BIBELN
aLLER

DEN I-IELIGA SKRIFT
INNEHÅLLAND}t

GAMLA ocH NYA TEST AMENTETS
KANONISKA BÖCKER.

I.

GAMLA TESTAMENTET,
UTOM PSALTAR.EN,
ENLIGT BIBELKOMM!SSIONENS ÖFVERSÄTTNlNG

ÅR 1878.

rr.
NYA TESTAMENTET OCH PSALTAREN,
I ÖFVERENSSTÄMMEISE MED NORMALUPPLAGAN.

l

~J~--------------------------------~
STOCKHOLM
FOSTERLANDS·STIFTELSENS FÖRLAGS·EXPEDITION,

X:o 6.

STOCKHOLM
'MtYCKT MOS P. t'ALIIQIH!ITS Al:"tl&IIOI.AG

ftOI.

I.

GAMLA TESTAMENTET
ENLIGT BIBELKOMMISSIONENS ÖFVERSl.TTNING ÅR 1878.

P SALTAREN
l ÖFVERENSSTÄMMELSE MED NORMALUPPLAGAN.

-~

Gamla Testamentets heliga skrifter.
S.u. ;
~1Ioscs

Salomos T'reclikare ..................... GjS

Första J:uk

Moses Anclra Buk

64 Salonws Höga

Vi~a

................ .. 687

]~ok

112 Profeten Esaia ........................... 692

Moses Fjärde Buk

I47 Profctcl· Jeremia ........................ 747

l\loses Tredje

Moses Femte Bok ..................... I96 Jeremias Klagovisor .................. 809
Josuas Bok ............................. 238 Profeten Hesekiel ..................... 814
Domare-Boken .. . ... .. ................... 266 Profeten Daniel ................... .. ... ~71
Ruts Bok ................................. 293 Profeten Osea ........................... 888
I

Samuels Bok ........................ 297 Profeten Joel ........................... 897

2 Samucls Bok ........ .. .............. 334 ProfetenAmos ........................ 900
I

Konunga-Boken ..................... 365 Profeten Obadja ........................ 907

2 Konunga-Doken ..................... 401 Profeten J ona ........................... 908
I

Krönike-Boken

436 Profeten l\!ika ........................ .. . 9I0

2

Krönike-Boken

468 Profeten N ah u m .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 9 I S

Esras Bok .............................. So8 Profeten Hahakuk ..................... 917
Nehemias Bok ........... . ......... ...... SI9 Profeten Zefanja ........................ 919
Esters Bok .............................. S35 Profeten Haggai ....................... 922
Jobs Bok ......................... .... .... 543 Profeten Sakarja ........................ 924
Psaltaren ................................. S73 Profeten Malaki ....................... 934
Salomos Ordspråk ..................... 652

-- · - - - -- -~· ~--

Moses Första Bok.
sin art, och träd, som bära frukt
och hafva sitt frö i sig själfva, h vart
begynnelsen skapade Gud him- efter sin art. Och Gud såg, att det
var godt.
mel och j ord.
Ps. 33: 6. 9<>: •·
13. Och det vardt afton, och det
Joh. r: 3• Kol. r: r7. Ebr. n: 3•
2. Och jorden var öde och tom, vardt morgon, den tredje dagen.
och mör.~er varyå djupet, och Guds
1 4. Och Gud sade: Varde ljus på
Ande svafvade ofver vattne~.
himmelens fäste till att skilja emellan
1
3· Och G_ud sade: Varde ljus. Och dag och natt, och vare de till tecdet vardt ljus. •
.
• Kor. 4: 6.
ken och till tidsmärken, till dagar
4· Och Gud sag ljuset, att det var och år
P
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rs. och
vare de til1. ljus på himmorkret.
.
melens fäste till att lysa på jorden!
5. Och Gud kallade ljuset dag, och Och det skedde så.
mörkret kallade han natt. Och det
r6. Och Gud gjorde de två stora
vardt ..afton, och det vardt morgon, ljusen, det större ljuset till att härska
den forsta dagen.
öfver dagen, och det mindre ljuset
6. Och Gud sade: Varde ett fäste till att härska öfver natten, och stjäremellan vattnen och skilje vatten norna.
ifrån vatten!
Jer. ro: r.. sr: , 5 .
17. Och Gud satte dem på him7· Och Gud gjorde fästet och skil- melens fäs"te till att lysa på jorden
de det vattnet, som var under fästet,
rS. och till att härska öfver dagen
ifrån det vattnet, som var ofvan fäs- och natten och till att skilja emeltet. Och det skedde så.
lan ljuset och mörkret. Och Gud
Es. 40: ••· 40: 5· 44: •4·
såg, att det var god t.
8. Och Gud kallade fästet himmel.
r 9. Och det vardt afton, och det
Och det vardt afton, och det vardt vardt morgon, den fjärde dagen.
morgon, den andra dagen.
20. Och Gud sade: Vattnen vimle
9· Och Gud sade: Samle sig vatt- af lefvande djur, och fåglar flyge
nen, som äro under himmelen, på öfver jorden under himmelens fäste!
ett rum, att det torra må synas!
21. Och Gud skapade de stora sjöOch det skedde så. Ps. 33: 7· ro4: s, 9· djuren och allehanda lefvande, kräro. Och Gud kallade det torra jord, lande djur, af h vilka vattnen vimla,
och vattnens samlingar kallade han hvart efter sin art, och allehanda
haf. Och Gud såg, att det var godt. fjäderfä, h vart efter sin art. Och
r r. Och Gud sade: Frambringe j or- Gud såg, att det var godt.
den gräs och örter, som hafva frö,
22. Och Gud välsignade dem och
och fruktsamma träd, att hvart och sade: Varen fruktsamme och förett bär frukt efter sin art och haf- ökens och uppfyllen hafvets vatten,
ver sitt frö i sig själft på jorden! och fåglarne föröke sig på jorden!
Och det skedde så.
r Mos. 8: •7·
12. Och jorden frambragte gräs
23. Och det vardt afton, och det
och örter, som hafva frö, hvart efter vardt morgon, den femte dagen.
1
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24. Och Gud sade: Jorden frambringe iehande djur, ln·art efter sin
art, fänad, kräldjur och vilda djur,
ln·art efter sin art! Och detskedde så.
25. Och Gud gjorde de vilda djuren, hvart efter sin art, och allehanda kräldjur på jorden, h vart efter
sin art. Och Gud såg, att det var
god t.
26. Och Gud sade: Vi vilja göra
milaniskan efter vårt beläte, till vår
afbild, att rålla öfver fiskarue i hatvet och öfver fåglarne under himmelen och öfver fänaden och öfver
hela jorden och öh·er alla kräldjur,
som kräla på jorden.
27. Och Gud skapade människ"n
efter sitt beläte. Efter Guds beläte
skapade han dem. Man och kvinna
skapade han dem.
1

lilas. 9: 6.

Vish. o: •3·

Ef. 4: •4·

Kol. 3: 1o.

28. Och Gud välsignade dem och
sade till dem: Y aren fruktsamme och
föröken eder och upptyllen jorden
och läggen henne under eder och
råden öfver fiskarue i hafvet och öfver fåglarne under himmelen och
öfver alla dj ur, som kräla på j orden!
29. Och Gud sade: Si, jag gifver
eder allehanda örter, som hafva frö,
på hela jorden, och allehanda träd,
som bära frukt och hafva frö. De
skola vara eder till föda. 1 Mos. 9 , 3 .
30. Och åt alla djur på jorden och
åt alla fåglar under himmelen och
åt allt, som krälar på jorden och
hafver !if, gifver jag allehanda gröna
örter till föda. Och det skedde så.
31. Och Gud såg på allt, som han
hade gjort, och si, det var ganska
godt. Och det vardt afton, och det
vardt morgon, den sjette dagen.
Syr. 39:
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han pä. honom hvilade ifrån allt
sitt Yerk, som Gud hade skapat och
gjort.
4· Alltså äro himmel och jord tillkomna, när de skapade vordo på
den dag, u å Herren Gud gjorde jord
och himmel.

5· Och ännu fanns icke någon
markens växt på jorden, och inga
markens örter hade ännu skjutit upp,
ty Herren Gud hade icke ännu låtit
regna på jorden, och någon människa fanns icke att bruka jorden.
6. Och en dimma gick upp af jorden och vattnade jordens hela yta.
7· Och Herren Gud fornlade människan af jordens stoft och inblåste
uti hennes näsa en lefvande anda
och så vardt människan en lef,·and~
själ.
' Kor. •s: 45· 47·
8. Och Herren Gud planterade en
lustgård uti Eden, öster ut, och där
satte han människan, som han hade
gjort.
9: Och Herren Gud lät uppväxa
af JOrden allehanda träd, ljufliga till
att se och goda till att äta, och lifvets träclmidt i lustgården och kunskapens träd på godt och ondt.
ro. Och ifrån Eden utgick en
ström, till att vattna lustgården, och
den delade sig därifrån i fyra hufvudfloder.
I r. Den förstas namn är Pison
som löper omkring hela landet Ha:
vila, och där finnes guld.
12. Och det landets guld är godt
och där finnes lledellion och den
ädla stenen Onyx.
13. Och den andra flodens namn
är Gihon, som löper omkring hela
landet Kus.
14. Och den tredje flodens namn
är Hiddekel, som går öster om Assyrien. Och den fjärde floden är
Frat.

voro så himmelen och jorden
15. Och Herren Gud tog mannen
fullbordade och all deras här.
2. Och Gud fullbordade på sjunde o ch salte honom i Edens lustgård,
dagen sitt verk, som han hade gjort, att han skulle bruka och vårda den.
r6. Och Herren Gud böd mannen
och ~vilade på sjunde dagen ifrån
allt s1tt verk, som han hade gjort. och sade: _•\f allehanda träd i lust2 Mos. :w: II. 31: 17.
5 1\los. s: 14 . Ebr. 4: 4• gården m[l du äta,
17. men af kunskapens träd på
:;. Och Gud välsignalle den sj unue
1lagen och h elga1le honom, emedan go<lt och onrlt sk~ll 1ln i ckl' :ita, ly
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på den dag du däraf äter skall du
4· Och ormen sade till kvinnan:
döden dö.
Ingalunda skolen I döden dö,
rS. Och Herren Gud sade: Det är
Joh. 8: 44·
icke godt, att mannen är allena.
5· ty Gud vet, att på den dag, då
Jag vill göra honom en hjälp, som I äten däraf, skola .edra ögon öppär honom lik.
nas och I skolen bhfva såson~. Gud,
19. Och när nu Herre~ Gu~ hade vetande hva~ godt .och ond; ar.
gjort af jord allehanda dJur pa mar-l 6. Och ~Yinnan sag, att tradet var
ken och alleharida fåglar under hitn- godt att ata af och att det var e::t
melen, förde han dem fram inför !lust f~r ög~_nen och att det var ~tt
mannen att han skulle se huru han 'kostehgt trad, emedan det gaf forskulle k~11a dem. Ty såsom mannen ~tånd; och hon .tog ;:f ~mkten och
kallade allehanda lefvande djur, så a~ och gaf de~shkes at sill man med
skulle de heta.
stg, och han at.
.
20. Och mannen gaf åt alla djur,
• Kor. "' 3· 1 T•m. 2 ' '4·
:H all fänad, åt himmelens fåglar
7· Och bägges deras ögon öppoch åt djuren på marken deras namn, nades och de blefvo varse, att de
men för mannen fanns ingen hjälp, voro nakne, och de bundo tillhopa
som var honom lik.
fikonlöf och gjorde sig skörten.
2r. Och Herren Gud lät en tung
8. Och de hörde ljudet af Herren
sömn falla öfver mannen, och, un- Gud, som gick omkring i lustgårder det han sof, tog han ett af den, då dagen svalkades; och Adam
hans sidoref och fyllde stället med gömde sig med sin hustru för Herkött.
ren Guds ansikte emellan träden i
22. Och Herren Gud byggde en lustgården.
kvinna utaf sidorefvet, som han hade
9· Och Herren Gud kallade Adam
uttagit af mannen, och förde henne och sade till honom: Hvar är du?
fram inför honom.
, Tim. •: , 3.
ro. Ocll han sade: Jag hörde lju23. Då sade mannen: Detta är dock det af dig i lustgården och vardt
ben af mina ben och kött af mitt förskräckt, ty jag är naken; därföre
kött. Hon skall heta maninna, där- gömde jag mig.
före att hon är tagen af mannen.
u. Och han sade: Ho har låtit
'Kor. n: 8.
dig förstå, att du är naken? Har du
24. Fördenskull skall en man öf- icke ätit af det träd, om h vilket jag
vergifva fader och moder och blifva har budit dig, att du icke skulle
när sin hustru, och de skola vara äta däraf?
till ett kött.
12. Och Adam sade: Kvinnan, som
Matt. '9' 5· Mark. to: 6• 1· Ef. 5 ' 3'·
du har gifvit mig, gaf mig af trädet,
25. Och de voro båda nakne, mannen och hans hustru, ocll de blyg- och jag åt.
des icke.
13. Och Herren Gud sade till kvinnan: Hvi har du gjort detta? Och
kvinnan sade: Ormen besvek mig,
3 Kapitlet.
så att jag åt.
Syndafallet.
1 4. Och Herren Gud sade till orch ormen var listigare än alla men: Emedan du har gjort detta,
djur på jorden, h vilka Gud hade vare du förbannad ibland alla djur
gjort, och han sade till kvinnan: och ibland allt som lefver på marSkulle väl Gud hafva. sagt: I skolen ken! Du skall gå på din buk och
icke äta af alla träd 1 lustgården?
äta jord i alla dina l:ifsdagar,
2. Då sade kvinnan till ormen:
15. och jag skall sätta fiendskap
Vi få äta af de träds frukt, som äro emellan dig och kvinnan och emeli lustgården;
!lan din säd och hennes säd. Denn t:
3· men om frukten af det träd, 'skall söndertrampa ditt hufvud, och
som ä:. mid~ i lustgården, har Gud !du skall stinga honom i hans häl.
sagt: Aten Icke däraf och kommen J
· r J oh. 3 : 8.
icke därvid, att I icke dön!
r6. Och till kvinnan sade ban:

o
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Jag skall låta dig fl mycken veder3· Och efter nlgon tid offrade Kain
möda, dl du varder hafvande. Du l t Herren en glfva af jordena frukt.
skall föda dina bam med smärta,
4· Och Abel offrade, äfven han, af
och till din man skall din ltd atl, f6rstf6dingame i sin fArahjord och
och han skall råda 6fver dig.
af deras talg; och Herren såg till
1 KDr. 14: 34•
Ebr. n: 4 ,
17. Och till Adam sade han: Eme- Abel och hans offer.
s. Men till Kain och hans offel
dan du lydde din buatrus röst och
At af trädet, om h vilket jag böd dig sig han icke. Då vardt Kain hög·
och sade: •du skall icke äta dilrah, ligen vred, och hans ansikte sänktes.
si vare muken förbannad för din
6. Och Herren sade till Kain: Hvi
skull! Med vedermöda skall du nära är du vred? Eller hvi sänkes ditt
dig af henne i alla dina lifsdagu, ausik.te?
18. och törne och tistel skall hon
7· MAnne icke, om du hafver godt
bira At dig, och du skall äta mar- i sinnet, dn ser IJppl !Ilen om du
kens örter.
icke llafver godt i sinnet, dA ligger
19. Du skall il.ta bröd i ditt an- synd för d&Ten, och till dig stlr
letes svett, till dess du åter varder hennes åtrA, men du bör rAda öfver
till jord, hvaraf du är tagen, ty stoft henne.
är du, och till stoft skall du åter
8. Och Kain talade med Abel, sin
varda.
brod-er. Och en glng, då de voro
20. Och Adam kallade sin hustrus ute pi marken, lj:nt Kain sig upp
namn H eva •, därföre att hon skulle emot Abel, aitt brpder, och slog hobllfva en moder lt alla lefvande. nom il!jlll.
21. Och Herren Gud gjorde åt Vish. 10: 3• Matt. •J: 35· >Joh, 3: u. )Qd. v. u.
Adam och At bans hustru kjortlar af
9· Och Herren sade till Kain: H var
skinn och klädde dem däruti.
22. Och Herren Gud sade: Si, män- llr Abel, din broder? Och han svaniskan har blifvit såsom en af oss rade: Jag vet icke. Skall jag taga
och vet hvad godt och ondt är. Och vara pi min broder?
10. Och han sade till honom: H vad
nu gäller, att hon icke skall uträcka
sin band och taga desslikes af lif- har du gJort? Din broders blods
vets träd och äta och lefva evinner- röst ropar till mig ifrån jorden.
Ebr. ,,: •4•
ligen.
u. Och nu, f~rbannad vare du af
23. Och Herren Gud förvisade henjo,rden, som har öppnat siu mun för
ne utur Edens lustgA.rd, pA det hon
att mottaga din broders blod utaf
skulle bruka jorden, hvaraf hon var
din hand!
tagen.
12. DA du bru,kar jo:tden, skall hon
24· Och han dref människan ut icke
mera gifva dig lrin kraft. Ostaoch satte öster om Edens lustgärd
dig och flyktig skall du blifva pA.
Keruberna och ett blixtrande, svAngande svärd, till att bevaka vägen jorden.
13. Och Kain sade till Herren:
till lifvets trAd.
Min missgirning ir större ll.n att
hon ml mig förlåten varda.
4 Kapitlet.
14- Si, du har drifvit mig i dag
ut ifrån l~det, och jag miste gömma
&;,., .A61l. 5#1.
mig undan ditt ansikte och blifva
ch Adam kände sin hustru Heva, ostadig och flyktig pA. jorden. Och
och hon blef hafvande och födde sA skall det gA, att hvilken som helst
Kain•• och sade: Jag har fAtt en mig finner, han slår mig ihjill.
man med Herrens hji.lp.
Job •s: oo.
15. Men Herren sade till honom:
2. Och hon födde direfter hans
broder, Abel. Och Abel vardt en Nej, utan den som sllr Kain ihjäl
fA.raherde, och Kain vardt en Aker- akall ajufaldt straffad varda. Och
Herren satte ett tecken på Kain, att
man.

