna
du dem derasi törst.vattengav

211fyrtio år sörjde du för dem ökneni
så de saknade något.inteatt
Deras kläder slets inte ut,
och deras fötter svullnade inte.

Du dem folk och riken,gav
du gjorde till deras randområden.som

Så intog de länder tillhördesom
Sichon, kungen Heshbon,i
och Og, kungen Bashan.av

23Deras barn gjorde du talrika himlens stjärnor,som
och du lät dem komma till det land

deras fäder blivit lovade besittning.iatt tasom

24Och barnen landet besittning.itog
Framför dem underkuvade du
kanaaneerna bodde landet,isom
och du demi deras våld,gav
både kungarna och folket landet,i
de fick med dem vad degöra ville.

25De befästa städerintog
och bördiga landområden.

besittningDe välfylldai hus,tog
och vingårdar,vattencisterner

olivlundar och fruktträd mängd.i
åt,De de blev och fetamätta
frossadeoch på dina rika gåvor.

26Men de sig dig.satte motupp
De gjorde och vände åt din lag,uppror ryggen
de dödade dina profeter,

med sökte föravarningar dem åter,som
och de hädade dig grovt.

27Du utlämnade dem åt förtryckare,
de levde under förtryck.
Då ropade de nödi sin till dig,
och du hörde det din himmel.i
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barmhärtighetdinI stora
sände du dem räddare,

våld.förtryckarnasde räddades ur
23Men allt lugnt igennär var

inför dig.pågjorde de vad är ontnytt som
dem åt fiender,Du prisgav

herraväldet dem.fick översom
åter ropade till digNär de

och räddade demhörde du det himleni
gång på gång.barmhärtighet,dini

29Med fåsökte du demvarningar
lag.vända tillbaka till dinatt

övermodigadeMen var
lydde dina befallningar.och inte

dina stadgar,syndadeDe mot
liv åt den följer dem.somsom ger

spjärnadeDe iemot trots,
vägrade lyda.de sturska ochvar

3°Du årtålamod med dem mångahade i
demlät din andeoch varna

dina profeter,genom
de ville lyssna.intemen

främmande folkens våld,Då du dem deigav
31men barmhärtighetdini stora

helt,förgjorde du dem inte
democh du inte,övergav

och barmhärtig Gud.du nådigär en

32Och vår Gud,nu,
fruktansvärde Gud,väldige,store,

fast vid ditt förbund:du stårtrogetsom
likgiltighetVisa inte

utståför allt lidande fåttvisom
våra kungar, ochvåra furstar präster,-

ditt folkvåra profeter, våra fäder, helaja, -
tidfrån de assyriska kungarnas

ända till denna dag.
33Du har varit rättvis

drabbatvad haränsom oss,
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du har digvisat trogen
förbrutitnär viäven oss.

3.4Våra kungar och våra furstar,
våra och våra fäderpräster
handlade efter din lag,inte

på befallningarlyssnade dinainte j
ioch de duvarningar givit.

35Och fast de hade rikesitt eget
och allt det goda du dem,njöt givit
fast de ägde det rymliga och bördiga land

du hade låtit dem inta,som
tjänade de ändå dig,inte
vände från det onda de gjorde.inte om

361dag slavar.viär
våradet land du fäder,I gav

dess frukter och goda gåvor,njutaatt
där slavar dag.vi iär

37Dess rika gröda tillfaller kungar
du för våra synders skull.översattsom oss

Över våra vårkroppar och boskapöver
härskar de egenmäktigt.
Vår nöd är stor.

Folket lovar följa lagenatt
33Med hänsyn till allt detta avlägger högtidligt löftevi ett som

låter nedteckna. På förseglade dokumentet står våradetvi
furstars, våra leviters våraoch prästers namn.

lUndertecknarna10 var:
A Sidkia,Nehemja, till Hakalja,Provinsguvernören samtson

ZSeraja, 3Pashchur, 4Hattush,Malkia,Asarja, Ieremia, Amarja,
5Harim, 6Daniel,Shevanja, Malluk, Obadja, Ginne-Meremot,

7Meshullam, 3Maasja,Baruk, She-Avia, Mijamin, Bilgaj,ton,
dettamaja prästerna.var-

9Leviter: Ieshua, till Henadads släkt,Asanja, Binnujson av
1°ochKadmiel deras ämbetsbröder Shevanja, Hodia, Kelita,

11Mika, 12Sackur,Pelaja, Sherevja,Hanan, Rechov, Hashavja,
13Hodia,Shevanja, ochBani Beninu.
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Bani,Elam, Sattu,Folkets Moab,Pachatledare: Parosh,
17Ater, Hiskia,15Adonia,15Bunni, Adin,Bigvaj,Asgad, Bevaj,

ZOMag-19Harif,13Hodia, Nevaj,Anatot,Hashum, Besaj,Assur,
22Pe-Iaddua,21Meshesavel, Sadok,Meshullam, Hesir,piash,

24Hallochesh,23Hosea, Hashuv,Hananja,latja, Hanan, Anaja,
26Achia, Ha-25Rechum, Maaseja,Hashavna,Shovek,Pilcha,

27Malluk, och Baana.HarimAnan,nan,
sångare,dörrvaktare,Resten leviter,folket präster,av --
folkslagfrämmandefrånavskilthar sigallatempeltjänare, som

ochoch dehustrur sönerderasGuds lagförlydnadi samt
förenar med sinasigmognadtillkommithardöttrar som -

efterlevaoch heligtdyrtoch lovar attföreträdarefrämsta
ochMose,Guds tjänareförmedlatsharGuds lag, nogaavsom

ochbefallningarbud, hansvår härskares,hålla alla Herrens,
stadgar.

främ-med3°"Vi döttrarvåra mängifta bortlovar inteatt av
åttill hustrurdöttrarderasoch intemande taattursprung

och31När med sinalandet kommerfolken ivåra söner. varor
skall viin-på sabbatensäljaförolika slagspannmålmed attav

någonellersabbatsdagenpådem, sigköpa annante vareav
avståvila ochmarkenlåtasjunde årdag. lovarhelig Vi vartatt

32Och årligen beta-förpliktarviskulder. attfrån indrivaatt oss
33för skå-Guds hus,vårgudstjänsten isikel tilltredjedelsla en

brännoffrendagligadematoffren ochde dagligadebröden,
och hög-nymånadsdagarnasabbatsdagarna,offren påoch för
fram tillsyndoffer bärsgåvor ochde heligatiderna, för som

Guds hus.vårallt arbeteför iIsrael ochförförsoning
lotthar kastatfolket34Vi ochleviternaprästerna, om--
vid be-Guds hustill vårfamiljevisförasvedoffret skallhur