O

• D. ä. lifcifverokan. •• D. i. en &lfva som

m~n

fltL
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ingen, som funne honom, skulle slå
3· Och Adam var hundra trettio
honom ihjäl.
år gammal, när han födde en son
16. Och Kain gick bort ifrån Her- som var lik hans beläte, och kallad~
rens ansikte och bodde i landet Nod honom Set.
öster om Eden.
'
4· Och Adams dagar, sedan han
hade födl Set, blef åtta hundra år
17. Och Kain kände sin hustru,
och ban födde söner och döttrar '
och hon blef hafvande och födde
5· så att Adams hela ålder var ~io
H~nok; och han byggde en stad,
hundra trettio år, när han dog.
hv1lken ban, efter sin sons namn,
6. Och Set var hundra fem år gamkallade Hanok.
mal, när han födde Enos.
18. Och Hanok födde Irad. Irad
7· Och Set lefde, sedan han hade
födde Mahujael. Mahujael födde Mefödt Enas, i åtta hundra sju år, och
tusael. Metusael födde Lamek.
födde söner och döttrar,
19. Och Lamek tog sig två hustrur.
8. så att Sets hela ålder var nio
Den ena hette Ada, den andra Zilla.
hundra tolf år, när han dog.
20. Och Ada födde J a bal. Han blef
9· Och Enos var nittio år gammal,
stamfader för dem som bo i tält och
när han födde Kenan.
idka boskapsskötsel.
10. Och Enos lefde, sedan han
21. Och hans broder hette Jubal.
hade födt Kenan, i åtta hundra femHan blef stamfader för alla dem som
ton år, och födde söner och döttrar,
handtera harpa och pipa.
I I. så att E nos' hela ålder var nio
22. Och äfven Zilla födde Tubalhundra fem år, när han dog.
kain, som blef stamfader för alla som
12. Och Kenan var sjuttio år gamhamra och ~mida koppar och järn, mal, när han födde Mahalaleel.
och Tubalkams syster var Naema.
13. Och Kenan lefde, sedan han
23. Och Lamek sade till sina husthade födt Mahalaleel, i åtta hundra
rur Ada och Zilla: I Lameks hustrur,
fyratio år, och födde söner och dötthören min röst och lyssneo till mitt
rar,
tal: jag har dräpt en man för mitt
14. så att Kenans hela ålder var
sår och en yngling för min blånad.
nio hundra tio år, när han dog.
24. Ty Kain vardt hämnad sjufaldt,
15. Och Mahalaleel var sextiofem
men Lamek sju och sjuttiofaldt.
år gammal, när ban födde J e red.
16. Och Mahalaleel lefde, sedan
25. Och Adam kände åter sin hustru, och hon födde en son och kal- ban hade föd t J ered, i åtta hundra
lade honom Set•, sägande: Gud har trettio år, och födde söner och dötts a t t åt mig en annan säd i stället rar,
17. så att Mahalaleels hela ålder
för Abe!, som Kain slog ihjäl.
26. Och äfven åt Set föddes en son var åtta hundra nittiofem år, när
hvilken han kallade Enos. Vid denn~ han dog.
18. Och Jered var hundra sextiotiden begynte man åkalla Herrens
två år gammal, när han födde Hanok.
namn.
19. Och Jered lefde, sedan han
hade födt Hanok, i åtta hundra år,
5 Kapitlet.
och födde söner och döttrar,
Po>triark,·ma s släMregistl!r.
20. så att J e reds hela ålder var
Detta är boken om Adams släkt. nio hundra sextiotvå år, när han dog.
På den dagen, då Gud skapade
21. Och Hanok var sextiofem år
människan, gjorde han henne efter gammal, när han födde Metusalah.
Guds li~nelse. .
, .
22. Oc~ Han ok för~e ett gudligt
1 Mos . ., , 6 .
9 6
1 Kron • .: '· Vosh • .: •J· Syr. 1 7 : 3 •
lefverne 1 tre hundra ar sedan han
2. Man o~h . kvinna skapade han hade föd t Metusalah, o~h födde södern och valsignade dem och kal- ner och döttrar
lade ~eras namn människa, på den
23. så att H~noks hela ålder var
dag da de voro skapade.
tre hundra sextiofem år.

l

• D. ä. s att eller &ifven slsom ersättnin&.
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24. Och emedan han hade fört ett att alla hennes hjärtas uppsit och
gudligt lefverne, tog Gud honom tankar bestli.ndigt voro onda,
• Moa. 8: n. Matt. 15: rg.
bort, och han vardt sedan icke sedd.
6. Angrade Herren, att han hade
5)'1". 44: x6. 49: x6. Ebr, n: 5• ]ud, v. 14.
25. Och Metusalah var hundra gjort minniakan pl jorden, och han
lttiosju lr gammal, när han födde vardt bekymrad i sitt hjärta.
1· Och Herren sade: Mlnniskan,
Lame}:.
26. Och Metusalah lefde, sedan han ~om j':g har skapa,t, vill jag utrota
hade föd t Lam.dt, l sju hundra Attio- 1frln ~orden och J!Unte människan
tvA lr, och födde söner och döttrar, alla dJur och krilldjur och alla him·
27. sA. att Metusalahs hela ålder melens fåglar, ty jag ångrar att jag
var nio hundra sextionio Ar, när han har gjort dem.
8. Men Noah fann nåd för Herdog.
28. Och Lamek var hundra A.ttio- rens ögon.
tvA lr gammal, nAr han födde en son,
9· Detta är berättelsen om Noah:
29. och han kallade honom N o ah •
och aade: Denne skall trösta oss Noah var en from och rättskaffens
vid vlr möda och vlra händers ar- man och förde ett gudligt lefveme
bete pl jorden, hvilken Herren har i sin tid.
5)'1". 44: •7· Eltt. n: 7• 2 Pets, e: 5•
fötbanllat.
10. Och Noah födde tre sönet, Sem,
30, Och Lamek lefde, sedan han
Ham
och Jafet.
hade födt Noah, i fem hundra nittion. Och :jorden var fördärivad för
fem är, och födde söner och döttrar, Guds lsyn och full med orätt.
31. al att Lameks hela ålder var
u. Och Gud eA.g pli jorden, och
sju hundra sjuttiosju är, nir han dog. si, hon var fllrdärfvad, ty allt kött
32. Och Noah var fem hundra är
gammal, nAr N o ah födde Sem, H am hade fiSrdlrfvat sin vig pA jorden.
Matt. a4: 38. Lule. 17: 1111· • Petr. 3: oo.
•Petr. 3:6,

och Jafet.

6 Kapitlet.
Miilmisltnläkteu tllUartmtk fotlä.:f.
jl4tlmf~.

.Ar"- 6nz·u.

~

begynte förökas
O chplmll.nniskoma
jorden, och döttrar blefvo
födda it dem.
2. Och Guds söner slgo minniskomas döttrar, att de voro däjliga,
och togo sig hustrur, hvilka de helst
ville.
3! Och Herren sade: Icke skall min
attile llnge kvarblifva i mlnniskoma,
dl de lro sA. förvillade. Kött äro de.
Men jag vill lnnu gifva dem en tid
af hundra tJugu Ar.
4- Jll.ttame kommo till p! jo;rden
'rid denna tiden, nämligen ifrån den
tiden, dl Guds-sönerna ingingo till
mlnniskodöttrama och dessa födde
barn At dem. Desse Aro de vAldsmin, som ifrån fordom liro el beryktade,
5· Och dl Herren alg, att minniskans ondska var stor på jordeu och
• D. il. ro, tri l t.

13. Och Gud sade tttt Noah: Allt
kötta indalykt är kommen för mig,
ty jordea är full med or~t af dem,
och ~ jag vill fördärfva dem tillika
med jorden.
14. Gör dig en ark af gofertrl,
och gör kamriU' där i.ane och becka
honom utan och inaan!
15. Och gör honom al: Tre hundra
alnar &kall längden vara, femtio al·
nar bredden och trettio alnar hajden.
16. Ett fönster ek.all du göra pA.
arken, pA en hel alns afstlnd uppifrAn, och en dörr till arken skall
du sitta pA dess sida. Med en underbotten, en andra och en tredje
botten skall du göra honom.
17. Ty si, j!'g ek.all lAta komma
en vattutlod öfver jorden, till att fördärfva allt kött, som hafvez; en lefvande anda, under himmelen, och
allt som pl jorden är skall förgls.
18. Men med dig vill jas göra ett
förbund, och du skall gA. in i arken
med dina a6ner, med din huetru och
med dina söners hustrur.
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rg. Och du skall föra in i arken
alla slags djur, af allt kött ett par,
hankön och honkön, att de må blifva
lefvande när dig;
20. af fåglarne efter deras slag, af
djuren efter deras slag, och af alla
kräldjur på jorden efter deras slag.
Af alla dessa skall ett par ingå till
dig, på det att de skola blifva vid lif.
21. Och du skall taga till dig alle·
banda lifsmedel, som äro ätbara, och
samla dem till dig, att de må tjäna
dig och dem till föda.
22. Och Noah gjorde allt det Gud
böd honom.

7 Kapitlet.
Sptdajloden.

ch Herren sade till Noah: Gack
in uti arken, du och hela ditt
hus, ty dig bar jag sett rättfärdig
inför mig i denna tid.
2. Af alla rena djur må du taga
till dig sju och sju, hankön och honkön, och af de djur, som icke äro
rena, ett par, bankön och honkön.
3· Sammalunda af himmelens fåglar, sju och sju, hankön och honkön, till att bevara säd vid lif på
hela jorden,
4· Ty sju dagar bärefter vill jag
låta regna på jorden i fyratio dagar
och fyratio nätter, och jag vill utrota ifrån jorden alla varelser, som
jag har gjort.
s. Och Noah gjorde allt det Herren böd honom.
6. Och Noab var sex hundra år
gammal, när flodens vatten kom öfver jorden.
7· Och Noah gick in i arken med
sina söner, sin hustru och sina söners hustrur, för flodens vattens
skull.
8. Af de rena djuren och af de
djur, som icke äro rena, och af fåglar och af alla kräldjur på jorden
9· gingo till Noab in i arken två
och två, bankön och honkön, såsom
Gud hade budit Noah.

O

KAP. 7:

24.

den andra månaden, på den dagen
brusto alla det stora djupets källor,
och himmelens fönster öppnade sig.
12. Och ett störtregn kom öfver
jorden i fyratio dagar och fyratio
nätter.
13. Just på den dagen gick Noah
in i arken med Sem, Ham och Jafet,
sina söner, och med sin hustru och
med tre sina söners hustrur.
.Matt.

24:

38.

Luk.

17; 27.

I

Petr. 3:

'20.

I4· Därtill alla vilda djur efter deras slag, och alla tama djur efter
deras slag, och alla krälr!jur, som
kräla på jorden efter deras slag, och
alla flygande djur efter deras slag,
alla fåglar, allt det vingar hafver.
rs. Och de gingo in till Noab i
arken, två och två af allt slags kött,
som en lefvande anda hade.
r6. Och Je som ingingo voro hankön och honkön af allt slags kött.
De gingo in dit, såsom Gud hade
budit honom, och Herren stängde
igen efter honom.
17. Och floden kom i fyratio dagar öfver jorden, och vattnet förökade sig och upplyfte arken, så att
den kom högt upp öfver jorden.
rS. Och vattnet steg och förökade
sig mycket på jorden, och arken
gick på vattnet.
rg. Och vattnet steg mer och mer
öfver jorden, och alla de höga bergen under hela himmelen blefvo
öfvertäckta.
20. Femton alnar högt steg vattnet öfver dem, och bergen blefvo
öfvertäckta.
21. Och allt kött förgicks, som
krälade på jorden, fåglar och tama
djur och vilda djur och alla kräk
som vimla på jorden, och alla mäl;'
niskor.
22. Allt som på det torra hade
en lefvande anda i sin näsa vardt
dött.
23. Och alla varelser, som voro på
jorden, utrotades, såväl människor
som djur och kräldjur och himmelens fåglar; de utrotades ifrån jorden, och endast Noab blef kvar och
det som med honom var i arken.

ro. Och efter de sju dagarue kom
Vish. 1o: 4•
flodens vatten öfver jorden.
rr. Uti det sexhundrade året af
24. Och vattnet steg högt öfver
Noahs ålder, på sjuttonde dagen i jorden i hundra femtio dagar.

1t.At>. 8: l.
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Fladen a/lager.
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Noah ulgilr

~tr

arken.
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tjugusjunde dagen i den andra månaden.
15. Då talade Gud till Noah och
sade:
16. Gack ut ur arken, du och din
hustru och dina söner och dina söners hustrur med dig!
17. Alla djur, som äro hos dig, af
allt kött både af fåglar och af fänad
och af alla kräldjur, som kräla på
jorden, före du ut med dig! Och
må de vimla på jorden, vara fruktsamma och föröka sig på jorden!
18. Och Noah gick ut med sina
söner och med sin hustru och sina
söners hustrur.
19. Alla djur, alla kräldjur, alla
fåglar och allt som krälar på jorden
gingo ut ur arken, hvart och ett
efter sitt slag.
20. Och Noah byggde åt Herren
ett altare och tog af alla reua djur
och af alla rena fåglar och offrade
brännoffer på altaret.
21. Och Herren kände den välbehagliga lukten och sade i sitt
hjärta: Icke skall jag merhärefterförbanna jorden för människans skull,
ehuru människans hjärtas uppsåt är
ondt allt ifrån ungdomen. Och icke
skall j ag mer härefter slå all t lefvande, såsom jag har gjort.
' Mos. 6: s. Matt. •s= '9· Es. 54: 9·
22. Härefter, så länge jorden är
till, skall sådd och skörd och köld
och värme och sommar och vinter
och dag och natt aldrig upphöra.

ch Gud tänkte på Noah och på
alla vilda djur och på alla tama
djur, som voro med honom i arken,
och Gud lät ett väder gå fram öfver
jorden, och vattnet sjönk undan,
2. och djupets källor och himmelens fönster tillycktes, ochstörtregnet
från himmelen upphörde,
3· och vattnet vände igen ifrån
jorden mer och mer, och vattnet aftog efter hundra femtio dagar.
4· På sjuttonde dagen i den sjunde
månaden stannade arken på Ararats
berg.
5· Och vattnet aftog mer och mer
intill tionde m!maden. På första dagen i ti011de månaden syntes topparne af bergen.
6. Och efter fyratio dagar öppnade
Noah fönstret på arken, som han
hade gjort,
7· och lät en korp flyga ut, och
denne flög fram och åter till dess
vattnet var borttorkad t ifrån jorden.
8. Sedan lät han en dufva flyga
ut ifrån sig, på det han skulle se
om vattnet hade sjunkit undan från
jorden.
9· Och då dufvan icke fann något
fäste för sin fot, kom hon igen till
honom i arken, ty vattnet var ännu
öfver hela jorden. Och han räckte
ut sin hand och förde henne till sig
in i arken.
~ Mos. 1: 14.
10. Och han väntade ännu andra
sju dagar och lät än en gång en
9 Kapitlet.
dufva flyga ut ur arken.
II. Och dufvan kom till honom Guds förbund m~d Noah. Kanaan fOrOanttns.
mot aftonen, och si, ett fdskt olivNoah dör.
löf var i hennes mun. Då förstod
ch Gud välsignade Noah ochhans
Noah att vattnet hade sjunkit undan
söner och sade till dem: Varen
från j orden.
fruktsamme och förökens och upp12. Och han väntade ännu andra fyllett jorden!
·
sju dagar och lät så en dufva flyga
2. Och fruktan och rädsla för eder
ut, som icke kom tillbaka till honom. vare öfver alla djur på jorden och
öfver alla himmelens fåglar! Jämte
13. På sexhundraförsta året af No- allt det som krälar på jorden och
ahs ålder, på första dagen i första jämte alla fiskar i hafvet vare de
månaden, böljade vattnet torka bort gifna i eder hand! , Mos. " .s. 8: , 7.
ifrån jorden. Då tog Noah bort ta3· Alla kräk, som hafva lif, vare
ket ifrån arken och såg, att jorden eder till mat! Dessa alla, såväl som
börjat torka.
örter och gräs, gifver jag eder.
14. Och jorden blef torr på den
1 .Mos. I: •9·

O

KAP. 10: 4.
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4- Äten allenast icke kött, som som jag har upprättat emellan mig
iinnu lefver uti sitt blod! 3 Mos. r 7: •4·
s. Men endast edert blod vill jag
för edra lif utkräfva. Af alla djur
vill jag utkräfva det, och af den ena
människan, h vilken helst den är som
dräper sin broder, vill jag utkräfva
den andra människans lif.
6. Den som utgjutermänniskoblod,
haus blod skall af män n iskor varda
utgjutet, ty Gud har gjort människan efter sitt beläte.
4 Mos. 35: 3'·
Ords. o8: '7·

Matt. o6: S•·

Upp. Il. r3: ro .

7· Och varen fruktsamme och förökens och vimlen på jorden och förökens på henne!
8. Och Gud sade till Noah och
hans söner med honom:
9· Si, jag vill göra med eder ett
förbund och med eder säd efter eder
10. och med alla lefvande djur,
som äro med eder, både fåglar och
tama djur och alla vilda djur, som
äro med eder på jorden, såväl med
alla dem som hafva utgått ur arken,
som med alla dem som lef\·a på
jorden.
11. Och jag vill upprätta mitt förbund med eder, att härefter skall
icke mera allt kött varda utrotadt
af någon vattuflod, och härefter skall
ingen flod mer konuna till att fördärf\·a jorden.
Es. 54: 9·
12. Och Gud sade:
Detta vare
tecknet till det förbund, som jag gör
emellan mig och eder och alla lefvande djur med eder härefter till
evig tid:
13. min båge har jag satt i skyn,
och han skall vara tecknet till ett
förbund emellan mig och jorden.
14. Och så ofta jag drager skyar
öfver jorden, och bågen synes i skyn,
Syr. •3: u,

12.

15. skall jag ihågkomma mitt förbund emellan mig och eder och alla
lefvande djur af allt kött, att icke
mer någon flod skall komma härefter, till att fördärfva allt kött.
r6. Och bågen skall vara i skyn,
att jag skall se uppå honom och
ihågkomma det eviga förbund et emellan Gud och alla lefvande djur och
allt kött, som är på jorden.
17. Och Gud sade till Noah: Detta
skall vara tecknet till det förbund,

och allt kött på jorden.
r8. Och Noabs söner, som gingo
ut ur arken, voro desse: Sem och
H am och J afet. Och H am blef fader till Kanaau.
19. Desse tre voro Noahs söner,
och af desse har hela jorden blifvit
befolkad.
20. Och Noah var den förste åker·
brukaren, som planterade en vingård
21. Och då han drack af vinet,
vardt han drucken och låg oskyld
i sitt tält.
22. Då nu Ham, Kanaans fader,
såg sin faders blygd, berättade han
det för båda sina bröder, som voro
utanföre.
2~. Och Sem och J afet to go ett
kläde och lade det båda på sina axlar och gingo in baklänges och öfvert äckte sin faders blygd, och deras
ansikten voro bortvända, så att de
icke sågo sin faders blygd.
24. Och när Noah uppvaknade af
sitt vin och fick veta h vad hans yngre
son hade gjort honom, sade han:
25. Förbannad vare Kanaan, en
trälars träl blifve han åt sina bröder!
26. Och han sade: Lofvad vare
Herren, Sems Gud, och Kanaan blifve
deras träl!
27. Vidt utbrede Gud Jafet och
tage sin bostad i Sems h yddor, och
Kanaan blifve deras träl !
28. Och Noah lefde efter floden i
tre hundra femtio år,
29. så att hans hela ålder var nio
hundra femtio år, när han dog.
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Kapitlet.

Noalts söners släktregt"ster.

är berä ttelsen om Noahs söD etta
ners, Sems, Hams och Jafets,
släkt. Åt dem föddes barn efter
floden.
2. Jafets b arn voro Gomer, M agog,
Madaj, Javan, Tubal, Mesek och
Tiras.
3· Och Gomers barn voro Askenas,
Rifat och Toga rma.
4. Och J avans barn voro Elisa,
Tarsis, Kitteer och Dodaniter.

KAP. 10: 11.
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Utaf desse hafva hednl:agarnea
kuster blifvit befolkade, ()Ch deras
länder, olika till spr4Jt, stammar och
folk.
6. Och Hams barn voro Kus, Mizraim, Fut och Kanaan.
7· Och Kns' barn voro Seba, Havila, Sabta, Raema och Sabteka. Och
Raemas barn voro Seba och Dedan.
8. Och Kus födde Nimrod. Han
var den förste väldige på jorden.
9· Han var en väldig jägare inför
Herren. Däraf ordspråket: Ett väldig
jägare inför Herren, såsom Nimrod.
10. Och hans rikes begynnelse var
Babel, Erek, Akad och Kalne uti
Sinears land.
I 1. Från det landet utgick Assur
och byggde Ninev-e, Rehobot-Ir och
Kelah
12. och därtill Resen emellan Nineve och Kelah. Detta är den stora
stadett.
]Gn. t: •· 3! "• 3·
13. Och Mizraim födde Ludeer,
Anameer, Lehabeer, N aftuheer,
14. Petruseer och Kasluheer, ifrån
hvilka Fetisteerna och Kaftoreerna
äro komne.
15. Och Kanaan födde Zidon, sin
förste son, och Het
16. och J ebuseerna och Emoreerna
och Girgaseerna
17. och Hivveerna och Arkeerna
och Sineerna
18. och Arvadeerna och Semareerna och He.mateerna. Och därefter
utspridde sig de Kananeiske stammarne.
19. Och Kananeernas gtllttser gin go
ifrån Zidon fram emot Gerar ända
till Gaza, fram emot Sodom, Gomorra, Adama. och Zeboim linda till
Las a.
20. Desse voro Hams söner, efter
deras släkter, språk, länder och folk.
Och barn föddes äfven åt Sem,
äldre broder, som är stamfader för alla Ebers barn.
22. Sems barn voro Elam, Assur,
Arpaksad, Lud och Aram.
23. Och Arams barn voro Uz, Hul,
Geter och Mas.
24. Och Arpaksad födde Selah, och
Selah födde Eber.
21.

J afets

• D. ä. Delnioi•

· 25. Och åt E ber föddes två söner;
en hette Peleg,* därföre att i hans
tid vardt jorden delad, och hans
broder hette J oktan.
26. Och J oktatt födde Almodad och
Salef och Hazarmavet och Jarah
27. och Hadoram och Usal och
Dikela
28. och O bal och Abimael och Leba
29. och Ofir och Havila och Jobab.
Alla desse voro Joktans söner. Och
deras bostad var ifrån Mesa framemot
Sefar, ett berg öster ut.
30. Dessa voro Sems barn, efter
deras släkter, språk, länder och folk.
31. Dessa voro Noahs söners släkter, efter deras härkomst, med deras
folkslag. Och från dem blefvo folkslagen u t bredda på j orden efter floden.
I I

BalHit tom.

Kapitlet.

Sjr8kför6istringM.

Snru 4/äkt.

regist,r.

hel.a j<M"den hade enahanda
O chtunga
och enahanda mål.
2. Och de drogo öster ut och funno
en dal uti Sinears land och bosatte
sig där.
3· Och de sade till h varandra:
Kommen, låtom oss slå tegel och
bränna! Och teglet tjänade dem till
sten, oc.h jordbecket tjiinade dem
till kalk.
4· Och de sade: Kommen, låtom
oss bygga åt oss en stad och ett
torn., hvars speta skall räcka upp i
himmelen, och göra oss ett namn,
att vi icke m-åtte blifva spridde öfver
hela jorden.
5· Och Herren steg ned för att se
staden och tornet, som människobarn-en byggde.
6. Och Herren sade: Si, de äro ett
enda folk, och enahanda tungomål
hafva de alle, och detta är -deras
första tilltag; och numera skall intet
vara dem omöjligt, som de föresätta
sig att göra.
1· Kommen, låtom oss stiga ned
och där förbistra deras tungomål, så
att ingen skall förstå den andres mål!
8. Och Herren spridde dem därifrån öfver hela jorden, så att de
upphörde att bygga staden.
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KAP. 12: 6.

9· Därföre kallades dess namn B a-~ 28. Och H aran u og hos sin fader
bel,* emedan Herren där förbist- Terah uti sitt födelseland i Ur i
rade hela jordens tungomål; och Kaldeen.
Herren spridde dem därifrån öfver.
29. Och Abram och Nabor togo
hela jorden.
sig hustrur. Abrams hustru hette
ro. Detta är berättelsen om Sems Saraj, och Nahors hustru hette l\lilka,
dotter af Haran, som var fader åt
släkt: Sem var hundra år gammal l\lilka och åt Jiska.
och födde Arpaksad, två år efter
30. Och Saraj var ofruktsam och
floden.
Y Krön. 1: Y7·
Luk. 3: 36.
r r. Och Sem lefde, sedan han hade hade inga barn.
Y !\Ios. '7' '7·
födt Arpaksad, i fem hundra år och
31. Och Terah tog sin son Abram
födde söner och döttrar.
och Lot, sin son Harans son, och
d
t tt•10f
å sin sonhustru Saraj, sin son Abrams
12 · A rpakhs~··d~·arS
{~
em
r hustru, och förde dem ifrån Ur i
1
0
gammOa ,hoAc
h
Kaldeen, på det de skulle fara till
k ed efda · d
1
13. c
rpa sa e e, se an an l{
·u
d
h d k
··dt
s
1
1
·
f
h
d
t
l
anaans 1an ; oc · e d .. orumo ti
h a d e fo
e a 1, 1 yra un ra re
år och födue söner och döttrar.
i Haran och bosatte SI&"
ar.
•
o
Jos. •4: •• 3· Neh. 9: 7• }ud1t s: 6. Ebr. n: 8.
14. ~ch Sela~ var trettiO ar gam32 . Och Terahs dagar blefvo två
mal, nar han fodde Eber.
hundra fem år, och Terah dog i
rs. Och Selah lefde, sedan han Haran.
hade födt Eber, i fyra hundra tre
år och födde söner och döttrar.
12 Kapitlet.
r6. Och Eber var trettiofyra år
Abran1
li1·agt·r
till J{mtaan och tlll Egy}le11.
gammal, när han födde Peleg.
17. Och Eber lefde, sedan han hade
ch Herren sade till Abram: Gack
födt Peleg, i fyra hundra trettio år
ut ur ditt land och ifrån din
och födde söner och döttrar.
födelsebygd och ifrån din faders hus
r8. Och Peleg var trettio år gam- till det land, som jag vill visa dig!
mal, när han födde Regu.
Ap. G. 7: 3• 4· Ebr. n: 8.
19. Och Peleg lefde, sedan han
2. Och jag vill göra dig till ett
hade födt Regu, i två hundra nio stort folk, och jag vill välsigna dig
år och födde söner och döttrar.
och göra ditt namn stort, och du
20. Och Regu var trettiotvå år skall varda en välsignelse.
gammal, när han födde Serug.
3· Och jag vill välsigna dem som
21. Och Regu lefde, sedan han välsigna dig oc:h förbanna dem som
hade födt Serug, i två hundra sju förbanna dig, och i dig skola alla
år och födde söner och döttrar.
släkter på jorden välsignade varda.
22. Och Serug var trettio år gam- I Mos. 18: 18. oo: 18. 26: 4· o8: 14. Ap. G . 3: •S·
G.-,1. 3: 8, t6.
mal, när han födde Nahor.
4· Och Abram for såsom Herren
23. Och Serug lefde, sedan han
hade födt Nahor, i två hundra år hade sagt honom, och Lot for med
honom. Och Abram var sjuttiofem
och födde söner och döttrar.
24. Och Nahor var tjugunio år år gammal, när han gick ut från
H aran.
gammal, när han födde Terah.
5· Och Abram tog sin hustru Saraj
25. Och N ahor lefde, sedan han
hade födt Terah, i hundra nitton år och Lot, sin brorson, med all deras
egendom, som de hade förvärfvat,
och födde söner och döttrar.
26. Och Terah var sjuttio år gam- och de tjänstehjon, som de hade köpt
i Haran, och de ställde sin färd till
mal, och han födde Ab ram, N ah or
Kanaans land, och de kommo till
och Haran.
Kanaans land.
27. Och detta är berättelsen om l 6. Och Abram gick fram i landet
Terahs släkt: Terah födde Abram, • ända till Sikem, till 1\'lores eklund.
Nahor och Haran. Och Haran födde Och på den tiden bodde Kananeerna
Lot.
1 i landet.

O
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7· Och Herren syntes för Abram
och sade: Åt din säd vill jag gifva
detta land. Och han byggde där ett
altare åt Herren, som hade synts för
honom.

13 Kapitlet.
A6ram skiljer sz"g- Jrd11 Lot.

Qch

Abram drog upp ifrån Egypten, han och hans hustru och
allt hvad han ägde, och Lot med
honom, till sydlandet.
2. Och Abram var ganska rik på
boskap, silfver och guld.
3· Och han färdades i bestämda
dagsresor ifrån sydlandet ända till
Betel, till samma ställe, där han första
gången hade uppslagit sitt tält, emellan Betel och Aj,
, Mos. ,., s.
4· till samma ställe, där han förra
gången hade upprest ett altare. Och
där åkallade Abram Herrens namn.

1 l\!os. 13: •5· 5 l\!os. 34: 4· Neh. g: 8. Ap. G. 7: S·

l

.l

8. Och han flyttane därifrån till
det berg, som låg öster om Betel,
och slog där upp sitt tält, så att han
hade Betel i väster och Aj i öster,
och han byggde där ett altare åt
Herren och åkallade Herrens namn.
9· Och Abram bröt upp därifrån
och drog sig alltmera söderut.
ro. Och det vardt hungersnöd i
landet, och Abram drog ned till
Egypten för att bo där en tid, emedan hungersnöden var svår i landet.
r r. Och då han kom nära Egypten, sade han till sin hustru Saraj:
Si, jag vet, att du är en kvinna,
däjlig till utseendet.
12. Och då Egyptierna få se dig,
skola de säga: •hon är hans hustru>;
och de skola döda mig och låta dig
le f va.
13. Säg fördenskull, att du är min
syster, att mig måtte gå v~l för din
skull och att min själ måtte lefva
för din skull.
r Mos. •o: •· 3· •6: 7·
14. Och när Abram kom till Egypten, sågo Egyptierna, att hon var en
ganska däjlig kvinna.
15. Och Faraos höfdingar sågo
henne och prisade henne för Farao,
och kvinnan blef tagen in i Faraos
hus.
r6. Och Abram gjorde han godt
för hennes skull, och han fick får,
fäkreatur, åsnor, tjänare och tjänarinnor, åsninnor och kameler.
17. Men Herren plågade Farao och
hans hus med stora plågor för Sarajs, Abrams hustrus, skull.
rS. Och Farao kallade Abram till
sig och sade: Hvi har du gjort mig
detta? Hvi sade du mig icke, att
hon var din hustru?
19. Hvi sade du: •hon är min syster>, så att jag tog mig henne till
hustru?· Och si, här är nu din hustru,
tag henne och gack!
20. Och Farao gaf sina män befallning att beledsaga honom och
hans hustru och allt hvad ban ägde.

l6

s. Och Lot, som for med Abram,
hade också får och fäkreatur och tält.
6. Och landet förmådde icke bära
dem, så att de kunde bo tillsammans,
emedan deras egendom var så stor,
att de icke kunde bo tillsammans.
1

Mo•. 36: 7·

7. Och det blef en tvist emellan
herdarne öfver Abrams boskap och
herdame öfver Lots boskap. Och på
den tiden bodde Kananeer och Ferisseer där i landet.
8. Och Abram sade till Lot: Icke
må oenighet vara emellan mig och
dig och emellan mina herdar och
dina henlar, ty vi äro fränder.
9· Står icke hela landet öppet för
dig? Skilj dig du ifrån mig! Vill
du till vänster, så går jag till höger,
eller vill du till höger, så går jag till
vänster.
10. Och Lot upplyfte sina llgonoch
såg hela Jordanslätten, att den öfverallt var vatturik. Förrän Herren fördärfvade Sodom och Gomorra, var
den lik en Herrens trädgård, lik
Egyptens land, ända fram till Zoar.
r r. Och Lot utvalde åt sig hela
JordansJätten och drog öster ut.
Och de skildes, den ene ifrån den
andre,
12. så att Abram bosatte sig i Kanaans land och Lot i städerna på
Jordanslätten, och han uppslog sina
tält inemot Sodom.
13. Men folket i Sodom var ondt
och syndade svårligen emot Herren.
1
Hes. 16: 4 s r.
1

\
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14. Då nu Lot hade skilt sig ifrån
Abram, sade Herren till Abram: Lyft
dina ögon upp och se ut ifrån det
rummet, där du står, mot norr, mot
söder, mot öster och mot väster!
15. Ty hela detta landet, som du
ser, vill jag gifva åt dig och din säd
till evig tid.
1 Mos. 12 : 7 •
r6. Och jag vill göra din säd såsom stoftet på jorden. Kan någon
räkna stoftet på jorden, så skall ock
din säd kunna räknas.

KAP. 14: l !J,

8. Och konungen i Sodom, konungen i Gomorra, konungen iAdma,
konungen i Zebojim och konungen
i Bela, det är Zoar, droga ut och
ordnade sig till strid emot dem i
dalen Siddim,
<). emot Kedor Laomer, konung i
Elam, och Tideal, Gojims konung,
1 oc~ Amrafel, ko~mng i Sinear, och
Anok, konung 1 Ellasar, fyra konungar emot de fe~ ..
10. Och dalen S1dd!m var full af
Ebr. 11 : 12 •
jordbecksgropar. Och konungarue
1 Mos. , 5 , 5 • Jer. 33 , ••·
17 . Statt därföre upp och drag i Sodom och Gomarra flydde och
igenom landet, efter dess längd och föllo i dem, och de öfverblifne flytide
efter dess bredd! Ty åt dig vill jag till bergstrakten.
gifva det.
11. Och de togo all egendom, som
fanns i Sodom och Gomorra, och
r8. Och Abram tog upp sina tält alla deras lifsmedel och droga sina
och gick och bosatte sig vid Mam- färde
res eklund, bredvid Hebron, och
12 • och togo med sig r.ot, Abrams
byggde där ett altare åt Herren.
brorson, och hans egendom, ty han
bodde i Sodom, och droga sin väg.
14 Kapitlet.
13. Och en, som hade sluppit undan, kom och sade det för Abram, •
Abrams kdgstl!~:. Lots befrielse. llfelkisedrk. Ebreern, sonl bodde i Amoreern
ch det begaf sig i den tid, då Mamres eklund, hvilken var Eskols
Amrafel var konung i Sinear, och Aners broder; och desse voro i
Ariok konung i Ellasar, Kedor Lao- förbund med Abram.
mer konung i Elam och Tideal ko14. Och när Abram hörde, att hans
n ung öh·er Gojim,
frände var fången, väpnade han sina
2. att ett krig uppkom emellan dem pålitligaste
hemfödde tjänare, tre
och Bera, konung i Sodom, och Birsa, hundra aderton män, och förföljde
konung i Gomorra, och Sineab, ko- dem ända till Dan.
nung i Adma, och Semeber, konung
rs. Och han öfverföll dem om nati Zebojim, och konung i Bela, det ten med delad styrka, han och hans
är Zoar.
tjänare, och slog dem och förföljde
3· Alla dessesamlades i dalen Sid- dem ända till Hoba, som ligger norr
dim, där Salthafvet nu är.
om Damaskus,
4· De hade i tolf år lydt under
r6. och tog tillbaka all egendom
konung Kedor Laomer, men i det och äfven Lot, sin frände, och hans
trettonde året hade de affallit.
egendom och kvinnorna och folket.
s. Och i det fjortonde året kom 1 7. Och då han kom tillbaka efter
Kedor Laomer och de konungar, att hafva slagit Kedor Laomer och
som voro med honom, och slogo de konungar, som voro med honom,
Refaeerna vid Astarot-Karnaim och gick konungen i Sodom honom till
Suseerna vid Ham och Emeema vi u mötes till Savedalen, det är KonungsSave-Kirjataim
dalen.
6. och Horeerna i deras bergland
rS. Och 1\Ielkisedek, konung i SaSeir, fram intill Farans ekskog ut- lem, lät utföra bröd och vin; och
med öknen.
•
han var Guds, denAllrahögstes,präst.
1· Därefter vände de om och komPs. no: 4. Ebr. 7: 'r.
mo till En-Mispat, det är Kades, och
19. Och han välsignade honom
underkufvade hela den Amalekitiska och sade; Välsignad vare du Abram
slättbygdenochdessutomAmoreerna, af Gud, den Allrahögste, himmelens
som bodde i Hazezon- Tamar.
och jordens skapare!