Guds, alta-vårpå Herrens,brinnaår förstämda tider varje att
lagen.skrivetdet iärre, som

förstahus dentill35Vi föra Herrensårligenförpliktar attoss
träd allafrånfruktenförstavår mark och denfrångrodan av

och våra djur,våra35Vidare förstfödda sönerskall deslag. av
nötbo-bådeförstföddadeochskrivet lagen,det iär avsom

tillGuds husvår prästernalämnassmåboskap iskap och som
frukter-första37Det och debakardetförsta vidär.tjänstgör av

föra tillskallolja vi präster-ochträd, vinalla slags avavna av
vår Guds hus.förråd inas
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till leviter-på vår mark skallTiondet det viväxer gesomav
33Enalla landsortsstäder.uppbär tiondede leviter ina som-

samlarfölja med leviterna desläkt, skallArons närpräst, en av
vårtilltiondel tiondettiondet, och leviterna skall förain en av

39Det för-till dessaGuds hus, till kamrarna förrådshuset. äri
säd,gåvornaskall föraråd israeliterna och leviterna avsom

ochockså tempelkärlen utrustningenoch olja. förvarasDärvin
och sångarna. Vidörrvaktarnaför de tjänstgörande prästerna,

försumma vår Guds hus."skall aldrig

:Jerusalem och JudaBosättningen
lFolkets utsågfolketJerusalem.ledare bosatte Restensig i av11

heligabo Jerusalem, denlottkastning tiondel iattgenom en
ZDestäder.bostaden, och tiondelar i övriga männio att som

folket.välsignadesfrivilligt bosatte Jerusalemsig i av
3Detta bod-Judafamiljeöverhuvudende i provinsenär som

israeliter, leviter,Jerusalem, medan vanligade präster,i tem-
slavar bodde Judasättlingar till Salomos i stä-peltjänare och

Jerusalemstad.och påder, sin i sintomt egenegenvar en
både Judas ochbodde ättlingar Benjamins stammar.av

tilltill Sakarja,tillJudas ättlingar: Ussia,Ataja, sonsonson
5ochMahalalel släkt,till Shefatja, till PeresAmarja, avson son

tillBaruk, till Kol-Hose, .Hasaja,tillMaaseja, sonsonson son
6Perestill Sakarja Shelas släkt.till Adaja, till Jojariv, avsonson

sammanlagtJerusalem, omfattade 468släkt, bodde i va-som
penföra män.

7Och till Meshullam,ättlingar: Sallu,detta Benjaminsär son
tillPedaja, till Kolaja, Maaseja,till Joed, till sonsonson sonson

3och släktingar, krigare,till hanstill Itiel, Jesaja, tapprason
9Joel, befälet dem,till Sikri, hadesammanlagt 928. överson

befälhavare staden.högsteoch Juda, iHassenuas nästson, var
11Seraja,loPrästerz Hil-Jakin, tilltillJedaja, Jojariv, sonson

tilltill Sadok, tillMeshullam, Merajot,kia, till sonson sonson
12ochGuds hus, deras släktingar,Achituv, den främste i som

Adaja, tilltemplet, sammanlagt och Jero-tjänstgjorde 822,i son
tilltill Sakarja,till Pelalja, till Amsi,cham, sonson sonson

13och släktingar, familjeöverhu-Malkia, hansPashchur, tillson
tilltill Asarel,sammanlagt och Amasaj,vuden, 242, sonson
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och släk-hanstill Immer,Meshillemot,tillAchsaj, sonson
tillSavdiel, Hag-sammanlagt 128.krigare,tingar, tappra son

befälet dem.gadol, hade över
till15Leviter: till Asrikam,Hashuv,tillShemaja, sonsonson

och led-Iosavad,ochShabbetajtillHashavja, Bunni, somson
till leviternashördehus och över-på Gudsde arbetetdet yttre

Vidare till Savdi,till Mika,huvuden. Mattanja, sonsonson
bönenvidlovsången och denledare förtill Asaf, somsom var

Bakbukja,släktinghanstackpsalmen,stämde som varupp
till Ga-till Shammua,och Avda,ställföreträdare,hans sonson

Sammanlagt denleviterfanns det 284 ilal, till Iedutun.son
heliga staden.

ämbetsbröder19Dörrvaktare och derasTalmonAckuv,var
Resten isra-sammanlagt 172.vidhöll Vakt portarna, avsom

städerna Iu-de andra iboddeoch leviterna ieliterna, prästerna
zlTempeltjänarna på Ofel,boddehus.da, och i sitt egetvar en

Föreståndaredem.uppsikthadeoch Gishpa överoch Sicha
till Hashav-till Bani,ijerusalem Ussi,för leviterna sonsonvar

svaradeAsafs släkt,Mikatilltill Mattanja,ja, somavsonson
23För fannsdemför Guds hus.ordningenför sången enligt en

dagligabestämde sångarnas tjänst-denförordning;kunglig
till24Petachja, ättlingarnaMeshesavel,tillgöring. en avson

rördeallttill handagick kungen iSerach, till Juda, somson
folket.

Judas25Beträffande någraomgivande åkrar:medorter av
kringliggande byar, i DivonArba medättlingar bodde Kirjati

25i Ieshua,med omgivandeIekavseeldess byar, orter,med i
271 med dessShevaShual, BeeriHasarMolada och Pelet,Bet

29igi So-byar, En Rimmon, ioch dessiMekonabyar, Siklag, i
3°i med omgivande iAdullamSanoach, i orter,och Iarmut,ra

byar.med dess Deoch Asekaåkrar iomgivandemedLakish
dal.tillfrån Sheva Hinnomsalltsåbosatte Beersig

31Några Mikmas, Ajabodde Geva,iättlingarBenjaminsav
32i Ananja,Anatot, Nov,byar,med kringliggandeoch Betel

35Lod,34Hadid,33Hasor, Nevallat,Sevoim,Gittajim,Rama,
36Och för-avdelningarleviternasHacharashim.Ono och Ge av

till Benjamin.des några från Judaöver
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Förteckning och leviteröver präster
1Detta de och leviter återvändeär tillsammanspräster12 som
med Serubbabel, Shealtiels och Jeshua:son,

zAmarja, 3Shekanja,Seraja, Jeremia, Esra, Malluk, Hattush,
4Iddo, 5Mijamin,Rechum, Meremot, Ginneton, Maadja,Avia,

ÖShemaja, 7Sallu,Bilga, Jedaja,Jojariv, Amok, Hilkia och Jeda-
ledare för förDe och deras ämbetsbröder påprästernavar

Jeshuas tid.
3Leviter: Jeshua, Binnuj, Kadmiel, Sherevja, Juda och Mat-

9medanochtanja. Han hans ämbetsbröder ledde lovsången,
Bakbukja, och derasUmü ämbetsbröder stod dem,mitt emot
indelade avdelningar.i

1°Jeshua blev far till Jojakim, Jojakim till Eljashiv, Eljashiv
Jojadatill Jojada, till Jochanan Jochananoch till Jaddua.