O

J
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Och lofvad vare Gud, den
Allrahögste, som har gifvit dina fiender i din hand! Och Abram gaf
honom tionde af allt.
21. Och konungen i Sodom sade
till Abram: Gif mig folket, men behåll egendomen där för dig.
22. l\len Abram sade till konungen
i Sodom: Jag lyfter min hand upp
till Herren Gud, den Allrahögste,
himmelens och jordens skapare,
23. att jag af allt som är ditt icke
vill taga en tråd eller en skorem,
att du icke skall kunna säga: •jag
har riktat Abramo,
24. undantagandes blott hva d
drängarne hafva förtärt, och den
lott, som tillkommer de män, som
hafva följt med mig. Aner, Eskol
och Mamre, må de få sina lotter!
20.

xs

Kapitlet.

Abrams förbtmd mrd

H~rren.

fter detta allt skedde Herrens
,. E ord i en s y n till Abram sålunda:
Frukta icke, Ab ram! Jag är din sköld;
din lön skall blifva ganska stor.
2. Och Abram sade: Herre, Herre,
hvad vill du gifva mig? Jag går
bort barnlös, och a rtvinge till mitt
hus blifver denne Elieser från Damaskus.
3· Och Abram sade: Si, åt mig har
du icke gifvit någon säd. Och si,
en träl, född i mitt hus, skall blifva
min arfvinge.
4· Och si, Herrens ord skedde till
honom sålunda : Han skall icke blifva
din arfvinge, utan en som utg år från
ditt lif skall blifva din arfving e.
l Mos. I7: 6, rs, r6.
5· Och han förde honom ut och
sade: Se upp till himmelen o ch
räkna stjärnorna, om du kan räkna
demi Och han sade till honom:
Sådan skall din säd blif;·a. I Mos. I 3 : I6.
6. Och Abram trodde Herren, och
han r ä knade honom det till rättfärdigllet.
Rom. 4: 3· G al. 3: 6. J ak. 2: •3·
7· Och han sade till honom: J a g
är Herren, som har utfört dig ifrån
Ur i Kaldeen, att jag skulle gifva
dig detta land till besittning.
8. Och Abram sade: Herre, Herre,
hvaraf skall jag veta, att jag ska ll
besitta det?

18

9· Och han sade till honom: Tag
mig hit en treårig kviga och en treårig get och en treårig vädur och
en turturdufva och en ung dufva!
IO. Och han tog alla dessa och
styckade dem mirlt i tu och lade det
ena stycket midt emot det andra,
men fåglarne styckade han icke.
IL Och roifåglar slogo ne<l på de
döda kropparne, och Abram dref
bort dem.
12. Och då solen var nära sin nedgång, föll en tung sömn på Abram,
och si, en förskräckelse och ett stort
mörker kom öfver honom.
13. Och han sade till Abram : Detta
skall du veta, att din säd skall vara
främmande uti ett land, som icke
tillhörer dem, och man skall där göra
dem till trälar ocll förtrycka dem i
fyra hundra år. • Mos. , ,, 4o. Ap. G. 7: 6.
14. Men äfven det folk, hvars trälar de skola hlifva, skall jag döma.
Ocll sedan skola de draga ut med
stor egendom.
• Mos. n : • · I>: 3 s.
15. Och du skall g å till dina fäder
i frid och vid hög ålder varda begrafven.
, Mos. •s: 8.
16. Ocll de som lefva i den fjärde
mansåldern h ärefter skola komma
hit tillbaka, ty fö rrä n då är Amoreernas ondska icke fullkommen.
17. Och då solen hade gått ned
och det blifvit kolmörkt, si, då for
en ryka nde ugn och en eldslåga fram
emellan dessa styckena.
18. På den dagen gjorde Herren
ett förbund med Abram och sade:
Åt din s iid skall j ag gifva detta landet, ifrån E g yptens flod ända till den
stora floden, floden Fra t, I !\los. 12: 7•
S Mos. 34: 4·

I

Kon. 4:

21.

2

Krön. g: 26.

19. Keneerna, Kenisseerna, Kadmoneerna,
20. Heteerna, Ferisseerna, Refaeerna ,
21. Amoreerna, Kananeerua, Girgaseern a och Jebuseerna.

x6 Kapitlet.
/lagar föder /smatl.

S a raj, Abrams hus tru, fö dde
O chhonom
intet barn, men hon h ade
en E g yptisk t;jänstekvinna, som hette
Hagar.

19
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KAP. 17: 10.

2. Och Saraj sade till Abram: Si, l kan se, ty, sade hon, hafver jag icke
Herre u har tillyckt mig, så att jag här min s y n i behåll, sedan jag har
icke kan föda barn. Käre, gå in sett honom?
till min tjänstekvinna, törhända kan
J4. Därföre blef den brunnen kaljag varda fortplantad genom henne. lad brunnen La ch a i ro i ••. Han Ii gOch Abram hörde Sarajs tal.
ger emellan Kades och Bered.
3· Och S a raj, Abrams hustru, tog
rs. Och H a <Yar födde åt Abram en
sin Egyptiska tjänstekvinna Hagar son och Abra~u kallade den sonen
och gaf henne åt Abram, sin man , son; Hagar födde åt honom, Ismael:
till hu.stru, ~edan Abram hade bott
16. Och Abram var ii.ttiosex år
fulla tw år 1 K.ana~ns .land.
gammal, när Hagar födde honom
4· Och h an g1ck 111 hll Hagar, och Ismael.
hon blef hafvande. Och då hon såg,
att hon var hafvande, blef hennes
fru ringa i hennes ögon.
I 7 Kapitlet.
5· Och Saraj sade till Abram: Den
orätt mig sker komme öfver dig!
L öftet om !sak. Omskärd sa•.
Jag lade min tjänstekvinna i diu D å Abram var nittionio år gamfamn; och nu, då hon ser, att bon
mal, syntes Herren för honom
blifvit hafv·ande, är jag ringa i hen- och sade till honom: J ag är Gud
nes ögon. Herren döme emellan mig l allsmäktig. Vandra inför mitt anoch dig!
sikte och var fullkomlig!
6. Och Ab ram sade till Saraj: Si,
2. Och jag skall göra ett förbund
din tjäustekvinna är i din hand; emellan mig och dig, och jag skall
gör med henne som dig täckes! Och föröka dig storligen.
S a raj förödmjukade henne, så att
3· Och Abram föll ned på sitt anhon flydde ifrån henne.
sikte, och Gud talade till honom
7· Och Herrens ängel fann henne och satle:
vid en vattubrunn i öknen, nämligen
4· Si, jag vill göra ett förbund
vid den brunnen, som är på vägen med dig, och du skall blifva en fatill Sur,
der för mycket folk.
Rom. 4: , 7,
8. och sade till henne: Hagar, Sas. Och du skall icke mer heta
raj s tjänstekvinna, h vadan kommer Ab ram, utan A b r a h am*** skall vara
du och h vart går du? Och hon sade: ditt namn, ty jag Yill göra dig till
J a g har fly tt ifrån min fru Saraj.
en f a der f ö r m y cket folk.
9· Och Herrens ängel sade till
6. Och j a g vill göra dig mycket
henne: Vänd tillbaka till din fru och fruktsam och till en fader för folködmjuka dig under hennes händer! slag, och konungar skola utgå utaf
ro. Och Herrens ä ngel sade till di g.
henne: Jag skall s å föröka din säd,
7· Och jag vill upprätta mitt för·
att den för sin myckenhets skull bund emellan mig och dig och din
icke skall kuuna räknas.
säd efter dig i kommancle åldrar,
II. Och Herreus ängel sade till j till ett evigt förbund, att jag vill
henue: Si, du är h a h -ande och ska ll vara d in Gud och din säds efter
föda en son, hvilkens namn du skall dig,
kalla I s m a e l*, därföre att Herren
8. och att jag vill gifva dig och
har hört din förödmjukelse.
din säd efter dig det land, i hvilket
12. Han skall blifva en man, lik du nu är en frä mling, hela landet
en vild åsua. Hans hand skall vara Kanaan, till evig besittning, och att
emot alla och allas h and emot ho- jag Yill vara deras Gud.
nom, och han skall bo öster om alla
9· Och Gud sade till Abraham :
sina bröder.
Mitt förbund skall du hålla, du och
1 Mos. •s: ,s.
13. Och hon åkallade Herrens din säd efter dig i kommande åldrar.
namn, som hade talat med henne,
ro. Detta ä r mitt förbund, som I
och sade: Du är en Gud, som man skolen hålla, emellan mig och dig

l
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och din säd efter dig: allt mankön
21. Och jag vill upprätta mitt föribland eder skall omsklras,
bund med !sak, hvil.ken Sara skall
3 Moa. u: 3- Ap. G. 7: 8. Rom. 4: 111
fMa åt dig vid denna tid nästa Ar.
u. och l skolen omskära eder för22. Och. Gud slutade att tala med
huds kött. Och detta skall vara ett Abraham och for upp ifrån honom.
tecken till förbundet emellan ~
23. Och redan på samma dag tog
och eder.
Abraham sin son Ismael och alla
12. Och hvarje gossebarn ibland sina tJänare, de hemfödde och de
eder skall, då det Ar åtta dagar gam- köpte, och allt mankön, som var i
malt, omskäras i kommande Aldrar, haua hua, och omskar deras förhuds
livensom tril.l, ehvad han Ar hem- kött, eftersom Gud hade sagt honom.
född eller f8r penningar köpt ifrA.n
24. Och Abraham var nittionio är
hvilken utllnding som helst, som gammal, då bans förhuds kött vardt
icke lr af din sld.
omskuret.
13. Omskäras skall både din hem25. Och Ismael, hans son, var tretfMde träl och den som du köpt för ton Ar gammal, d4 hans förhuds kött
penningar; och detta mitt f~rbund vardt omskuret.
om edert kött skall vara till ett evigt
26. På en och samma dag omskuförbund.
ros Abraham och hans son Ismael
14. Och oomskuren man, hvilkens
27. och allt mankön, som var i
förhuds kött icke blifvit omskuret, hans hus, både hemfödde tjiBare och
hans 1if skall utrotas ifrA.n hans folk. de som voro köpte för penningar
Mitt förbund har han brutit.
ifrån främmande folk. Alle ble;tvo
15. Och Gud sade till Abraham: de omskurne med honom.
Din hustru Saraj skall du icke mer
kalla Saraj, utan Sara* skall vara
18 Kapitlet.
hennes namn.
16. Och jag vill välsigna henne, Hars 6ui!u.- A!waAam. Lö/ut tiltSahfo·
och äfven af henne vill jag gifva dig ~- SIJ.Iilltm. iia,uvr,~« fih'wtUir"· J1.6r,..
f;;,,;,,;,r.
en son, och jag vill välsigna henne,
och hon skall blifva en moder för
ch Herren syntes honom i Marnfolkslag. Konungar öfver folk skola
res eklund, där ban satt i dörren
till sitt tlUt, när det var hetast pä
komma af henne.
r Mos. n: 2.
17. Och Abraham föll ned p4 sitt dagen.
ansikte, log och sade i sitt hjärta:
2. Och när han upplyfte sina ögon
Skulle åt mig, som är hundra år och såg, si, då stodo tre män framgammal, födas ett barn? Och skulle för honom. Och nil.r han såg dem,
Sara, som il.r nittio är gammal, föda lopp han dem till mötes ifrän tältbarn?
dörren och b-ugade sig ned till jorden
Ebr. t3: •·
18. Och Abraham sade till Gud:
3· och sade: Herre, om jag har
Om blott Ismael finge lefva inför
funnit nåd för dina ögon. s4 gä icke
ditt ansikte!
19. Och Gud sade: Jo, Sara, din förbi din tjll.nlU'el
4· Tillåt oss hämta litet vatten, att
hustru, skall föda dig en son, hvilken du skall kalla Isak1 och med I mån två edra fötter, och hvilen
honom skall jag upprätta mitt för- eder under trädet!
S· Och jag vill hämta ett stycke
bund till ett evigt förbund för hans
~d, att I mAn vederkvicka eder
säd efter honom.
20. Och hvad angår Ismael, el har därmed. Sedan mAn I gå vidare,
jag hört din bön; si, jag vill väl- ty därföre halven I tagit vägen försigna honom och g~ra honodJ. frukt- bi eder l;jinare.
6. Och Abraham skyndade sig in
sam och storligen föröka honom.
Tolf furstar skall han föda, och jag i tältet till Sara och sade till henne:
skall göra honom till ett stort folk. Skynda dig och tag tre mått semlo·
mj~l, knåda dem och baka kakor!
1 Mos. •5• 16.

"-- 6,.,,. ""' ,u,,
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7· Och själi lopp Abraham bort till
boskapen och tog en späd och gou
kali och gaf honom åt drängen, och
denne skyndade sig att tillreda honom.
8. Och han tog fram smör och
mjölk, och kalfven, som han hade
tillred t, och satte fram för dem; och
han stod bredvid dem under trädet,
och de åto.
9· Och de sade till honom: Hvar
är din hustru Sara? Och han svarade: Si, hon är i tältet.
ro. Och han sade: Kär jag kommer tillbaka till dig nästa år vid
:ienna tiden, si, då skall Sara, din
hustru, hafva en son. Och Sara
hörde detta där hon stod i tältdörren, som var bakom honom.
t ~Ios.

17! 19.

21:

t.

Rom. 9: 9·

Och de voro, både Abraham
och Sara, gamle och till hö g ålder
komne, så att Sara nu icke mer hade
såsom kvinnor pläga hafva.
II.

Rom. 4: 19.

E'br. n: u .

Och Sara log vid sig själf och
sade: Skall jag väl nu, sedan jag
blifvit gammal, och äfveu min herre
är ålderstigen, gifva mig till lusta?
12.

t

Petr. 3: 6.

13. Och Herren sade till Abraham :
Hvi log Sara och sad e : Skulle väl
jag kunna föda barn, så gammal som
jag är?
I4· Skulle för Herren något vara
omöjligt? Nästa år vid denn a tiden
vill jag komma tillba k a till dig, och
då skall Sara hafva en son.
:z Kon. 4: t6.

15. Och Sara nekade och sade:
•J a g log icke• , ty hon blef r ädu.
Men han sade : Det var icke så, ty
du log.
16. Och männen stodo upp därifrån och vände sig åt Sonarn, och
Abraham gick med dem och följde
dem till vä gs.
17. Och Herren sade: Skall jag
dölja för Abraham hvad jag ämnar
g ö ra?
Am. 3:7.
r8. Och Abraham, han skall uock
blifva stamfader för ett stort och talrikt folk, och alla folk på jorden
skola i honom välsig nade va rda.

KAP.l8:31.

hus efter sig, att dc skola hålla Herrens väg och göra hvad rätt och
godt är, på det att Herren skall låta
komma öfver Abraham' allt det han
har lofvat honom.
20. Och Herren sade: Emedan ropet öfver Sodom och Gomarra är
stort och deras synder äro ganska
svåra,
l i\los. IJ! IJ. Hes. 16! 49·
21. vill jag stiga ned och se, om
de verkligen gjort allt efter det rop,
som är kom me t till ulig, eller om
det icke så är, att jag må veta det.
22. Och männen vände sig bort
och gingo mot Sodom. Men Abraham slou ännu kvar inför Herren.
23. Och Abraham trädde fram och
sade: Vill du då förgöra den rättfärdige lika med den ogudaktige?
24. Törhända att i staden finnas
femtio rättfärdige; skulle du ock
vilja förgöra dem och icke skona
orten för de femtio rättfärdiges skull,
som där v oro?
25. Dort det ifrån dig, att du skulle
g ö ra så och döda den r ä ttfärdige
lika med den ogudaktige, och att
uet skulle gå den rättfärdige likasom den ogUllaktige! Bort det ifrån
dig! Den som är hela jordens dom a re, skulle han icke öfva rätt?
26. Och Herren sade: Ow jag finner femtio rättfärdige i Sodoms stad,
så vill jag skona hela orten för deras skull.
27. Och Abraham svaradeochsade:
Si, jag har dristat mig att tala med
Herren, ehuru jag är stoft och aska.
Syr.

10:

9·

28. Törhända skola fem fattas i
femtio rättfärdige, skulle du då förgöra hela staden för de fems skull?
Och han sade: Om jag finner fyratiofem, så skall ja g icke förg öra dem.
29. Och han fortfor att t ala till
hon om och sade : Törhända skola
fyratio där finnas. Och han sade:
Jag skall icke göra så för de fyratios skull.
30. Och h a n sa de: Icke må min
Herre vredgas, att jag talar. Törhända skola trettio där finnas. Ocb
han svarade: Om jag där finuer trttt Mos . 22: t8.
A p. G. 3: •S· Gal. 3: 8.
tio, så sk all jag icke göra så.
31. Och han sade: Si, jag h a r
19. Ty jag har utsett honom, att
hau skall befalla sin:1 barn och sitt uristat mig att tala med ruin Herre.

~IOS~S
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Törhända skola tjugu uär finnas.
Och han svarade: Jag skall icke för·
göra dem för cle tjugus skull.
32. Och han sade: Icke må min
Herre vredgas, att jag talar blott
ännu en gång. Turhända skola tio
där finnas. Och han svarade: Jag
skall icke förgöra dem för cle tios
skull.
33· Och Herren gick bort, sedan
han hade talat slut med Abraham;
och Abraham gick tillbaka till sitt
hem.

xg Kapitlet.
Sodom förstöres.