12På Jojakims tid prästsläktemas överhuvuden följande:var
13Meshul-förMeraja Serajas släkt, förHananja släkt,Jeremias

Jonatanlam för släkt, JochananEsras för släkt, förAmarjas
15AdnaMalluks släkt, Josef för Shevanjas släkt, för Harims

16Sakarjasläkt, Hellaj för Merajots släkt, för Iddos släkt, Me-
17Sikrishullam för Ginnetons släkt, för Avias släkt, för Min-

13Shammuasläkt, Piltaj förjamins Moadjas släkt, för Bilgas
19Mattenajsläkt, förJonatan Shemajas släkt, för släkt,Jojarivs

2°KallajförUssi Jedajas släkt, för Sallus släkt, för AmoksEver
21Hashavjasläkt, för Hilkias släkt och Netanel för Jedajas släkt.

Under Eljashivs, Jojadas, Jochanans och Jadduas tid för-
prästsläkternastecknades överhuvuden ända fram till persern

23DeDareios regeringstid. levitiska släkternas överhuvuden
förtecknades krönikorna frami till Jochanans, Eljashivs sons,
tid.

24Leviternas överhuvuden Hashavja, Sherevja, Jeshua,var
KadmielBinnuj, och de ämbetsbröder stod mitt emotsom

dem, indelade avdelningar, för tacka och lova Gud,i att som
25Mattanja,gudsmannen David hade föreskrivit. Bakbukja och

Obadja sångare. Tahnon och Ackuv dörrvaktare, medvar var
26Dessauppsikt förråden vid samtida medöver portarna. var

Jojakim, till Jeshua, till Josadak, och med ståthållarenson son
Nehemja och den skriftlärde.Esra,prästen
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stadsmurenNehemja inviger
leviternahämtade27När skulle invigasJerusalems manmur

fira in-bodde fördär de attalla platserfrånJerusalemtill en
cymbaler, harpormusikmedlovsång ochmedvigningsfest av

områdetfrånbåde28De komsångarnalevitiskaoch lyror.
från Haggil-Betbyar,netofateernasoch frånJerusalemkring

hadesångarnaoch Asmavet,Gevatrakten kringoch frångal
3°Prästerna renadeleviternaochJerusalem.byarbyggt sig runt

ochfolket,derenadeSedan portarnasjälva.först sig muren.
ochpåJuda31Därefter stigaledarna ilät jag murenupp

gick åt höger,Denlovsångskörer.tvåställde up-stora enaupp
32Efter HoshajagickDyngporten.riktningpå i motmuren,pe

34Ju-33Asarja, Meshullam,Esra,iJuda.ledarnahälftenmed av
35som blåstepräster,och Jerernia,Shemajada, Benjamin, var

till She-till Jonatan,Sakarja,ocksågickHär sontrumpet. son
tillSackur,tilltill Mikaja,till Mattanja,maja, sonsonsonson

Gila-Milalaj,Asarel,36och Shemaja,ämbetsbröderhansAsaf,
musikin-despelade påDeoch Hanani.Netanel, Judalaj, Maaj,

denoch Esra,gudsmannen hade bestämt,Davidstrument som
37De Källportenförbigickdem.förgickskriftlärde, i spetsen

tillstad,Davidstill trappanuppföroch rakt fram trappan
tillfram Vatten-därefterochpalats,Davidsovanförmuren
åt33Den gicklovsångskören vänster,andraöstsidan.påporten

gickfolket. Vihälftenandradenmedföljde efteroch jag av
39och förbitill Bredaförbi Ugnstornetpå murenmurenuppe

dvs.Hananeltornet,Fiskporten,Jeshanaporten,Efraimporten,
Vakt-vidstannadeochFårportentillframHundradetornet,

porten.
Gudssig isedanställde40De lovsångskörernabåda upp

hälftenmed styres-tillsammansocksågjorde jagSåhus. av
Minja-Eljakim, Maaseja,41och dessutom prästernamännen,

med sinaHananja trumpeterochSakarjaEljoenaj,Mikaja,min,
ElamMalkia,Jochanan,42och Ussi,Elasar,Shemaja,Maaseja,

Jisrachja.ledningunderstämdeSångarnaoch Eser. avupp
Gudgladde"dag alla sig,offer och43Denna offrades stora

l och barnenOckså kvinnornaglädje.dem varhade givit stor
omkring.vidahördesJerusalemglädjenglada. Och i
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Åtgärderför tempeltjünsten
44Denna dag tillsattes också skulle ha uppsiktmän översom
de kamrar tjänade till förråd för offergåvorna, förstadetsom

skörden och tiondet. samlades detDär ochprästernaav som
leviterna enligt lagen skulle ha från städernas åkrar. Glädjen

45ochJudai och leviternaöver iprästerna tjänststor attvar var
de skötte gudstjänsterna och liksom sångar-reningsriterna,att
och dörrvaktarna skötte uppgifter enligt Davids ochsinana

46Tyhans Salomos redan på Davids ochanvisningar.son
Asafs fannstid ledare för sångarna vid tackpsalmen och lov-

47Ochsången till Gud. på Serubbabels och Nehemjas tid bru-
kade hela sångarnaIsrael och dörrvaktarna vad de behövdege
för dag. Man leviterna vad helgats åt dem, le-ochvar gav som

derasviterna Arons andel.sönergav

Nehemjas reformer
läste1Denna dag för folket bok och fann detMoses att13 man ur

stod skrivet där eller moabit någonsin skul-ingen ammonitatt
Dele få Guds församling.i kom israeliterna tillinteupptas

med bröd och lejde Bileam till förbannamötes vatten utan att
dem, vår Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse.men
3När de hade hört lagen avskilde de alla främmandeav ur-

från Israel.sprung
4En föruttid hade Eljashiv, fått uppsiktprästen översom

5gjortförråden Guds hus ochi släkt med Tobia, ordningivar
åt honom. Där hade tidigare förvarat matoff-ett stort rum man

rökelsen, kärlen och det tionde säd, ochvin oljaren, av som
sångarnasleviternas, och dörrvaktarnas andelar gå-samtvar

6Närtill detta händeprästerna. Jerusalem,jag inte ivorna var
kungunder Artaxerxes trettioandra regeringsår Babyloni

hade till honom. efterjag Men tid bad kungen fåjagrest atten
7resa till Jerusalem. komNär jag dit och fick det ondase som
Eljashiv hade åtgjort ställa ordning kammareiattgenom en

Sblevpå förgårdarnaTobia till Guds hus, mycket upprördjag
9Därefteroch lät kasta Tobias alla ägodelarut rummet.ur gav

befallningjag kamrarna skulle och lät sedan flyttaattom renas
tillbaka tempelkärlen matoffrenjämte och rökelsen.
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skulledevadfåtthade1°Jag leviterna inteocksåfick attveta
både leviternagårdar,till sinaalla sighadeha. Därför gett av