Lots lmstru.

Blod~·kam.

ch de två änglarne kommo cm
aftonen till Sodom, och Lot satt
i porten till Sodom. Och då han
såg dem, stod han upp för att gå
dem till mötes och bugade sig med
sitt ansikte ned emot jorden
2. och sade: Si, mine herrar, tagen
in uti eder tjänares hus och stannen
där öfver natten och tvån edra fötter
och stån i morgon bittida upp och
faren eder väg! Men de sade: Nej,
\'i vilja stanna på gatan öfver natten.

O

1

?\-Ios.

18: 2

f.

3· Och då han var mycket enträ-

gen med dem, togo de in hos honom och gingo in uti hans hus; och
han gjorde en måltid åt dem och
bakade osyradt bröd, och de åto.
4· Innan de hade lagt sig, omringade staden Sodoms män huset,
både unge och gamle, allt folket utan
undantag,
5· och de kallade ut Lot och sade
till honom: Hvar äro de män, som
kommit till dig i natt? För dem ut
till oss, att vi må känna dem!
6. Och Lot gick ut till dem i porten och stängde dörren till efter sig
7· och sade: Mine bröder, gören
icke så illa!
8. Si, jag hafver två döttrar, som
ännu icke hah·a känt någon man.
Dem vill jag föra ut till eder, och
gören med dem h vad eder godt sy·
nes, men gören blott ej något ondt
åt dess e männen! ty därföre hafva
de ingått under skuggan af mitt tak.
9· Och de sade : Gå dn nr vägen!
Och de sade: Skall väl den där ende
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främlingen, su111 har kommit och bo·
satt sig här, upphäfva sig till do·
mare? Nn vilja vi göra dig mera
ondt än dem. Och de trängde sig
med våld inpå mannen Lot och lnpo
till för att spränga dörren.
ro. Men männen räckte ut sina
händer och togo Lot in till sig i hu·
set och stängde dörren till.
1 I. Och deslogode män, som stod o
utanför dörren, både små och stora,
med· blindhet, så att de icke kunde
finna dörren. Vish. , 9 , 16. • Petr . .: 7•
12. Och männen sade till Lot: Haf.
ver du ännu någon måg här, så för
honom och dina söner och dina dött·
rar och allt hvad cln äger i staden
ut ifrån denna orten!
13. Ty vi skola förstöra denna or·
ten, emedan ropet öfver dem har
blifvit stort inför Herren, och Her·
ren bar utsändt oss till att förstöra
elen.
, Mos. r8: 20.
14. Och Lot gick ut och talade till
sina mågar, som skulle hafva hans
döttrar, och sade: Stån upp och gån
ut ifrån denna orten! Ty Herren
skall förstöra staden. Men hans må·
gar trodde, att ban skämtade.
r s. Och n är morgonrodnaden upp·
gick, skyndade änglame på Lot och
sade: Statt upp, tag din hustru och
dina två döttrar, som äro tillstädes,
att dn icke må förgås i stadens
synd!
16. Och då han ännu dröjde, togo
männen honom vid handen och hans
hustru och hans två döttrar, emedan
Herren ville skona honom; och de
ledde honom ut och lämnade honom
utanför staden.
Vish. •o: 6.
17. Och när de hade ledt honom
ut, sade de: Fly för ditt lifs skull
och se dig icke tillbaka och stanna
icke. på hela slätten r Fly undan till
berget, att du icke förgås!
r S. Och Lot sade till dem: Ack
nej, mine herrar!
19. Si, din tjänare har funnit nlid
för dina ögon; och stor var din barm·
härtighet, som du visade mig, då du
ville rädda mitt lif. Men j a g kan
icke undfly till berget, att icke till
äfventyrs något ondt träffar mig och
jag omkommer.
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20. Si, där är en stad icke långt
llärifrån, dit jag kan fly, det är ett
l i t e t s tycke väg. Si, det är ett 1i t e t
stycke, låt mig få fly dit, att jag
må blifva vid lif!
2 I. Och han sade till honom: Si,
äfven häruti vill jag göra dig till
viljes, så att jag icke skall förstöra
den staden, om hvilken du talade.
22. Skynda dig, fly dit, ty jag kau
intet göra förrän du har kommit dit.
Däraf har staden fått namnet Z o ar*.
23. Solen gick upp öfver jorden
när Lot kom in uti Zoar.
24. Och Herren lät regna svafvel
och eld ifrån Herren, ifrån himmelen, öfver Sodom och Gornorra

3 Mos. 29: 23. Es. 13: '9· ]er, so: 40. Os. u: 8
Arn. 4: u. Luk. 17: 29. Jud. ,., 7·

25. och förstörde dessa städP.r och
hela slätten och alla dem som bodde
i städerna och allt det som växte
på marken.
26. Och hans hustru såg sig tillbaka och blef till en saltstod.
Vish. 10: 7 ·

Luk. 17: 32 .

KAP. 20: 6.

dricka den nallen, och den äldsta
gick in och lade sig när sin fader;
och han märkte icke, när hon lade
sig eller när hon stod upp.
34· Och följande dagen sade den
äldsta till den yngsta: Si, jag låg i
går när min fader, låtom oss äfven
denna natt gifva honom vin att
dricka, att ock du må gå in till honom och lägga dig när honom, att
vi måtte få lifsfrukt efter vår fader!
35· Och så gåfvo de äfven den
natten sin fader vin att dricka; och
den yngsta gick och lade sig när
honom, och han märkte icke när
hon lade sig eller när hon stod upp.
36. Och så blefvo Lots båda döttrar hafvande af sin fader.
37· Och den äldsta födde en son
och kallade hans namn Moab. Och
han är l'rioabilernas stamfader än i
dag.
38. Och den yngsta, äfven hon,
födde en son, och hon kallade hans
namn Ben-Amrni. Och han är Am·
rnaniternas stamfader än i dag.

27. Och Abraham stod upp bittida
på morgonen och gick till det rum20 Kapitlet.
met, där han hade stått inför Herren,
28. och han blickade ut öfver so- Abra!:am. ock hau.s hustru komma till Gera f'.
dorn och Gomorra och öfver hela
ch Abraham bröt upp därifrån
landet på slätten, och si, han såg,
till sydlandet och bosatte sig
att en rök uppgick af landet, lik röemellan Kades och Sur och bodde
ken af en ugn.
såsom främling i Gerar.
29. Och då Gud förstörde städerna
2. Och Abraham sade om sinhustru
på slätten, tänkte Gud på Abraham Sara: Hon är min syster. Och Abioch .frälste Lot utur de städer, som rnelek, konung i Gerar, skickade och
han förstörde, och i hvilka Lot hade hämtade henne.
, Mos. ,., , 3,
bott.
3· Och Gud kom till Abimelek om
30. Och Lot drog upp ifrån Zoar 1 natten i en dröm och sade till hooch stannade i bergsby gden med nom: Si, du måste dö för den kviD
båda sina döttrar, ty han fruktade nans skull, som du har tagit, ty hon
att blifva i Zoar; och han bodde i är eu wans äkta hustru.
en bergsgrotta, han och b åda hans
4· Och Abimelek hade icke korndöttrar.
mit vid henne, och h an sade: Herre!
31. Och den äldsta sade till den vill du dräpa äfven oskyldigt folk?
yngsta: Vår fader är gammal, och
5· Sade icke han själf till mig:
ingen man är mer i landet, som kan hon är min syster? Och sade icke
ingå till oss efter all världens sed- i äfven hon själf: han är min broder?
vänja.
Med oskyldigt hjärta och rena hän32. Låtom oss gifva vår fader vin . der h a r jag gjort detta.
att dricka och läggom oss när ho- , 6. Och Gud sade till honom i en
nom, att vi måtte få lifsfrukt efter dröm: Äfven jag vet, att du har gjort
vår fader!
detta med oskyldigt hjärta. D ä rföre
33· Och de gåfvo sin fader vin att , har jag ock själf afhållit dig frå n

O
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att synda emot mig och har icke
18. Ty Herren hade alldeles l.illtillåtit dig att komma \id henne.
lyckt hvatje kved i Abimeleks hus
7· Men gif nu mannen sin hustru för Saras, Abrahams hustrus, skull.
igen! ty han är en profet, och han
skall bedja för dig, så får du behålla
2 I Kapitlet.
lifvet. Men om du icke återgifver Jsa.fs födelu. Jmzaelfördrifves tillika nzed sin
henne, så vet, att du skall döden mod<r. Abraham ;,.g,!r förbmzd "'ed Abimdck.
dö, du och alle som dig tillhöra!
och Herren såg till Sara såsom han
1
Ps. tos: 4·
hade sagt, och IIerren gjorde
8. Då stod Abimelek upp bittida med Sara såsom han hade talat.
på morgonen och kallade till sig
1 Mos. , 7 , 19 . Matt." 2 . Ebr. 11 : II.
alla sina tjänare och sade allt detta
2. Och Sara blef hafvande och
i deras öron. Och männen blefvo födde åt Abraham en son på hans
mycket förskräckte.
ålderdom, vid den tiden som Gud
g. Och Abimelek kallade Abraham hade sagt till honom.
till sig och sade till honom: Hvi
3· Och Abraham kallade sin nyhar Ju gjort oss detta? Och h vad födde son, h vilken Sara hade föd t
har jag brutit dig emot, att du skulle honom, !sak.
draga så stor synd öh·er mig och
4· Och Abraham omskar !sak, sin
mitt rike? Du har emot mig gjort son, när han var åtta dagar gammal,
gärningar, som icke hade bort göras. eftersom Gud hade budit honom.
. 1k
d t'!! Ab
1 Mos. 17: II f. Ap. G . 7: 8.
10. Oc h Ab 1rue e
sa e 1
ra5· Och Abraham va r hundra år
h am: H vad har du haft i sikte då gammal, n är hans son Isak föddes
du har gjort denna sak?
åt honom.
11. Och Abraham sade : Jag tänkte:
6. Och Sara sade: Gud har gjort
på denna ort finnes alls ingen guds- mig till ett åtlöje; h var och en som
fruktan, och m::tu skall slå mig ihjäl får h öra detta skall le åt mig.
för ruin hustrus skull.
7· Och hon satle: Hvilken skulle
12. Och hon är verkligen min sys- hafva sagt åt Abraha~, att Sara
ter; hon är ruin fatlers dotter, fast- skulle gifva barn di? Och jag har
än hon icke är mi u moders dotter; dock nu föd t honom en son på hans
hvarföre hon ock kuude blifva min ålderdom.
hustru.
8. Och pilten växte och blef af13. Och då Gud böd mig vanlira vand, och Abraham gjorde ett stort
bort från min faders hus, sade jag gästabud den dagen dålsakafvandes.
till henne: Visa mig deu godheleu,
Q. Och då Sara fick se den E;gyphvarthelst vi komma, att du säger: tiska kvinnan Hagars son, hvilken
han är min broder.
hon hade födt åt Abraham, drifva
14. Och Abimelek tog får och fä- gäck med houom,
kreatur, tjänare och tjäuariunor och
10. sade hon till Abraham: Drif
gaf åt Abraham och gaf honom Sara, ut denna tjänstekvinna med hennes
hans hustru, igen.
son, ty denna tjänstekvinnans son
15. Och Abimelek sade: Si, mitt skall icke ärfva meJ min son, med
land står dig öppet. Bosätt dig h var- Isak.
helst du för godt finner!
11. Och detta ordet oroade Abra16. Och till Sara sade han: Si, jag ham mvcket för hans sons skull.
har gifvit din broder tusen silfver12. r.ieu Gud sade till Abraham:
siklar. Si, de skola vara dig till en Oroa dig icke för pilten och din
godtgörelse för allt det som v:eder- tjänstekvinna, men efterkom allt det
farits dig och eder alla, och till en Sara har sagt dig, ty i !sak skall
upprättelse.
dig uppkallas säd.
17. Och Abraham bad till Gud,
R?,m· 9: 7 · .._Ebr. u: ' .B.
och Gud botade Abiruelek och hans
13. Och afven tjanstekvtnnans son
hustru och hans tjä ua rinnor, så att skall jag göra till ett folk, emedan
Ile födde barn.
ban är din säd. , Mos. 16: to. '7' oo.

l
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14. Och Abraham stod upp bittida
på morgonen och tog bröd och en
flaska med vatten och lade på Hagars skuldra och pilten med och lät
henne gå. Och hon gick sin Yäg
och irrade olllkring i Deer-Sebas
öken.
15. Och då vattuet i flaskan tagit
slut, lade hon pilten under en buske,
16. och hon gick bort och satte
si g miclt emot, på ett hågskotts afstrmd, ty hon sade: J ag vill icke se
huru pilten dör, och hon satte sig
midt emot och hof upp sin röst och
grät.
17. Och Gud hörde piltens röst,
och Gnds ängel ropade till Hagar
från himmelen, sägande: H n r u är
det med dig, Hagar? Frukta icke!
ty Gud har hört piltens röst, där
han ligger.
18. Statt upp, tag pilten och led
honom med din hand, ly jag skull
göra honom till ett stort folk.
19. Och Gud öppna <le hennes ögon,
att hon fick se en vattubrunu. Och
hon gick och fyllde sin flaska med
valten och gaf gossen dricka.
20. Och Gud var med pilten, och
han växte och bodde i öknen, och
sedan han blifvit stor, vardt ban en
bågskytt.
2r. Och han bo<lde i öknen Faran;
och hans moder tog honom hustru
utur Egyptens land.

har du sagt mig det eller har jag
hört något därom förrän i dag.
27. Och Abraham tog får och fäkreatur och gaf åt Abimelek; och de
ingiugo båda förbund med bvarannall.
28. Och Abraham ställde sju lamm
afsides,
29. och Abimelek sade till Abraham: Hvad betyda de sju lammen,
som d u bar ställt afsides?
30. Och han svarade: Att du skall
taga dessa sju lammen af min hand,
för att de skola vara mig till ett vittnesbörd, att jag har gräft denna
brunn.
3r. Däraf fick det stället namnet
ll e e r- S e b a,* emedan de båda haJe
gått ed där.
32. Och sedan de hade gjort förbund vid Deer-Seba, stouo Abimelek
och haus härhöfvitsman Fikol upp
och drogo tillbaka till Felisteernas
land.
33· Och han planterade en tamarisk vid Beer-Seba och åkallalie där
Herrens, uen evige Gudens, namn.
, 34· Och Abraham bodde såsom
fräu1liug uti Felisteernas land i lång
tid.
22
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A braham går att offr<l !sak. Nalwrs o"nc ujj·
räknas.

S

euan detta hade skett, satte Gud
Abraham på prof och sade till
22. Vid den tideu talade Ahimelek
honom: Abraham!
Juuit s:.~.
och Fikol, hans härhöfvitsman, med
Syr. 44: 21 . 1 Makk. 2 : 52. Ehr. u: 17.
Abraham och sade: Gud är med dig
2. Och han svarade: Si, här är jag.
Och han sade: Tag Isak, din ende
uti allt hvad du gör.
, !\Jos. o6: o6.
23. Svär mig då här vid Gud, att son, hvilken du haf,·er kär, och gack
dn icke skall svika mig eller mina bort till Morialandet och offra hobarn eller mina efterkommande, utan nom där till ett brännoffer på ett
att du vill visa mig och det landet, af bergen, hvilket jag vill säga dig!
där du nu såsom främling bor, samma
3· Och Abraham stod upp bittida
välvilja som jag har visat dig!
på morgonen och salilade sin åsna
24. Och Abraham sade: Det svär och tog med sig två sina drängar
jag.
och sin son Isak och klöf sönder
25. Och då Abraham förebrådde ved till ett brännoffer och stod upp
Abimelek för en vattubrunn, som och gick bort till det rum, som Gud
AbimeleF;s tjänare hade tagit med haue sagt honom.
våld,
4· På tredje dagen upplyfte Abra26. svarade Abimelek: Jag vet icke ham sina ögon och såg rummet långt
hvilken har gjort det, och hvarken ifrån.
e d,

~ D. ä. E d s b r u n n
ocks~ betyder sj u.

eller ock Sj ubrunn • emedan i grundspd.ket samma ord 1 som betyde1
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Och Abraham sade tiU sina
drängar: Stannen I hlr med bnan!
Jag och pilten vilja gå dit bort och
tillbedja och sedan komma tillbaka
till eder.
6. Och Abraham tog veden till
brinnoffret och lade den pi Isak,
sin son, men elden och knifven tog
han i sin hand, och de gingo så
bAda tillsammans.
7· Och Isak sade till Abraham, sin
fader: Min fader! Och denne ava-
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din sid och g8ra henne mycket talrik såsom sgirnoma pl himmelen
och såsom sanden på hafvets strand;
och din sid skall besitta sina fi.enders portar.
18. Och i din sid skola alla folk
pi. jorden vl.lsignade varda, därföre
att du hörsammade min röst.
• Moa. u: l· <8: ..a. Syr. 44; n r. Ap. G. 3: •s·
1 9·

Gal. 3: 8.