Då tillgick jagtempeltjänsten.fullgjordesångarnaoch som
Guds hus"Varför harfrågade:jagmed styresmännen,rätta

ochleviternatillbaka sattekallalätOch jagförsummat"blivit
säd,tionde vinSedan iJudaförde alladem igen. avi tjänst

förrå-13Till uppsikt överhaförrådskamrarna. atttilloljaoch
Pedaja,Sadok ochsekreterarenShelemja,den jag prästensatte

tillfick de Hanan,medhjälparetillochleviterna, sonen av
pålitli-nämligenbetraktadesDetill Mattanja.Sackur, somson

ämbetsbröder.till sinautdelningenförfickoch ansvaretnuga
from-deglöm inteochför dettaMin ihåg migGud, kom

ochhus tjänstenGudsför minhar gjortjaggärningar somma
där.

trampade vin-någraJuda15Vid såg itid jag somsamma
de las-spannmålmedkomAndrasabbaten.på sompressarna

ochandraochfikondruvor,med vin,ellerpå åsnor varortade
fördemvarnadesabbatsdagen. JagpåJerusalemförde tilldet

bodde iNågra från Tyrosmänlivsmedel.sälja sina somatt
sälja till ju-förallehanda attochfiskförde inJerusalem varor

17Då tillgick rät-jagJerusalem.detoch ipå sabbatendarna -
bärakan nidem: "HurtillsadeochJudaimed stormännenta

13Var därfördet intesabbatsdagenvanhelgaåt ochså illaer
olyckordessaallaGud lätVårsågjordevåra fäderatt som

vrededrar niOch ännustadenochkomma meröver nuoss
19När föllmörkretsabbaten"vanhelgaIsrael attöver genom

orderjagsabbatenförekvällenpåJerusalems gavöver portar
sab-förränigenoch inte öppnasskulle stängasdörrarnaattom

vidmina mänockså någraställdeJag por-baten över. avvar
2°Det hän-på sabbaten.förasskulle ingodsför ingetatttarna

tillbringadevaruförsäljareochköpmängångerde attett par
"Varför till-men dem:varnadejagJerusalem,utanförnatten

kommerdetOmmurenframförbringar ni upprepasnatten
dekom intefortsättningenIhårdhandskarna"medijag att ta

sigleviternaSedan tillorder attjagsabbaten. renaunder gav
sabbatsdagenförvidvakt atthållaoch portarnaoch komma

helig.skulle hållas
dinoch skona mig iför dettaocksåihåg migGud, komMin

godhet.stora
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23Vid tid upptäckte någrajag judar hade giftatt sigsamma
med kvinnor från 24AvAshdod, Ammon och Moab. deras
barn talade hälften ashdoditiska eller något de andra språ-av
ken och 25agkunde längreinte tala hebreiska. gick till rätta
med dem, förbannade dem, slog några dem, drog dem hå-iav

och besvor dem vid Gud: fårret "Ni inte döttrar åt derasge era
och hellersöner inte deras döttrar till hustrur åtta sönerera

26Vareller själva. det på detinte Salomo,sättet Israelser som
kung, syndade Bland de många folken fanns det kungingen

hans like, och han så älskad Gudsin hansom var attvar av
till kung hela Israel.sattes över utländskaMen kvinnor fick

27Ochhonomäven synda. får höraatt ni görattnu man om er
skyldiga till detta onda och år vårstora Guder otrogna mot

gifta med utländska kvinnor"attgenom er
23En till Iojada, till Eljashiv,översteprästen svär-son son var

till horoniten Sanvallat; honom skickade bort.jagson
29Min Gud, glöm dem aldrig, de har befläckat prästämbe-

och levitemasprästernas förbund.tet,
3°Så renade jag israeliterna från allt utländskt, och fast-jag

ställde arbetsordningar för och leviterna,prästerna så att var
och 31Iagdem visste vad han hade föreskrevgöra.atten av
också vid vilka tider vedoffret och det första grodan skulleav
frambäras.

Min Gud, kom ihåg detta och räkna det tillmig godo.



Ester

VashtidrottningbestrajjfarXerxesKung
tid, den Xerxespå Xerxestilldrog sig1Det berättashärsom

Kush.tilländaIndienfrånprovinserhärskade 127översom
3Under tredjesittSusa.borgen iZHan ipå kungatronensatt nu

ochfurstaralla äm-för sinagästabudregeringsår han ettgav
adelnochMedienochPersienKrigsbefälhavarna ibetsmän.

4ochhonom,hossamlatshade allafurstarna provinsernaoch i
rike-väldesdem sittvisade handagar,tid,lång 180under en

550m avslutningprakt.kungligalysandedom och sin gav
Susa,på borgen iallagästabud förunder dagarsjukungen ett

på den öppnaägdeFestenlägste.till denhögstefrån den rum
finaste vi-6Där draperierhängdeslottsträdgården.platsen i av

påpurpurröda stängersnörenochvioletta i vitaoch tygerta
guld ochstod divaneralabaster. Däroch pelaresilver avavav
ädelsten.ochpärlemoralabaster,golvpåsilver ett marmor,av

och kung-olika,allabägare,7Dryckerna gylleneserverades i
3Men råddedet ing-frikostighet.kungligmedflödadevinens

sigmarskalkarna rättabefallthade attdryckestvång; kungenet
Vashti9Samtidigt höll drottning ettönskan.ochefter ensvars

palats.kung Xerxesiför kvinnorna innegästabud
be-upprymd vinet,1°Den då kungensjunde dagen, avvar

SetarAvagta,Bigta,Harvona,Mehuman, Bisseta,fallde han
personliga tjänare,hanshovmändeKarkas, sjuoch varsom

påkronakungligmedtill honom,att Vashtiföra drottning
skönhethennesfurstarnaochfolkenlåtavillehuvudet. Han se

framfördeMen då hovmännenvacker.myckethon var-
komma.Vashtidrottning attvägradebefallningkungens

13Hanhonom. Vän-Vreden brann inomblev ursinnig,Kungen
eftersomkrävde,stundenvadde visstetill dede visa,sig som

förfar-med allarådgjordekungenbrukligtdet varsomattvar
She-Karshena,Hans förtrognaoch närmastelagi rätt. varna

deMemukan, sjuochMarsenaTarshish, Meres,Admata,tar,
kunde fåhelstMedien närochfrånfurstar Persien somsom
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företräde hos 15Demhonom och de främsta riket.i frågadevar
han vad enligt lagen borde ske med drottning Vashti, dåsom
hon hadeinte gjort kungen befallde henne sinasom genom
hovmän.

16Memukan till orda inför kungen och furstama:tog "Det år
barainte kungen drottning Vashti harmot förbrutit sigsom

alla furstar och folk alla kungutan mot i Xerxes provinser.
Drottningens handlingssätt blir bekant för alla kvinnor och
får dem ringakta ochsinaatt män Kungsäga: Xerxes skickade
efter drottning 13RedanVashti, och hon korn inte dag börjari
furstinnorna i Persien och Medien har hört vad drottning-som

sade föra det på tal medatt sina och då blir för-män, deten
190msmädligheter och gräl ände. du finner detutan lämpligt,

konung, börmin du därför utfärda kunglig förordningen som
skall skrivas blandin Persiens och Mediens lagar så denatt

kan återkallas:inte förbud för Vashti någonsinett sigatt visa
inför kungen. Ge sedan hennes drottningvärdighet åt någon

ZONärbättreär hon. dettaän kungliga påbud blirannan, som
känt ditt rike,i hela ditti väldiga rike, kommer kvinnavarje att

respekt förVisa sin make, hög låg."som
Förslaget tilltalade kungen furstarna,och och kungen

gjorde 22HanMemukan hade lät sända skrivelsersagt.som ut
till alla sina provinser, till varje medprovins dess skriftegen
och till folk påvarje dess språk, för skulleeget att var man

4herre hus.i sittvara

blir kungEster Xerxes gemål
1En tid därefter, kungnär Xerxes vrede hade lagt börjadesig,
han tänka på vad Vashti hade ochgjort vad hade beslutatman

2Kungenshenne. föreslog då skulle letaattom pager man upp
3Kungenvackra orörda flickor åt honom. skulle ombud iutse

låtavarje provins och dem samla alla vackra flickor tillunga
hans harem borgeni Susa.i Där skulle de stå under uppsikt av
kungens eunuck Hegaj, haremsvakten, och få Skönhetsbehand-

4Denling. flicka behagade kungen skulle bli drott-mestsom
ning i Vashtis ställe. Förslaget kungens gillande, och hanvann
följde det.
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tillMordokaj,hette5På judefannsSusaborgen i sonsomen
5Han hördeBenjaminsKishtill stam.till Shimi,Iair, avsonson

medtillsammansJerusalemfrånbortfördablivittill dem som
ba-denfångenskapfördes idå denneJuda,kung Jekonja avav

7Han fosterfar åt sinNebukadnessar.kungenbyloniske var
varkenhadehonkallad Ester;Hadassa, ävenfarbrors dotter

flicka. Mor-vackerochvälväxtDeteller livet.far i envarmor
död.föräldrarsefter henneshenneadopterathadedokaj

känd ochblivithadeförordning3Då ochbefallningkungens
handochSusatill borgen i togsfördesmånga flickor avom

ställdesochpalatstill kungenshämtades Esteräven un-Hegaj,
9Flickan intryckgjordeharemsvakten.Hegaj,der uppsikt av

få dehennelätvälvilja. genastHanhansochpå honom vann
och de sjuskulle hahonkostoch denskönhetsmedel som

lät henneåt henne. Hanvaltsfrån palatset uttjänsteflickor som
medtillsammansharemetdelenförnämstadenflytta iin av

till-honsläktvilkenfolk eller10Ester vilketberättade intedem.
Varjedet.henneförbjudithadeMordokajeftersomhörde,

påfå redaförharemsgårdenförbi attMordokajdag vandrade
behandlades.honoch hurmedtill Esterstodhur det

till kungfå komma inflickorna121 skulleordningochtur
låtit demtidmånaderstolvunderhadeDå ge-Xerxes. man

hela skön-den tidföreskrivet. Detnomgå det somvarvarsom
ochmyrraoljamedmånaderkrävde:hetsbehandlingen sexsex

13Närskönhetsmedel.andraochbalsamoljamedmånader en
be-vad honmed allthon sigficktill kungen taflicka skulle

Hon skulle kom-palats.till hansharemfrån kungensgärde
till den andraåtervändaföljandeochaftonen morgonma om

Sha-eunucktill kungensöverlämnasochharemsavdelningen
flerfick kommaHon intekonkubinerna.vaktadeashgas, som

hen-så förtjust ihade blivitdenneintekungen,tillgånger om
tillkallade henne sig.hanattne

tillfarbrodernAvichajil,till15Så till dotterEster,kom turen
kung-skulle tillhonNärhenne.hade adopteratMordokaj som

föreslagitshadedetänhon ingentingbegärde avannat somen
såg henneAllaharemsvakten.eunuck Hegaj,kungens som

månadenmånad,Det tiondeåretsihenne.blev betagna i var
fördesregerade, Esteråret kung Xerxessjundedet somtevet,
högre17Han älska Esterkomkungapalats. atthanshonomtill i

go-
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någon kvinna,än hon hansja, kärlekochynnestannan vann
framför alla de andra flickorna, och han den kungligasatte
kronan på hennes huvud och gjorde henne till drottning i

SedanVashtis ställe. han gästabud för alla sinaett stortgav
furstar och ämbetsmän, gästabud till Esters och ef-hanära,ett
terskänkte skatt och delade gåvori provinserna kung-medut
lig frikostighet.

19När samlade de flickorna tjänstgjorde Mordokajman unga
2°Påvid Kungliga hans förteguppmaning Ester vilkenporten.

släkt och vilket folk hon tillhörde. fortsatteHon lyda ho-att
hon vård.hansnär inom som var

Under den tid då Mordokaj tjänstgjorde vid Kungliga por-
hade tröskelväktarna ochBigtan Teresh, två kungensten av

hovmän, blivit så förbittrade på kung Xerxes de sökteatt ett
Mordokajtillfälle bringa honom livet. fick kännedomatt om

detta och talade det för drottning Ester, underrät-om om som
23Sakentade kungen på Mordokajs undersöktes, ochvägnar.

anklagelserna visade riktiganär hängdesig bådademan upp
på pålar. Denna händelsemännen nedtecknades krönikani i

kungen.närvaro av

planerarHaman judarnaatt utrota
lNågon tid hedrade kung Xerxes agagiten Haman,senare
Hammedatas han befordrade honom och honom hög-son: gav

Allanågon furstar.än sina ämbetsmännen vidre rang av
Kungliga föll vördnad införi såHaman, kung-porten ner som

3Ämbets-befallt. Men Mordokaj föll inför honom.inteen ner
Kungliga frågademännen i Mordokaj varför hanporten trotsa-

4Dagde kungens befallning. efter dag talade de med honom
han lyssnade till dem. Då underrättade de förutan att Haman

Mordokajs skäl skulle godtas: han hadeatt demsagt attse om
han jude.var

5När sågHaman Mordokaj föllinte vördnad införiatt ner
6Dethonom fylldes han vrede. för honominte att taav var nog

livet enbart Mordokaj, han fick reda på vilket folknärutanav
denne tillhörde ville han alla judar i Xerxes rike, Mordo-utrota
kajs folk.
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tolfte åretdet7Under månaden nisan,månad,årets första
"pur",kastade i Hamans närvaroregerade,kung Xerxes man

skulle för-enda slagmånad då idag ochdvs. lott, ettmanom
åretsdagentrettonde ipå denföllfolk.Mordokajs Lottengöra

månaden adar.tolfte månad,
folkfinnsBHaman sade: "Detoch ettgick till kung Xerxes

allarikes provin-dittfolkenandra ibland debor utsprittsom
liknarlagar inget annatsjälva. Derashåller för sigDe sigser.