Och Abraham gick tillbaka till
sina drängar, och de stodo upp och
gingo allesammans till Beer-Seba,
rade: Si, här llr jag, min son. Och och Abraham stannade i Beer-Seba.
han sade: Si, hl.r är elden och veden, men hvar l.r fåret till bränn20. Och sedan detta hade skett,
offret?
vardt det berättadt och sagdt för
8. Och Abraham svarade: Gud förAbraham: Si, Millca, äfven hon har
ser nog fAret till brl.nnoffret, min födt söner At din broder Nabor:
son! Och de gingo båda tillsammans.
21. Uz, hans förstfödde, och Bus,
dennes broder, och Kemuel, från
9· Och de kommo till det rummet, hvilken Arameerna härstamma,
som Gud hade sagt honom, och där
22. och Keaed och Haso och Fildsa
byggde Abraham ett altare och lade
och
Jidlaf och Betuel
veden i ordning och band sin son
23. Och Betuel födde Rebecka.
Isak och lade honom på altaret of- Desse åtta söner födde Milka At Nav.anpl. veden.
Ju. o: n. bor, Abrahams broder.
10. Och Abraham rick.te ut sin
24. Och äfven hans frilla, som hette
hand och tog knifven för att slakta
Reuma, födde Tebah, Gaham, Tahas
sin son.
n. Och Herrens ängel ropade till och Maska.
honom ifrån himmelen och sade:
Abraham, Abraham! Och han sva23 Kapitlet.
rade: Si, här är jag.
Sara
diir !leA llqra.fwl,
12. Och han sade: Kom icke med
ch Sara lefde i hundra gugusju är.
din hand vid pilten och gör honom
2. Och Sara dog i Kitjat-Arba,
intet, ty nu vet jag, att du fruktar
..Gud. och har icke skonat din ende det är Hebron, i Kanaans land; och
son för min skull.
Abraha.m. gick in för att sölja Sara
13. Och Abraham upplyfte sina och begd.ta henne.
ögon och alg en vädur bakom sig,
3· Och Abraham stod upp ifrån
som hade fastnat med sina horn uti sin hustrus lik och talade till Hets
ett busksnl.r, och Abraham gick och barn och sade:
tog väduren och offraae honom till
4- Jag är en fdmling och en gäst
hos eder. Gifven mig en egen graf
brännoffer i sin sons ställe.
14- Och Abraham kallade det rum- hos eder, att jag mA begrafva min
met Herren förser. Däraf kom- döda uiulan ur min åsyn.
mer än i dag ordsprlket: PA HerS· Och Hets barn svarade Abraham
rens berg blifver det försedt. och sade till honom:
6. Hör oss, herre, dn år en Guds
15. Och Herr«a{ ängel ropade för
andra gången '&I!' Abraham ifrån furste ibland oss, begraf din döda
uti den bästa af vAra grifi-J!r! Ingen
himmelen
16. och sade: Jag har svurit vid af oss skall neka dig att begrafva
mig sjllf, aiger Herren, emedan du din döda i hans graf.
gjorde detta och icke skonade din
7· Och Abraham stod upp och bugade sig för landets follc, för Heu
egen son,
Ehr. 6: s3•
17. att jag skall rikligen vl.lsigna barn.
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8. Och han talade till' dem och
sade: Om I medgifven, att jag begrafver min döua undan ur min åsyn,
så hören mig och blifven mina före:
språkare hos Efron, Zohars son,
9· att han ville gifva mig grottan
Makpela, som tillhörer honom och
som ligger i ändan af hans åker, att
han ville gifva mig den för full betalning till en egen graf ibland eder.
ro. Och Efron satt där ibland Hets
barn. Då svarade Efron, Heteern,
Abraham i Hets barns närvaro, inför
alla dem som gingo in genom porten till hans stad, och sade:
u. Nej, min herre, men hör mig!
Jag gifver dig åkern, och grottan
med, som där är, gifver jag dig. J ag
gifver dig henne i mitt folks barns
åsyn. Begraf din döda !
12. Och Abraham bugade sig för
landets folk,
13. och han talade till Efron i landets folks närvaro och sade: Om du
dock ville höra mig! Akerns värde
i penningar vill jag betala. Mottag
det af mig, att jag där må begrafva
min döda!
14. Och Efron svarade Abraham
och sade till honom:
15. Min herre, hör mig! Marken
är värd fyra hundra siklar silfver,
men hvad betyder det emellan mig
och dig? Begraf du din döda!
r6. Och sedan Abraham hade hört
Efrons svar, vägde han upp åt honom den summan, som han hade
uppgifvit i Hets barns närvaro, fyra
'hundra siklar siliver i gångbart. mynt.
17. Och blef så Efrons åker, Makpela, öster om Marnre, åkern och
grottan, som där var, med alla de
träd, som funnos på åkern, öfver
hela dess vidd rundt omkring, Abrahams egendom
r8. i Hets barns åsyn, inför alla
dem som gingo in genom porten till
hans stad.
19. Och därefter begrof Abraham
Sara, sin hustru, i grottan på åkern
Makpela, öster om Mamre, det är
Hebron, i Kanaans land.
20. Och åkern jämte grottan, som
där var, blef af Hets barn upplåten
åt Abraham till egen grai
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!sak tager Re6ecka till !uutru.
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ch Abraham var gammal och ålderstigen, och Herren hade välsignat honom i alla stycken.
2. Och Abraham sade till sin äldste
hustjänare, som rådde öfver all hans
egendQm: Lägg din hand. under min
länd,
3· och jag vill,iåta dig svärja vid
Herren, himmelens Gud och jordens
Gud, att du icke skall taga åt min
son hustru af Kan.aneemas döttrar,
ibland hvilka jag bor;
4. utan till mitt land och till min
födelsebygd skall du gå och taga
hustru åt min son Isak.
5· Och tjänåren sade till honom:
Men om kvinnan icke vill följa mig
till detta landet, skall jag då föra
din son tillbaka till det land, hvarifrån du har kommit?
6. Och Abraham sade till honom:
Akta dig väl att föra min son dit
tillbaka!
7· Herren, himmelens Gud, som
har tagit mig från min faders hus och
från mitt fädernesland och som har
talat med mig och svurit och sagt:
•åt din säd vill jag gifva detta la.udeb, han skall sända sin ängel frawför dig, att du där skall taga hustru
åt min son. 1 Mos. u: 7• 13: 15. t s: 7, tB.
8. Och om kvinnan icke vill följa
dig, så år du fri från denna min ed.
Allenast, för icke min son dit tillbaka!
9· Och tjänaren lade sin hand under sin herres, Abrahams, länd och
svor honom häruppå.
ro. Och tjänaren tog tio af sin
herres kameler och drog åstad, och
hvaijehanda sin herres håfvor tog
han med sig och stod upp och for
till Mesopotamien, till Nabors stad.
r I. Och han lät kamelerna lägga
sig utanför staden vid en vattubrunn
om aftonen, då kvinnorna plägade
komma ut för att bämta vatten.
12. Och han s?l.de'!: Herre, urin herres, Abrahams, Gud, låt n1ig i dag
få möte, och gör nåd med will herre
Abraham!
13. Si, jag vill ställa mig vid vattukällan, och hit ut komma stadsboames döttrar för att hämta vatten.
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14. MAtte nu den meka, till hvil1r.en jag säger: •hlll hit din krnka,
att jag mil. dricka> och som svarar:
»drick, och Afven dina kameler vill
jag vattna», vara den, som du har
utsett At din tjänare Isak, att jag
däraf m! först!, att du har gjort nld
med min herre!
15. Och iunan han hade slutat att
tala, si, dl kom Rebeclta ut, dotter
till Betuel, som var son till Milka,
Nabors, Abrahams broders, hustro;
och hon bar sin kruka p! axeln.
16. Och flickan var mycket däjlig
Ull utseendet, en mO, som ingen man
hade känt, och hon kom ned till
källan och fyllde sin kruka och stod
upp igen.
17. Och tjänaren lopp emot henne
och sade: LAt mig dricka litet vatten ur din krnka!
18. Ochhonsade: Drick, min herre!
och strax satte hon sin kruka ned
p! sin hand och lät honom dricka.
19. Och sedan hon hade slutat att
gifva honom dricka, sade hon: Jag
vill äfven ösa upp vatten åt dina
kameler, till dess de alla fått dricka.
20. Och hon tömde strax sin kruka
i hon och lopp åter till brunnen för
att ösa och vattnade alla hans ka·
meler.
21. Och mannen såg p! henne,
tigande, för att eftersinna, om Herren hade gjort hans resa lyckosam
eller icke.
22. Och när alla kamelerna hade
druckit, tog mannen fram en näsring
af g\\ld, som vägde en half sikel, och
tv! armband af guld, som vägde tio
siklar,
23. och sade: Hvilkens dotter är
du? Säg mig det! Finnes rum till
nattkvarter åt oss i din faders hus?
24. Och hon sade till honom: Jag
är dotter till Betuel, Milkas son, hvil·
ken hon födde åt Nahor.
25. Och hon sade till honom: Både
halm och foder finnas hos oss i mängd,
och !lfven rum till nattkvarter.
26. Och mannen böjde sig ned och
bad till Herren
27. och sade: Lofvad vare Herren,
min herres, Abrahams, Gud, som icke
har tagit sin nåd och sin trohet ifrän
min herre l Mig har Herren led-
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a agat p!. v'igen till min herres fränders hus.
28. Och flickan lopp och berättade
allt detta i sin moders hus.
29. Och Rebecka hade en broder,
som hette Laban, och Laban lopp
ut till mannen dlr ute vid källan.
30. Och när han hade sett näsringen och armbanden p! sin systers
händer och hört sin syster Rebeckas
ord, att hon sade: •så talade mam1en
till mig•, gick han till mannen, och
si, denne stod vid kamelerna vid

killan.
31. Öch han sade: Kom in, du Herrens välsignade! Hvi står du här
ute? Jag har röjt huset och gjort
rum för kamelerna.
32. Och mannen gick in i huset
och sadlade af kamelerna och gaf
halm och foder åt kamelerna och
vatten till att två hans fötter och de
mäns fötter, som voro med honom;
33· och han framsatte mat för honom. Och han sade: J ag vill icke äta
förrän jag har omtalat mi_tt ärende.
Och denne svarade: Tala!
34- Och han sade: Jag är Abrahams tjänare. •
35· Och Herren har rikligen välsignat min herre, så att han har
blifvit f.n rik man, och han har gifvit honom får och fäkreatur, silfver
och guld, tjänare och tjänarinnor,
kameler och åsnor.
36. Och Sara, min herres hustrn,
har födt åt min herre en son på sin
ålderdom, och åt honom har han
gifvit allt hvad han äger.
37· Och min herre har tagit en ed
af mig och sagt: Du skall icke taga
åt min son någon hustrn af Kananeerttas döttrar, i hvilkas landjag bor;
38. utan du skall gi. till min faders
hus och taga hustru åt min son.
39· Och jag sade till min herre:
Törhända vill kvinnan icke följa
mig.
40. Och han sade till mig: Herren,
inför hvilkens ansikte jag har vandrat, skall sända sin lingel med dig
och göra din väg lyckosam, så att
du skall fl At min son hustru af min
släkt och af min faders hus.
41. Då skall du vara fri från min
ed, när du kommit till min släkt;
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och gifva de dig icke, så skall du
ock vara fri från min ed.
42. Och jag kom i dag till källan
och sa<le: Herre, min herres, Abrahams, Gud, om d u vill göra min resa
lyckosam, på hvilken jag är stadd,
43· si, så måtte den j ungfrn, som
kommer hit ut för att hämta vatten
utur källan, där jag nu står, och till
h vilken jag säger: •gif mig att dricka
litet vatten ur din kruka!>
44· och som svarar mig: »drick
du, och äfven dina kameler vill jag
vattna», vara den kvinuan, som Herren har utsett åt min herres son!
45· Innan jag ha<le slutat att sil.
tala för mig själf, si, då kom Rebecka ut med sin kruka på sin axel
och gick ned till källan för att hämta
vatten. Och jag sade till henne: gtf
mig drick a!
46. Och strax tog hon ned sin
kruka, som hon bar, och sade: drick!
och äfven dina kameler vill jag vattna. Och jag drack, och hon vattnade
äfven kamelerna.
47· Och jag frågade henne och
sade: h vilkens dotter är du? Och
hon svarade: j ag är dotter till lletuel, Nabors son, h vilken Milka födde
åt honom. Och jag satte ringen i
hennes näsa och armbanden p å hennes händer,
48. och jag böj el e mig ned och bad
till Herren och lofvade Herren, min
herres, Abrahams, Gud, som hade
ledsagat mig på den rätta vägen,
att jag skulle få åt hans son min
herres frändes dotter.
49· Om I nu viljen bevisa min
herre nåd och trohet, så sägen mig
det! Om icke, så sägen mig ock det,
att j ag må vända mig antingen till
höger eller vänster.
so. Och Laban och Betuel sva rade
och sade: Ifrån Herren är denna sak
utgången; vi kunna intet säga dig,
hvarken ondt eller godt.
sr. Si, där står Rebecka inför dig,
tag henn e och gå, och blifve hon
din herres sons hustru, såsom Herren har sagt.
52. Och när Abrahams tjänare hörde dessa ord, bugade han sig till
jorden för Herren.
53· Och tjän a r en tog fram smycken
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af silf\·er och smycken af guld och
kläder och gaf åt Rebecka; och åt
hennes broder och moder gaf hau
dyrbara skänkel'.
54· Och de åto och drncko, han
och männen, som v oro med hon on~,
och hlefvo där öfvcr natten, och n;:_;.
de om morgonen stodo upp, sac!'!
han: Låten mig fara till min herre!
55· Och hennes broder och hennes
moder sade: Flickan skall stanna
några dagar, högst tio, hos oss; sedan
må d u fara.
56. Och han sade till dem: Uppehttllen mig icke, då Hen-en har gjort
min resa lyckosam! Låten mig fara,
att jag må gå till min herre!
57· Och de sade: Låtom oss kalla
flickan och fråga hvad hon säger!
58. Och de kallade Rebecka och
sade till henne : Vill du fara med
denne mannen? Och hon svarade:
J a, j ag vill fara.
59· Och de läto Re becka, sin syster,
fara och hennes amma och Abrahams tjänare och hans män.
6o. Och de välsignade Re becka och
sade till henne: Du är vår syster,
blih-e du till tusen sinom tusen, och
din säd besitte sina fiend ers portar!
6r. Och Re becka och hennes pigor
stodo upp och satte sig på k am elerna och följde mannen efter. Och
tjänaren tog Re becka och for sin väg.
62. Och Isak var på väg hem ifrån
brunnen Lachajroi, och han bodde
i sydlandet.
63. Och h an hade gått ut i marken, för att där göra sina betraktelser om aftonen. Och han upplyfte sina ögon och såg, och si, kameler kommo.
64. Och Rebecka upplyfte sina
ögon och såg Isak. Och hon steg
ned af kallielen
65. och sade till tjänaren : Hveru
är den mannen, som kommer emot
oss på fältet? Och tjänaren sade:
Det är lllin herre. Och hon tog slöjan och höljde sig.
66. Och tjänaren b erättalle för Isak
allt hvad han hade gjort.
67. Och Isak förd e henne in i S aras, sin moders, tält; och han tog
emot Rehecka, och hon hlef hans
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hustru, och han älskade henne. Och
16. Desse voro Ismaels söner och
Isak tröstade sig öfver sin moders dessa deras namn, i deras byar och
död.
gårdar, de tolf stamhöfdingarnes.
17. Och denna yar Ismaels lefuarls25 Kapitlet.
ålder: hundra trettiosju år. Och han
Abraltams sönt1' nuå Keiura. Han dör och ~e·
uppgaf andan och dog och vardt
grnfvu, lsmael, l.tak, Esau och 'JakDIJ.
samlad till sitt folk.
braham tog sig ännu en hustru,
r8. Och de bodde ifrån Havila
hvilkens namn var Ketura.
ända till Sur, öster om Egypten,
2. Och hon födde honom Simran
och J ocksan och Medan och Midjau framemot Assyrien. Öster om alla
sina bröder slog han sig ned.
och Jisbak och Suah.
3· Och Jacksan födde Seba och
19. Och denua är berättelsen om
Dedan, och Dedans barn voro AssuIsak, Abrahams son: Abraham föilde
reer, I,etuseer och Leummeer.
I Krön. t: 3i· Matt. t: 2.
4. Och Midjans barn voro Efa, Is ak ;
20. och Isak var fyratio år gamEfer, Han ok, Abida och Eldaa. Dessa
mal, då han tog Rebecka till hustru,
alla voro Keturas barn.
Arameern Betuels från Mesopota5· Och Abraham gaf allt hvad han
mieu dotter, Arameern Labans syster.
ägile åt Isak.
I Mos. •f: 36.
2r. Och Isak bad till Herren för
6. Och åt de barn, som Abraham
hade med frillorna, gaf han skiinker sin hustru, emedan hon var ofruktoch lät dem, medan han ännu lefde, sam, och Herren bönhörde honom,
draga bort ifrån Isak, sin son, öster och Rebecka, hans hustru, blef hafvande.
ut, till ett land i öster.
22. Och barnen stötte emot hvar7· Och denna var Abrahams lefandra i hennes lif, och hon sade:
nadsålder: hundra sjuttiofem år.
8. Och Abraham uppgaf andan och När så är, hvi bar då detta händt
dog i hög ålder, gammal och lefnads- mig?
23. Och hon gick att frl\ga Herren.
mätt, och han var samlad till sitt folk.
Och Herren sade till henne: Två
9· Och honom begrofvo hans söfolk äro i ditt lif, och två särskilda
ner, Isak och Ismael, i 1\Iakpelas
folkslag skola utgå ur ditt sköte,
grotta, på Efrons, Zohars sons, Heoch det ena folkslaget skall blifva
teerns, åker, öster om 1\famre,
starkare än det anilra, och den äldre
10. på den åkern, som Abraham
skall tjäna den yngre.
hade köpt af Hets barn; där blef
Mal. t: •· Rom . 9: Io f.
Abraham begrafven och Sara, hans
24. Och när hennes tid kom att
hustru.
I Mos. •3: 3 1 '9·
föda, si, då voro tvillingar i henII. Och efter Abrahams död väl- nes lif.
signade Gud Isak, hans son. Och
25. Och den förste, som kom fram,
Isak bodde vid brunnen Lachajroi. var röd och hel och hållen lik en
1 Mos. 16:14-.
l u d e n päls. Och de kallade hans
12. Detta är berättelsen om Is- namn E s au. •
26. Och därefter kom hans broder
maels släkt, Abrahams sons, hvilken Hagar, Saras tjänstekvinna från fram, och hans hand höll Esau i
hälen, och han fick namnet Jakob,
Egypten, födde åt Abraham.
13. Och dessa äro namnen på Is- och Isak var sextio år gammal, då.
maels barn, med deras namn, efter de föddes.
Os. u: 3·
27. Och piltame vuxo upp, och
deras födelseår : Ismaels förstfödde
son Nebajot och Kedar och Abdeel Esau blef en man, kunnig i jakt, en
fältets man; och Jakob blcf en from
och Mibsam
14. och Misma och Duma och mau, som bodde i tält.
28. Och Isak älskade Esau, ty han
Massa
rs. och Radar och Tema och Jetur åt af hans villebråd, och Rebecka
älskade Jakob.
och N afis och Kedma.
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29. Och Jakob kokade en rätt af
lins, och Esau kom hem från marken och var trött.
30. Och Esa u sade till Jakob : Gif
mig af det där röda, ty jag är trött.
Däraf fick han namnet Edom.*
31. Och Jakob sade: Sälj i dag
din förstfödslorätt åt mig!
32. Och Esau svarade: Si, jag går
emot döden, och hvartill gagnar mig
min förstfödslorätt?
33· Och Jakob sade: Gif mig din
ed i dag! Och han gaf honom sin
ed och sålde sin förstfödslorätt åt
Jakob.
Ebr. n: t6,
34· Och Jakob gaf åt Esau bröd
och en rätt af lins, och han åt och
drack och stod upp och gick därifrån, och Esau föraktade förstfödslorätten.