dinaefter. Detde inte ärlagar sig motfolks, kungensoch rättar
90m sålämpligt,finner detduhållas.låta demintressen att

dåskallförintas. Iag vägade skallpåbudutfärda att uppett
kungligadenfördinatill tjänstemäntalenter silver10 000

IODå frånsigillringkungen sinräkning."skattkammarens tog
Hammedatas ju-åt Haman,den agagitenfingret och son,gav

folket fårmedmed ditt, och"Silvretorden: ärdarnas fiende,
vill"du vad dugöra

inkallades kung-månadDen förstaåretsdagentrettonde i
avfattadesanvisningarefter Hamansochsekreterare, enens
de olikaståthållarnatill itill kungensskrivelse satraper, pro-

medtill varje provinsfolkens furstar;olikatill deochvinserna
språk. Skrivel-på dessfolkskrift och till varje egetdess egen

med hansbekräftadesochkung Xerxesutfärdades i namnsen
med kurir.sändes brev13och alla provinsersigill, till kungens

förgöras,skullekvinnor,ochgamla, barnochAlla judar, unga
åretstrettondedag, den iochutplånas pådödas och sammaen

skulleegendomoch derasadar,månaden tasmånad,tolfte
ochSkrivelsen lag varje provinsgälla iskullebyte. somsom

alla skullefolk såallaförbekantavskrifter attgörasgenom
dagen kom.beredda närvara

hast, och15På ikurirerna i vägorder sig storkungens gav
på borgen Susa.iförordningenoffentliggjordessamtidigt

dryckeslag, itill sta-slogoch sig ettHamanKungen menner
bestörtning.den råddeSusa

vädja till kungenMordokaj ber Ester
sönderhan1När hade skettvadfick höraMordokaj revsom
stadenoch gickaska iochsäckklädde utkläder och sig isina

ZHan tillända Kung-fortsattebittert.ochklagade högljuttoch
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liga där ingen fick komma kläddporten, in sorgdräkt.i varje
dit kungensprovins befallning och förordning nådde blev sor-
bland judarna: de fastade,stor de och klagade. Mångagrätgen

gjorde 4Närbäddsig säck och aska. drottning Estersen av
tjänsteflickor och hovmän kom och berättade det för henne
blev hon förfärad och sände kläder till Mordokaj hansom
skulle ha på sig stället föri säcktyget. hanMen vägrade att ta

5Dådem. kallade Ester tillemot eunuckensig Hatak, som
kungen ställt hennesi tjänst, och befallde honom frågaatt

5HatakMordokaj vad han menade. gick till Mordokaj påut
7Mordokajstadens framför Kungligatorg berättadeporten. om

allt hade drabbat honom och nämnde den mängdävensom
silver Haman hade lovat lämna till den kungliga skatt-som

8Hankammaren han fick förinta judarna. också Hatakom gav
avskrift den förordning hade utfärdats angå-i Susaen av som

ende utrotningen, så han skulle kunna visa skrivelsen föratt
Ester och förklara allt för henne. Han skulle åt hennesäga att

till kungen och vädja till honom skona hennes folk.att
9Då Hatak kom och berättade för Ester vad Mordokaj hade

wbefallde hon honom tillbakasagt till Mordokaj ochatt sä-
11"Alla kungens ämbetsmän och hans undersåtar i provin-ga:

för den eller kvinnaatt kungensvet kal-utanserna man som
lelse går till honomin på borggårdeninre gäller bara lag:en
döden. Endast den kungen sträcker gyllenesin spira motsom
får behålla livet. Själv har påjag inte dagartrettio kalladvarit
till kungen."

12När 13lätMordokaj fick höra vad Ester han hen-sagt svara
"Tro duinte bland alla judar skall kommaatt undanne: ensam

bara Tigerdärför du bor kungens hus.iatt du dettai ögon-
blick kommer befrielse och räddning för judarna från något

håll, du och din fars familj skallannat gå under. Kanskemen
det för stund denna du blev drottning."var en som

15Då 15"Samlasände Ester detta till Mordokaj: genastsvar
alla judar finns Susa och hålli fasta för skull.min skallNisom

ellerinte dricka påäta dygn, varken dag eller ochtre Jagnatt.
tjänsteflickormina skall fasta på Sedan gårsätt. tilljagsamma

Ärkungen, det lagen. förlorad,trots är jag såatt för-mot är jag
Mordokajlorad." ochsig i gjordeväg precis Estergav som

hade till honom.sagt
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ochdrottningskrudsinEster iklädde1Den sigdagentredje
förborggård, mittpalatsets inrekungligapå det pa-ställde sig

raktpalatset,härskartron isattpå sinKungenlatsbyggnaden.
påstå därEsterNär drottningfickhaningången.framför se

gyllene spirasträckte motoch sinhanlysteborggården upp
3"Vadspiran.vidrördeoch spetsenframgickhenne. Ester av

du Du"Vad önskarhan.frågadeEster"du, drottningvill
4"Om behagardetriket."halvadet så ärdet,skall få om -

dagidu och Haman"skallsvarade Ester,konung",dig, min
din ära."tillordnatharfestmåltid jagtillkomma somen
kanså göravihit Haman, att5Kungen "Hämtasade: genast

till viljes."Ester
ordnat,Estermåltidentillkomoch Haman somKungen
vill du"Vadkungen:frågade5och drack vinetmedan avman

skallDenönskandinVadbeviljas är upp-Ester Detbe om,
7Ester "Vad jagsvarade:riket."halvagällersådenfyllas, om

30m dinhar vunnit ynnest,jagdetta:önskaroch ärber om
ochbönbevilja minfördu finner attgottochkonung,min om

tillkommaoch Hamanskall dusåönskan, enuppfylla min
påskallDå jagför ijag svarafestmåltid morgon.ergersom

konung."fråga,din min

upphöjelseMordokajsochfallHamans
då hanupprymd. Menochglad9Den hemgick Hamandagen

el-sigdenne inteoch resteKungligaMordokaj i portenfick se
10Dock behärs-på honom.ursinnigblev hanrördeler sig,ens
påhan sina vännerkalladeSedanhem.och gickkade han sig

rikhurFör utbredde han sig överdemSeresh.hustruoch sin
ha-kungenvilkenoch ärahadehanmångahur sönerhan var,

och defurstarnahonomupphöjt överdå hanhonomde visat
sade han,12"Och med det",inteämbetsrnännen.kungliga nog

tillsam-bjudithade attEsterdrottningendeden"jag somvar
Ihonfesttillkomma morgonmed kungen gav.somenmans

13Men jag ärmed kungen.tillsammansdit igenbjudenjagär
Mordokaj ijudendärdenmåsteså länge jagnöjdändå inte se

allaochSereshDå hustruhansföreslogporten."Kungliga
kung-och behög,tjugofempåle, meter"Låtvännerna: resa en

kanSedanpå den.hängsMordokajbittii att uppmorgonen
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du med glatt hjärta gå med kungen till festen." Haman gillade
förslaget och lät pålen.resa

1Den kunde kungen inte och han lät då bäranatten sova,
fram krönikan minnesvärda händelser.över den lästeUr man

Därför honom. fanns upptecknat Mordokaj hade avslöjatatt
tröskelväktarna Bigtan och Teresh, de två hovmän hadesom

3Dåtänkt bringa kung livet.Xerxes undrade kungen: "Vadom
fick Mordokaj för och lön för detta" Ochära svarade:pagerna

4"Vemfick"Han ingenting." står på borggården" frågade-
kungen. Det Haman hadejust kommit till palatsetsvar som

borggård på be kungen låta hängayttre väg Mordokajatt upp
5"Detpå pålen för honom. står påHamanärrestsom var som

borggården", svarade "Låt honom komma sadein",pagerna.
ÖHamankungen. gick och kungen frågade:in "Vad skall man

för den kungengöra vill ära" Haman tänkte: "Densom som
kungen 7Ochvill kan det någonära hanjag"änvara annan-

3skallsvarade: "Den kungen vill ära kungligsom man ge en
skrud kungen själv har burit och häst kungen självsom en som

9Skrudenhar ridit och huvud med kunglig krona.är pryttvars
och hästen skall anförtros åt kungens främsta furstar.en av
Han skall skruden påsätta den kungen vill ledaochärasom
hans huvudgatanritt staden och framföri honom:genom ropa

här 1°"HämtaSe vad för den kungen villgör ära"man som -
skruden och hästen du har talatgenast om", sade kungensom

till Haman, "och på det medgör juden Mordokajsättet som
tjänstgör vid Kungliga Glöm ingenting det du harporten. av
nämnt."

Haman hämtade skrud och häst, skruden på Mordo-satte
kaj och ledde hans längs huvudgatanritt stadeni medan han
ropade framför honom: "Se här vad för dengörman som
kungen vill ära"

Mordokaj återvände därefter till Kungliga medanporten,
13I-IanHaman skyndade hem i med ansiktet dolt. berätta-sorg,

de för hustrusin Seresh och för sina allt hade häntvänner som
"Ärhonom, och då sade hans rådgivare och hustrun: han av

judisk börd, denne Mordokaj du fått falla för, så lärsom nu ner
du aldrig få bukt med honom. kommer fall."Han bli dittatt
Medan de talade med komHaman kungens hovmän för att
omedelbart hämta honom till festmåltiden Ester ordnat.som
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drottning Es-hosmåltidentill1Så och Hamankungenkom
drackmedankungen2Även frågadeandra dagdenna manter.

VadbeviljasDetEsterdrottningvill du be"Vadvinet: om,av
halva ri-så gällerdenuppfyllas,skallönskan Dendinär om

ko-mindinvunnit3Ester har ynnest,svarade: "Om jagket."
skänkerdubönminför är attfinnersådu gott,och omnung,

4Vi blivitharfolk.skonar mittduönskanoch min attlivetmig
folk.och mittutplånas, jagochdödasförgöras,tillsålda att

haskulle tigit.jagslavinnorochslavarsåltshadeOm vi som
konungenbesväraatthade varit storolycka intesådanEn nog

frågadesådant"någotvågar5"Vem göradetmed." är som-
6"En fiende",ochförtryckarehan""Varkung ärXerxes. -

skräckdarradeHamanhär."onde Haman"den avsade Ester,
kungenvredesmod sigrestedrottningen.ochinför kungen

medan Hamanträdgårdpalatsetsgick iochbordetfrån ut
hanliv;sittEsterdrottning ombönfallaförkvarstannade att

honom.fällt domenhade överredankungensåg att
fest-trädgården in ifråntillbakaSIust komdå Xerxeskung

bords.låg tilldärsoffan Esterkastade Haman motsigsalen
mittidrottningen egethanså långt antastar"Går han att

förrändettahanhade sagtKnapptkungen. manropadeslott"
sade9"En redan rest",påle äransikte.Hamanstäckte över
ord-ställt ihar Haman"Denhovmän.kungensHarvona, aven

Pålenräddade kungen.gångordMordokaj,åtning envars
ho-"Hänghög."tjugofemhus, meter uppstår vid Hamans -
denpå1°Så hängdes Hamankungen.befallde uppdär",nom

kungenslade sigMordokaj. Nuåthadesjälvhan restpåle som
vrede.

det husEsterdrottningXerxeskunglSamma skänktedag
fickMordokajochfiende,judarnasHaman,tillhörthadesom
hanhurtalat närahadeEstersedankungenföreträde hos om

hadehansigillring,zKungen sinsigdrogstod henne. somav
OchMordokaj. Esteråtdenochfråntillbaka Haman,tagit gav

hus.hand HamansMordokajlät ta om

fienderhämnd sinaJudarnas
förföllHontill kungen.3Ännu Estervände siggång neren

denavvändatårarunder attbönföll honomochfötterhans
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olycka hade förberettagagiten Haman och de ogärningarsom
4Kungenhan hade planlagt judarna. sträckte den gyllenemot

och honspiran Ester, och trädde fram tillsig honom.mot reste
5"Om du så finner för konung",min sade hon, "ochgott, om

har dinjag vunnit bön tycks dig berättigadmin ochynnest, om
du värde på ber du utfärdar förord-sätter mig, jag attom en

återkallar de brevning agagiten Haman, Hammeda-som som
skrev han tänkte utplåna judarna alla dinanärtas ison, pro-

ÖHur skullevinser. kunna dennajag olycka drabba folk,mittse
7Dåhur skulle kunna släkt förintas"jag min sade kungse

Xerxes till drottning Ester och juden Mordokaj: hus"Hamans
har åtjag Ester, och honom själv har låtit hänga påjaggett upp

8Skrivpålen för han sökt bringa judarna livet. förord-att om
judarna finnerningen det bäst, skrivni i mittom som namn,

med sigill.mitt En skrivelse utfärdad kungens och be-i namn
kräftad med kungens sigill kan återkallas."inte

9Då, den tjugotredje dagen årets tredje månad, månadeni
inkalladessivan, kungens sekreterare. Helt efter Mordokajs an-

avfattadesvisningar skrivelse till judarna, liksom till satra-en
ståthållarna och furstarna från tilli provinserna Indienperna,

Kush, 127 tillprovinser, varje provins med dess skrift ochegen
till folk på dess språk,varje också till judarna med deraseget

loMordokajskrift och på deras språk. utfärdalätegetegen
skrivelsen kungi Xerxes och bekräfta den hansmednamn
sigill och sände breven med beridna kurirer på hästar från

111kungens stall. breven stod kungen judarna i varjeatt gav
stad samlas för försvara förgöra,rätt och döda ochsigatt att
utplåna varje väpnad styrka hos folk eller i provinsett en som
uppträdde fientligt, barn och kvinnor, och derasäven att ta