26 Kapitlet.
f•tJ; i Gwar.

Ha11S fiir6tmå Mlå Mimdde.

ch det blef en hungersnöd i lan-

O det, förutom den förra hungersnåde~;~.,

som hade varit i Abrahams
dagar, och Isak for till Abimelek,
Fetisteernas konung, till Gerar.
2. Och Herren syntes honom och
sade: Far icke ned till Egypten! Blif
stilla i det la.ud, som jag säger dig!
3· Bo tills vidare i detta landet,
och jag skall vara med dig och välsigna dig, ty åt dig och åt din säd
skall jag gifva alla dessa landen, och
jag skall hålla den ed, som jag har
svurit Abraham, din fader.
4· Och jag skall göra din säd talrik
såsom stjärnorna på himmelen, och
jag skall gifva åt din säd alla dessa
landen; och i din säd skola alla folk
på jorden välsignade varda,
I Mos. I:a: 3•

13: 15.

18: 18.

2ll: 18.

28: 1:4.

5· därföre att Abraham har hörsammat min röst och hållit mina
föreskrifter, mina bud, mina stadgar
och min lag.
6. Och Isak stannade kvar i Gerar.
1· Och när folket på orten frågade
honom om hans hustru, sade han:
Hon är min syster; ty han fruktade
att säga: Hon är min hustru; männen där på orten skulle annars slå
mig ihjäl för Rebeckas skull, ty hon
var däjlig till utseendet.
• D. ä, .-öd.
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8. Och när han hade varit där en
lång tid, såg Abimelek, Felisteernas
konung, ut genom fönstret, och si,
han såg, att Isak lekte med sin hustru
Re becka.
9· Och Abimelek kallade Isak till
sig och sade: Si, visst är denna din
hustru. Hvi har du sagt: ~hon är
min systen? Och Isak svarade honom: Jag tä.hkte, att jag annars
skulle dö för hennes skull
10. Och Abimelek sade: Hvi har
du gjort oss detta? Huru lätt hade
icke n!gon af folket kunnat ligga
när din hustru, och då hade du dragit skuld öfver oss.
1 Mo•. •o: 9·
11. Och Abimelek böd allt folket
och sade: Den som rör vid denne
mannen eller vid hans hustru, han
skall döden dö.
12. Och !sak sådde i detta landet
och fick på det året hundrafaldt,
och Herren välsignade honom.
13. Och han blef en rik man, och
han växte till i rikedom mer och
mer, så att han blef svåra rik.
14. Och han hade egendom i får
och fäkreatur och hade mycket tjänstfolk. Och Felisteema afundades honom.
15. Och Felisteerna kastade igen
alla de brunnar, som hans faders tjänare hade gräft i hans faders, Abrahams, tid, och fyllde dem med jord.
I

Mos.

Ot: 25,

16. Och Abimelek sade till Isak:
Far ifrån oss, ty du har blifvit oss
för mäktig!
17, Och Isak. for därifrån och slog
upp sina tält i Gerars dal och bodde
där.
18. Och Isak lät åter uppgräfva
de vattubrunnar, som de hade gräft
i hans faders, Abrahams, tid, men
hvilka Felisteerna hade igenfylltefter
Abrahams död; och han kallade dem
med samma namn som hans fader
hade kallat dem.
19. Och Isaks tjll.nare gräfde i dalen och funno där en brunn med
friskt vatten.
20. Och herdame i Gerar trätte
med Isaks herdar och sade: Detta
vattnet är vårt. Och han kallade

1
'
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den brunnen E s ek*, emedan de hade
tvistat med honom.
21. Och de gräfde en annan brunn,
om hvilken de ock trätte, och han
kallade honom S i t n a.**
22. Och han flyttade därifrån och
gräfde en aunan brunn, om hvilken
de icke trätte, och denne kallade
han Rehobot*** och sade: Nu har
Herren gifvit oss utrymme, att vi
kunna föröka oss i landet.
23. Och han for därifrån till BeerSeba.
24. Och Herren syntes honom i
den natten och sade: J ag är din fad ers, Abrahams, Gud. Frukta icke,
ty jag är med dig och skall välsigna
dig och föröka din säd för min tjänares, Abrahams, skull!
25. Och han byggde där ett altare
och åkallade Herrens namn och uppslog där sitt t ält; och Isaks tjänare
gräfde där en brunn.
26. Och Abimelek gick till honom
ifrån Gerar, och Ahusat, hans vän,
och Fikol, hans härhöfvitsman.
27. Och Isak sade till dem: Hvi
kommen I till mig, ehuru I haten
mig och hafven drifvit migifrån eder?
28. Och de sade: Vi hafva tydligen sett, att Herren är med dig,
och vi hafva sagt: må en ed blif\•a
oss emellan, emellan oss och dig,
och vi vilja sluta ett förbund med
dig,
29. att du icke skall göra oss någon skada, likasom vi icke hafva
skadat dig och likasom vi icke hafva
gjort dig annat än godt och låtit
dig fa ra ifrån oss i frid. Nu är du
välsignad af Herren.
30. Och han gjorde ett gästabud
ät dem, och de åto och drucko.
31. Och bittida på morgonen sto do
de upp och svuro h varandra en ed,
och Isak lät dem gå. Och de foro
ifrån honom i frid.
32. Och samma dag kommo Isaks
tjänare och berättade honom om en
brunn, som de h ade gräft, och de
sade till honom : Vi hafva funnit
vatten.
33· Och han kallade honom Sibea.
Däraf heter staden Beer-Seba än i
dag. t
• D. ä. tvist. - •11 D . ä. kif.- •••
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34· Och Esau var fyratio år gammal och tog till hustrur Judit, Beeris, Heteerns, dotter, och llasemat,
Elons, Heteerns, dotter.
35· Och dessa blefvo en hjärtesorg
för Isak och för Rehecka.
27 Kapitlet.
J akob wzdJ,!r sin/aders T•ii!signeluoc!tvarnrrl
aJ Rd><cka.

och det begaf sig, när Isak blef
g ammal och hans ögons syn
försvagad, att han kallade Esau, sin
äldste son, och sade till honom: l\Iin
son! Och denne svarade honom:
Si, här är jag.
2. Och han sade: Si, jag är gammal och känner ej miu dödsdag.
3· Och nu, tag dina jakttyg, ditt
koger och din båge och gack ut i
marken och j ag a villebråd åt mig
4· och gör mig en smaklig rätt,
sådan jag tycker om, och bär in till
mig, att jag må äta, på det min själ
må välsigna dig förrän jag dör.
5· Och Rebecka hörde huru Isak
talade till sin son Esau. Och Esau
gick ut i marken, att han skullejaga
villebråd och föra hem.
6. Och Rebecka sade till sin son
J akob: Si, jag har hört din fader
tala till din broder Esau och säga:
7· hämta mig villebråd och gör
mig en smaklig rätt, att jag må äta
och välsig na dig inför Herren förrän
j ag dör!
8. Och hör nu, min son, mitt tal
om hvad jag nu befaller dig!
9. Gack bort till få rahjorden och
hämta mig därifrån två vackra killingar, att jag må af dem göra en
smaklig rätt åt din fader, sådan hun
ty cker om.
10. Och den skall du bära in till
din fader, att han må äta, p å det
han må välsigna dig förrän han dör.
u. Och Jakob sade tiU sin moder
R ebecka : Si, min broder Esau är
en luden man, och jag är slät.
, Mos. 25: 25.
12. Törhända tager min fader på
mig, och jag blifver i hans ögon lik
en bedragare och drager öfver mig
förbannelse och icke välsig nelse.
D. ä. utrymme.-

t

Se ofvan kap. u : 31.

MOSES FÖRS'l'A BOK.
KAP. 117 : 38.
88
13. Och hans moder sade till ho27. Och han gick fram och kysste
nom: Öfver mig komme din förban- honom. Och han kll.nde lukten af
nelse, min son! Hör blott du mitt hans kläder och välsignade honom
tal och gack och hämta mig dem! och sade: Si, min sons lukt är så•
14. Och han gick och hämtade som lukten af en mark, som Herren
dem och förde dem till sin moder; har välsignat.
Ebr. n:..,.
och hans moder gjorde en smaklig
28. Och .Gud gifve dig af himmerätt, sådan hans fader tyckte om.
lens dagg och af j ordens fetma och
15. Och Rebecka tog Esaus, sin korn och vjn rULUgenl
äldste sons, högtidskläder, som hon
29. Folk tjäne dig och släkter nedhade hos sig i huset, och klädde Ialle för dig! Var en herre öfver
dina bröder, och din moders barn
dem pl Jakob, sin yngre son.
16. Och med skinnen af killingame nedfalle för dig! Förbannad vare den
beklädde hon hans hinder llfvensom dig förbannar, och välsignad vare
den släta delen af hans hals
den dig välsignar!
I Mos. u: 3·
30. Och när !sak hade slutat väl17. och gaf maten och brödet,
hvilka hon hade tillredt, Jakob, sin signelsen öfver Jakob, just som Jason, i hand.
kob gick ut ifrån sin fader !sak,
18. Och han gick in till sin fader kom Esau, hans broder, ifrån sin jakt.
31. Och ll.fven han tillagade en
och sade: Min fader! Och han svarade: Hvem lir du, min son?
smaklig rätt och bar in till sin fader
19. Och Jakob sade till sin fader: och sade till sin fader: Må min fader
Jag är Esau, din förstfödde. Jag stå upp och äta af sin sons villehar gjort såsom du har sagt mig. bråd, att din själ må välsigna mig!
&tatt upp, sätt dig och ät af mitt
32. Och laak, hans fader, aade till
<riflebr!d, på det din själ ml väl- honom: Hvemärdu? Och hansade:
J ag är Esau, din förstfödde son.
lUgna mig!
llo. Och Isak sade till sin son : Min
33· Och !sak blef öfvermåttan hll.son, huru har du så snart kunnat pen och sade: Hvem var då den,
finna något?
som hade jagat villebrld, som han
21. Och han svarade: Emedan Her- bar till mig, och af hvilket allt jag
ren, din Gud, skickade det mig till åt förrän du kom, och hvilken jag
mötes. Och !sak sade till Jakob: välsi~ade? Välsignad skall han ock
Kom nlnnare, min son, att jag må förblifva.
taga pl dig, om du verkligen är min
34- När Esau hörde dessa sin fa·
son Esau eller icke.
ders ord, gaf han till ett stort och
22. Och Jakob gick fram till sin svära bittert rop och sade till sin
fader Isak, och han tog pl honom fader: Välsigna tiven mig, min fader!
och sade: Rösten ir Jakobs röst,
35· Och han sade: Din broder har
men händerna äro Esaus händer.
kommit med list och har tagit din
23. Och han kände icke igen ho- välsignelse.
nom, ty hans hll.nder voro ludna,
36. Och han sade: Heter han icke
såsom Esaus, hans broders, händer; Jakob? Han har ock nu två gånger
och han välsignade honom
bedragit mig. Min förstfödslorätt
24. och sade: Är du verkligen min har han tagit, och si, nu har han
son Esau? Och han svarade: Ja, ock tagit min välsignelse. Och han
det !lr jag.
sade: Hafver du ingen välsignelse
25. Och han sade: Bär hit lt mig, kvar för mig?
I Mos. 25: o6, 33·
att jag må äta af min sons villebrld,
37· Och Isak svarade och sade till
att min själ må välsigna dig! Och Esau: Si, jag har satt honom till en
han bar fram till honom, och han åt; herre öfver dig, och alla hans bröoch han räckte honom vin, och han der har jag gifvit honom till tjll.nare,
drack.
och med korn och vin har jag för26. Och !sak, hans fader, sade till sett honom. H vad skall jag väl nu
honom: Kom närmare och kyss mig, göra f<lr dig, min son?
min son!
38. Och Esau sade till sin fader:
2*
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H..dver du di allenast en enda vålaignelse, min fader? Vålsigna mig
också, min fader! Och Esau hofupp
sin röst och grät.
Ebr. ra: •T·
39· Och Isak, hans fader, svarade
och sade till honom: Si, di.D bonings•
ort skall lida brist pl jotdens fetma
och på himmelens dagg ofvanifrån,
40. och af ditt evllrd skall du lefva,
och du skall tljäna din broder; men
när du sätter dig till motvirn, skall
du rifva hans ok bort ifrån din
hals.
4:r. Och Esau blef hätsk emot Jakob för den välsignelsens skull. h varmed hans fader hade välsignat honom, och Esau sade i sitt hjärta:
Snart skall den tiden komma, då vi
få sölja vår fader, och då skall jag
dräpa min broder Jakob. Ob.vo1o.
42. Och för Rebecka berättades
dessa hennes äldre sons, Esaus, ord;
och hon skickade efter sin yngste
son, Jakob, och sade till honom: Si,
din broder Esau vill hämnas på dig
och dripa dig.
43· Och hör nu mitt tal, min son!
Statt upp och fly till Haran, till min
broder Laban!
44· Och stanna någon tid hos honom, till dess din brode:rs hämndlystnad återvänder
45- och till dess din broders vrede
vändes ifrån dig och han glömmer
hvad du har gjort honom! Då vill
jag sända och hämta dig därifrån.
Hvi skulle jag mista eder båda på
samma dag?
46. Och Rebecka sade till Isak:
Mig ledes vid att lefva, för Hets döttrars skull. Om Jakob tager hustru
bland Hets döttrar, sådana som detta
landets döttrar äro, hvad hafver jag
då att lefva för?
r Mos. a6: 35•

28 Kapitlet.
7trh61 .fl~l:t till La&.10.

Qch Isak skickade efter sin son
Jakob och välsignade honom
och bild honom och sade till honom: Tag icke hustru bland Kanaans
döttrar!
2. Statt upp och far till Mesopotamien till Betuets, din morbroders,

hus och tag dig därifrån hustru bland
Labans, din morbroders, döttrar!
Os.

J !J:~~

3· Och Gud allsmäktig välsigne
dig och göre dig fruktsam och föröke
dig, si. att du blifver till en skara
af folk,
4· och gifve dig Abrahams välsignelse, dig och din sid med dig, att
du må besitta det land, där du nu
är en främling, h vilket Gud har gifvit
åt Abraham!
r Mos. •3' •s, , 7•
5· Och Isak sände bort Jakob, och
han for till Mesopotamien till Laban, Betuels, Arameerns, son, broder till Rebecka, Jakobs och Esaus
moder.
6. Och när Esau såg, att Isak hade
välsignat Jakob och sändt honom
till Mesopotamien för att därifrån
taga sig hustru, och att han, i det
han vålsignade honom, hade budit
honom och sagt: •du skall icke taga
hustru bland Kana.au.a dllttrar•,
1· och att Jakob hade hörsammat
sin fader och moder och farit till
Mesopotamien,
8. och ali.r Bsau alg, att Kanaans
döttrar misshagade Isak, hans fader,
9· gick Esau bort till Ismael och
tog, utöfver de hustrur han tillförne
hade, Mshalat, lsmaels, Abrahams
sons, dotter, Nebajots syster, till
hustru.
IO. Och Jakob drog ut ifrån BeerSeba och for till Haran.
I I. Och han påträffade ett ställe,
där han dröjde öfver natten, ty solen
hade gått ned; och han tog en af
stenarue pi. det stållet och lade den
till hufvudgärd åt sig' och lade sig
på detta ställe till att sofva.
12. Och han drömde, och si, en
stege stod pä marken, och dess spets
räckte upp till himmelen, och si,
Guds änglar stego därpä upp och ned.
1 Mos. 3~: r. 48: 3• J oh. r: 5•·
13. Och s1, Herren stod öfvust
diruppå och sade: Jag är Herren,
Abrahalns, din faders, Gud och Isaks
Gud. Den jord, hvarpi du ligger,
skall jag gifva it dig och din sid.
14. Och din säd skall varda såsom
stoftet pä jorden, och du skall utbreda dig it vlster, åt &ter, åt norr
och åt söder, och i dig och din säd
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skola alla släkter pl jorden vAlsig4· Och Jakob sade till dem: Mine
nade varda.
bröder, hvarifrån ären I? Och de
1 Mos. 1a: 3• 5 M01. 1a: oo. Gal. ~: 16.
svarade: Vi äro ifrån Haran.
15. Och si, jag är med dig och
S· Och han sade till dem: Kännen
skall bevara dig hvarthelst du går I Laban, Nahors son? Och de svaoch skall föra dig åter till detta lan- rade: Vi känna honom.
det; ty jag skall icke öfvergifva dig,
6. Och han sade till dem: Huru
intill dess jag gjort hvad jag har befinner han sig? Och de svarade
sagt dig.
Vilh. 1o: 10 f.
honom: Väl. Och si, där kommer
16. Och Jakob vaknade upp af sin hans dotter Raket med fåren.
sömn och sade: Villaertigen är Her1· Och han sade: Si, det är ännu
ren på detta rum och jag visste det fnll dag och ännu är icke tid att
icke.
boskapen hopsamlas. Vattnen fåren
17. Och han betogs af fruktan och och gån i vall med dem!
sade: Huru heligt är icke detta rum!
8. Och de svarade: Vi kunna icke
Här bor visserligen Gud, och här göra det förrän alla hjordame blifär himmelens port.
vit samlade, och man vältrar stenen
18. Och Jakob stod upp hittida pA. från brunnsöppningen; då vattna vi
morgonen och tog stenen, hvilk.en fåren.
han hade lagt till sin hufvudgllrd,
9· Medan han ännu talade med
och uppreste honom till en minnes- dem, kom Raket med sin faders får,
vård och göt olja pl dess spets.
ty hon gick i vall med dem.
1 Mos. 3t: 45• 3.: l}• 3~: 14,
10. Och när Jakob fick se Rake!,
19. OdJ. han gaf åt detta ställe Labans, hans morbrodeJll, dotter, och
namnet Bet-el*, men tillförne hade Labans, hans morbroders, får, gick
den staden hetat Lus.
Jakob och vältrade stenen ifrA.n brun20. Och Jakob gjorde ett löfte och
nens öppning och vattnade Labans,
sade: Om Gud är med mig och be- hans morbroders, får.
varar mig pA. den resa jag företager
n. Och Jakob kysste Rakel, hof
och gifver mig bröd till att äta och
upp sin röst och grät.
kläder till att kläda mig med,
12. Och Jakob berättade för Raket,
:1 Krön. 4: xo.
21. och jag kommer med frid åter att han var hennes faders frände och
till min faders hns, så skall Herren Rebeckas son. Och hon lopp och
loJerättade det för sin fader.
vara min Gud.
13. Och när Laban fick höra talBS
22. Och denna sten, som jag har
upprest till en minnesvård, skall om Jakob, sin systerson, lopp han
blifva ett Guds hus, och af allt det emot honom och tog honom i famn
dn ~fver mig vill jag gifva dig och kysste honom och förde honom
in i sitt hus; och han omtalade för
tiondedelen.
Laban allt det som hade händt.
14. Och Laban sade till honom:
29 Kapitlet.
I sanning är du mitt ben och mitt
'J.Ro6• tjmut, ft.u•tnw ocA ,;;,_.,
kött. Och han stannade hos honom
ch Jakob upplyfte sina fötter och en månads tid.
Dom. 9 : "·
gick till österns söners land,
15. Och Laban sade till Jakob: År
2. Och han fick se en brunn på du icke min frände? Och du skulle
filtet, och si, dllr lAgo· tre hjordar, tjäna mig för intet? Sig: hvadskall
ty utur denna brunnen vattnade man din lön vara?
16. Och Laban hade två döttrar.
åjordame, och en stor sten låg öfver
brunnens öppning.
Den äldsta hette Lea, och den yngsta
3· Och dit samlades alla hjordame, hetteRakeL
och man vältrade stenen ifrån brun17. Och LeBS 6gon voro matta,
nens öppning och vattnade fåren men Raket var väl växt och var däjoch l&de stenen tillbaka på sitt ställe lig till utseendet.
öfver brunnens öppning.
18. Och Jakob älskade Rakel och