Dettaegendom byte. skulle ske på och dag isom en samma
alla kung Xerxes denprovinser: trettonde årets tolfte månad,i

Skrivelsenmånaden adar. skulle gälla lag i varje provinssom
och avskrifter bekant för alla folk, så judarnagöras attgenom
den dagen skulle stå beredda hämnd på fiender.sinaatt ta
På kungens order kurirerna påsig de kungliga häs-gav av

hast,i och samtidigt offentliggjordes förordning-störstatarna
15Kläddpå borgen Susa.i kunglig skrudi violett ochi vitten

lämnade Mordokaj kungen. Han bar gyllene diademett stort
och mantel ochvitt staden råddepurpurrött I Susatyg.en av
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ochlyckaglädje, ära.ochFör ljusdetblevjudarnaglädjeyra.
ochbefallningdit kungensstad171 och i varjeprovinsvarje

höll festdejudarna:blandglädjennådde blevförordning stor
landet sigfolkenandra i utgavdehögtid. Mångafiradeoch ur

förfruktan ju-hade gripitsdeeftersomjudar,för avatt vara
dama.

månadenmånad,tolfteårets1Så trettonde dagen idenkorn
förordningochbefallningdå kungensden dagadar. Det var

fåhade hoppatsfienderdå judarnasden dagverkställas,skulle
fickjudarnasåblevdå det attvåld tvärtomdem i sitt men

provinserXerxesalla kungmotståndare.sinamakt över
med demförstäder göraattjudarna i sinasamlades somupp

fylldaallastånd,hållakundeolycka. Ingenville deras avvar
furstarna i provin-3Judarna understöddesdem.fruktan för av

stod kung-dem iochståthållarnaoch somsatrapernaserna, av
4Han ha-Mordokaj.förfruktanfylldadeAllatjänst. avvarens

hanspalatset;kungligainflytande detifåttde nämligen stort
mäktigare.blev alltoch hanalla provinserna,nådde irykte ut

nedgjor-ochsvärdmedfiender5Så alla sinajudarnabesegrade
motstån-medville sinavad degjordeDedem.de dräpteoch

7ochde 500d.räptenedgjorde ochborgdare. Susas man
3Porata, Arida-Adalja,Dalfon, Aspata,Parshandata,dessutom

lode tilltio sönerna9Parmashta, och Vajsata,AridajArisaj,ta,
avstoddefiende. MenjudarnasHammedatasHaman, son,

från plundra.att
hademångapå hurredaNär fickdagkungen somsamma

Su-12sade "IEster:till drottninghanSusapå borgen idödats
därtillochdräpt 500ochnedgjortjudarnaharborg man,sas

övrigaminadå ide gjortVad har inteHamans tio pro-söner.
önskan nuVad dinbeviljas ärbe om Detvill duVadvinser

ko-13"Om för minså finnerdu gott,uppfyllas"skallDen --
också ijudarna Susa rättdå i attsvarade "geEster,nung",
hängaOch låtdag.gäller ilagefter denhandla sommorgon

Kungen såbefalldepålen." attpåtioHamans sönerupp
lät hängaochSusa,utfärdades iförordningskulle ske. En man

densamlades15udarna Susa ävenitio söner.Hamansupp
där. Mendödade 300ochadarmånadendagen ifjortonde man

plundra.frånavstodde att
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16De judarnaövriga kungensi samlades ocksåprovinser för
försvara och fåsig för fiender.att sina De dödade 75 000ro av

17Dettamotståndare.sina Men de frånavstod plundra. äg-att
de den trettonde dagen månadeni adar, den fjorton-rum men
de vilade de 18Iu-och gjorde den till fest- och glädjedag.en
darna i Susa samlades både den trettonde och den fjortonde
dagen vilade den femtonde och gjorde den till fest- ochmen en

19Därförglädjedag. firar judarna på landet, de bor lands-isom
ortsstädema, den fjortonde dagen månadeni adar hög-som en
tidsdag med glada gästabud, då skickar matgåvor tillman var-
andra.

Purimfesten instiftas
vad2OMordokaj skrev hänt och sände brev allatill ju-ner som

dar kung Hani Xerxes bådeprovinser, och fjärran. för-nära
ordnade de skulle fira den fjortonde och femtondeatt dagen i

alltsåmånaden adar år,varje de dagar då judarna fick förro
fiender ochsina den månad då deras kval vändes lycka, derasi

högtidsglädje.i Dessa dagar skulle de till fest- ochgörasorg
glädjedagar. De skulle skicka matgåvor till varandra och gå-ge

23Detåt de fattiga. judarna hade ochgjortvor som nu som
Mordokajs skrivelse handlade lät de bli tradition.om

24Agagiten Haman, Hammedatas alla judars fiende, ha-son,
de planerat utplåna judarna och låtit kasta dvs. lott,att "pur", i

25Mensyfte krossa och förgöra dem.att saken lades framnär
för kungen han tidigaresitt brev befallningtrotsgav om- -

den onda plan hadeHamanatt smitt judarna skullemotsom
slå tillbaka honom själv. Både han och hans hängdesmot söner

25Därförpå pålen. fick dessa dagar purim,namnetupp av or-
det pur.

På grund allt det stod detta brevi och judarnaav som som
antogsjälva hade bevittnat och upplevt, och fastställde de för

räkning och för efterkommandesina och för demegen som
sluter till demsig seden oföränderligt år fira bå-varje dessaatt

28Såda dagar på föreskrivet och på bestämdsätt tid. skulle de
dagarna kommas ihåg ioch firas slåktled,varje familj,i varje i
varje ochprovins stad, såi Varje dessa purimdagar aldrigatt
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aldrigdemoch minnetjudarnabortskulle glömmas avav
efterkommande.bland derasslockna

Mordokajoch judendotter, ut-AvichajilsDrottning Ester,
stadfästaförskrivelsermyndighet attmakt ochmedfärdade

judar3°Mordokaj till alla isände dempurimbrev.andradetta
fred ochtillönskanmedrikeXerxeside provinserna om127

bestämdapåpurimdagardessa31för firaskulledetrygghet, att
hade fast-Esteroch drottningMordokajjudensåtider, som
efterkom-ochför sinadem sigsjälvade inrättatochställt dem

32Esters befallningklagan.ochtillbörlig fastamedmande som
bok.nedtecknades iför purimreglerfastställde dessa en

MordokajochKung Xerxes
och kustprovinserna.riketskattlKung utkrävdeXerxes av10

beskrivningenliksombedrifteroch2Alla dådmäktigahans av
nedtecknats iharMordokajkungenupphöjelseden gavsom

3Iuden Mordokajkungar.och PersiensMedienskrönikan om
blandansedd ju-högtHannärmastekung Xerxes varman.var

ochbästafolkssökte sittbröder. Hanälskad sinadarna, av
landsmän.hansförtill0rdhans gagnvar
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