O
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sade: Jag vill tjlna dig i sju l.r fiSr
Rakel, din yngsta dotter.
19. Och Laban svarade: Det lir
bittre att jag gifver henne åt dig
än att jag skulle gifva henne A.t en
annan man. Blif kvar hoa mig!
20. Och Jakob tjänade i sju l.r f6r
Rakel, och de voro i hans 6gon såsom nA.gra dagar.; sA. kllr hade han
henne.
21. Och Jakob sade till Laban:
Gif mig min hustru! ty mina dagar
äro fulla, att jag mA. gA. in till henne.
22. Och Laban samlade allt folket
pA. orten och gjorde ett gästabud.
23. Och om aftonen tog han Lea,
sin dotter, och förde henne in till
honom. Och han gick in till henne.
24. Och Laban gafSilpa,sin tjänstekvinna, till tjänstekvinna At sin dotter Lea.
25. Och om morgonen, si, dA. var
det Lea; och han sade till Laban:
Hvarföre har du gjort mig detta?
Har jag icke tjiDat hos dig för Rakel? Och hvarföre har du bedragit
mig?
26. Och Laban svarade: Det glr
icke s! till på v1r ort, att man gifver bort den yngsta före den lldsta.
27. Fyll ett sjutal för denna, sA.
vilja vi gifva dig ifven henne, för
den tjinst, som du skall tjina hos
mig bidanefter i andra sju år.
28. Och Jakob gjorde sA. och fyllde
ett sjutal för henne. Och han gaf
honom sin dotter Rakel till hustru.
29. Och Laban gafBilha,sin tjänstekvinna, till tjänstekvinna lt sin dotter Rakel.
30. Och han gick in llfven till Rakel, och han älskade äfven Rakel
mer än Lea och tjinade honom direfter i andra sju !r.
31. Och när Herren såg, att Lea
var hatad, öppnade han hennes kved,
och Rakel var ofruktsam.
32. Och Lea blef hafvande och
födde en son, hvilkens namn hon
kallade Ruben,• och sade: Herren
har sett till mitt lidande, nu skall
min man älska mig.
33· Och hon blef Ater hafvande och
födde en son och sade: Herren har

hiSrt, att jag varit hatad, och hat
gifvit mig äfven denne; och hon
kallade hans namn Sim e o n.**
34· Och Ater blef hon hafvande
och födde en son och sade: Hädanefter skall min man hälla sig till
mig, ty jag har födt honom tre söner; dirföre blef han kallad Levi***
35· Och Ater blef hon hafvande
och födde en son och sade: Nu vill
jag tacka Herren; därföre kallade
hon honom J nda;t och hon upphörde att föda barn.

go Kapitlet.
Rakels I<Mt.

'J'akq6s '-r!< ttd& luuu lÖit.

D åbarn
Rakel sig, att hon icke födde
åt Jakob, afundades hon
sin syster och sade till Jakob: Skaffa
mig barn! eljest dör jag.
2. Och Jakobs vrede upptindea
emot Rakel, och han sade: År det
dA. jag och icke Gud, som förmenar
dig lifsfrukt?
3· Och hon sade: Si, dir är min
tjänstekvinna Bilha, gå in till henne,
att hon mA. föda barn i mitt sköte
och att äfven jag må fortplantas genom henne!
, Mos. 16: •
4· Och hon gaf honom Bilha, sin
tjänstekvinna, till hustru, och Jakob
gick in till henne.
S· Och Bilha blef hafvande och
f6dde Jakob en son.
6. Och Rakel sade: Gud har utfört min sak och h6rt min röst
och gifvit mig en son; därföre kallade hon hans namn Dan.'ft
7· Och lter blef Bilha, Rak.els
tjånstekvinna1 hafvande och födde
Jakob en andre son.
8. Och Rakel sade: En Guds kamp
har jag k ä m p a t med ruin syster och
vunnit; och hon kallade hans namn
Naftali.ttt
9• Och niir Lea såg, att hon hade
upphört att föda barn, tog hon sin
tjänstekvinna Silpa och gaf henne
ät Jakob till hustru.
10. Och Silpa, Leas tjänstekvinna,
födde At J ak.ob en son.
u. Och Leasade: Lycka har kommit, och kallade hans namn G ad. *t

• D. ii. sen, en son. - •• D. ä. bönhörelse. - ••• D. ä. tillhlllnin&"•- t D. i.
tt D. il. ukförare. - ttt D. a. den med kamp vunne, - •t D. ä. l :reka.
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Och Silpa, Leas tjål!tstek.vinna,
födde åt Jakob en andre son.
13. Och Lea sade: Säll är jag; ty
kvinnor skola prisa mig säll. Och
hon kallade hans namn As er. •
12.

14. Och Ruben gick ut i hveteandtiden och fann alrunor på marken och bar dem hem till sin moder
Lea. Och Rakel sade till Lea: Skänk
åt mig en del af din sons alrunor!
15. Och hon svarade: År det för
litet, att du har tagit min man ifrån
mig, att du ock skulle taga min sons
alrunor? Och Rakel sade: Nåväl,
han skall i natt få ligga när dig,
för din sons alrunor.
r6. Och när Jakob kom om aftonen
från marken, gick Lea ut emot honom och sade: Gå in till mig! ty
jag har lejt dig för min sons alrunor. Och han låg när henne den
natten.
17. Och Gud hörde Lea, och hon
blef halvande och födde åt Jakob
en femte son.
18. Och Leasade: Gudhar gifvit
mig min lega, för detjag gafmin
i;jl.nstekvinna åt min man. Och hon
kallade hans namn Isaskar.••
19. Och åter blef Lea hafvailde och
födde åt Jakob en sjette son.
20. Och Leasade: Gud har gifvit
mig en vacker gåfva. Nu skall min
man begifva sig till mig, ty jag
har födt honom sex söner. Och hon
kallade hans namn Sebu lon. •••
21. Därefter födde hon en dotter
och kallade hennes namn Dina.
22. Och Gud tänkte på Rakel, och
Gud hörde henne och öppnade hennes kved.
23. Och hon blef hatvande och
födde en son och sade: Gud har
bortskaffat min smälek.
24. Och hon kallade hans namn
Josett och sade: Herren skaffe
mig än n u en son!
25. Och när Rakel hade födtJoset,
sade Jakob till Laban: Släpp mig!
att jag må resa hem till min ort och
till mitt land.
26. Gif mig mina hustrur och mina
barn, som jag har tjänat dig för, att

KAP .
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jag må resa! ty du vet hur u jag har
tjänat .dig.
1 Mos. 31: 41.
27. Och Laban sade till honom:
O att jag funne nåd för dina ögon!
Jag har haft aning om att Herren
har välsignat mig för din skull.
28. Och bestäm, sade han, hvilken
legolön du vill hafva af mig, så vill
jag gifva dig den.
29. Och han svarade honom: Du
vet huru jag har tjänat dig och huru
det har gått med din boskap under
min tid.
30. Dn hade litet förrän jag kom,
men nu har det förökat sig i mängd,
och Herren har välsignat dig i mina
spår. Och nu, när skall ock jag fä
arbeta för eget hus?
31. Och han svarade: Hvad skall
jag gifva dig? Och Jakob sade: Du
skall alls intet gifva mig; men om
dn vill göra mig såsom jag säger,
sä skall jag åter valla och vakta
dina får.
32. J ag vill i dag gå igenom hela
din hjord och afskilja därifrån alla
fläckiga och brokiga får och alla
svarta lamm och alla brokiga och
fläckiga getter, och sådana skola utgöra min lön.
33· Och denna min lagliga rätt
för framtiden skall, när du kommer
att med egna ögon uppskatta min
lön, vittna emot mig, att allt hos
mig, som icke är fläckigt och brokigt ibland getterna och svart ibland
lammen, är stulet.
34· Och Laban sade: Si, blifve det
såsom dn har sagt!
35· Och han afskilde på den dagen de strimmige och brokige bockarue och alla de fläckiga och brokiga getterna, alla, på hvilka någon
hvit strimma fanns, och alla svarta
ibland lammen och gaf dem sina
söner om hand.
36. Och han satte en tre dagars väglängd emellan sig och Jakob. Och
Jakob vallade Labans öfriga hjord.
37· Och Jakob tog sig käppar af
frisk poppel, mandelträd och lönn
och randade på dem hvita ränder,
därigenom att han blottade det h vita
på käpparne.

• D. ä. säll.- •• D. ä. den e-enom lega vunne. tnan begifver sill'• - t D. ä. skaffare.

••• D. ä. ett ställe, dit

MOSES FÖRSTA BOK.

KAP. 30: 38.

38. Och han stälille k:ipparne, som
han hade randat, vid hoarue pit vattningsställena, dit hjonlame kommo
för att dricka, mich framfur djuren,
när de under parni ugstiJen ko mm o
för att dricka.
I Mos. 3" I2o
39· Och djuren paracle sig utmed
ldipparue och furl•le strimmiga, fläckiga och brokiga foster.
40. Och Jakob afskilde lammen
och v11nde djurens aJl:ii 1:teu i Labans
hjord mot alla <lem, som voro strimmiga och sv arla; och !ta n höll siua
hjordar f/jr sig och blandade dem
icke ihop med Labans <lj ur.
4r. Och så ofta rle starkare tljuren
parade sig, ställ el e Jakob kiipparue
för <'tjurens ögon vicl hoame, att de
skulle para sig vitl käpparne.
42. Och ni:ir <le svagare d j uren parade sig, ställde han icke ut dem;
tle svaga lammen Llef\":J S; tlunc1a LaLans och de starka Jakobs.
43· Och mannen förkofrmle sig
mer och mer och fick boskap i mäng' l
och tjänarinnor ocll tjänare ocll kameler och åsnor.
0

31 Kapitlet.
J~t!.:o!Js

;lykt z'fnfu Laban odl

cl~-rasfih·lilmbtg.

ch han fick höra Labans söners
tal, huru de sacle: Jakob har
tagit allt hva<l som tillhönlc vilr
fader, ocll af det som tillhönle vår
farler har han samlat all denna rikedom.
2. Och Jakob såg på I,ahans ansikte, ocll si, han Y ar icke såtlan mot
honom som tillförne.
3· Och Herren satle till Jakob: Far
tillbaka till dina fätlers land och till
din fi)r!elsebygu, och jag skall vara
med dig.
4· Och Jakob lät kalla Rake! och
Lea ut på marken till sin hjorJ
5· och sade till dem: J ag ser på
eder faders ansikte, att llan icke är
sådan emot mig som tillförne, men
min faders GuJ har varit med mig.
6. Och I veten, att jag h a r tjiinat
e,ler fader af alla mina krafter.
7· Ocll eder fader har besvikitmig
och tio gånger föränrlrat min lön,
men Gud har icke tillstaJt hollOm
att göra mig u:'\got ondt.
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8. När han sade: :.Je fläckiga skola
vara din lu!P', så bar hela hjorden
fläckigt, ocllnär llan sade: >de strimmiga skola vara din lön>, så bar llela
hjorden strimmigt.
9· Och Gud log e<ler faders boskap
och gaf tleu åt mig.
ro. Och när pat·ningstiden kom,
upplyfte jag mina ögon och såg i
drömmen, och si, de hanar, som bel ä ckte fåren , voro strimmige, fläckige
och prickige.
11. Och GneJs ängel sarle tillmig
i drömmen: Jakob! Och jag svarade: Si, hi1r iir jag.
12. Och han sarle: Lyft upp dina
ögon, och si, alle llanar, som Letäcka fii.rcn, äro strimmige, fläck ige
och prickige, ty jag har sett allt
hvad Laban l!;Lr gjort dig.
13. Ja g iir Gudtn i Betel, åt hvilk en dn smonle en minnesvård, och
rliir clu gjorde mig ell löfte. Stå nu
upp och far ut af detta landet och
vänJ tillhaka till din födelseb ygd!
t

!\los.

28: 1 S, 20.

'4· Och Rake! och Lea svarade
och sade till honom: Hafva vi ännu
någon del eller något arf i vår fatlers hus?
rs. i\ro icke vi af honom hållna
såsom främmande? Ty han h ar sålt
oss och ätit upp vår lösepenning.
r6. Då s;'\.leues all den rikedom,
som Gud h ar afhiinflt vår fader, hörer oss och våra b arn till, så gör
n n allt hvaJ Gud har sagt Jig!
17. Och Jakob stotl upp och satte
sina barn och sina hustrur på kamelerna
rS. och förde bort a ll sin boskap
och allt sitt fön·ärf, som han hade
furviirfvat, den boskap han ägde och
h ade fön-iirfvat i l\Iesopotamien, och
for till sin faJer Isak , till Kanaans
land.
'9· Och J.aban hade gått bort för
att klippa sina får, och Rake! stal
sin faJers husgndar.
20. Och Jal<oh stal sig ifrån Lahan, Arameern, i det han icke tillsaJe honom när han flydde.
21. Och han flydJe med allt sitt,
och han stod upp och g ick öfver
älfven och vände sitt a nsikte till Gileads berg.
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22. Och pä tredje dagen blef det Laban letade hela tältet igenom och

beräUadt för Laban, att Jakob hade
flytt.
23. Och han tog med sig sina
fränder och satte efter honom sju
dagsleder och upphann honom vid
Gileads berg.
24. Och Gud kom till Laban, Arameern, i en dröm om natten, och
sade till honom: Tag dig till vara,
att du icke talar till Jakob annat
än godt!
25. Och Laban hann upp Jakob.
Och Jakob hade uppslagit sitt tält på
berget, och Laban med sina fränder
oppslog sitt tält på Gileads berg.
26. Och Laban sade till Jakob:
Hvad har du gjort, att du stal dig
ifrån mig och bortförde mina döttrar,
likasom om de med svärd hade blifvit tagna till fångar?
27. H varföre fördolde du din flykt
och stal dig ifrån mig och yppade
intet för mig, så. att jag hade kunnat följa dig på väg med fröjd, med
sånger, med trumma och harpa,
28. och förunnade mig icke att
t.yssa mina barn och döttrar? Du
har illa gjort.
29. Nog hafver jag makt att göra
eder ondt, men eder faders Gud sade
till mig i går: Tag dig till vara, att
du icke talar till Jakob annat än
godt!
30. Och nu må du gärna fara, då
du längtar så mycket till din faders
hus. Men hvarföre har du stulit
mina gudar?
31. Och Jakob svarade och sade
till Laban: Jag fruktade, emedan jag
tänkte, att du skulle röfva dina döttrar ifrån mig.
32. Den, hos hvilken du finner
dina gudar, han skall icke lefva.
Om du inför våra fränder känner
igen något, som finnes hos mig, såsom ditt, så tag det! Och Jakob
visste icke, att Rakel hade stulit
dem.
33· Och Laban gick in i Jakobs
och Leas och de båda tjänstekvinnornas tält och fann intet, och han
gick ifrån Leas tält in i Rakels tält.
34· Men Rake! hade tagit husgudarue och lagt dem i sittstolen på
kamelen och satt sig på dem. Och

fann intet.
35· Och hon sade till sin fader:
Min herre, upptag icke illa, att jag
ej kan stiga upp för dig! ty det är
med mig på kvinnors vis. Och han
sökte Qch fann icke husgudarne.
r Mos. 18: 11.

36. Och Jakob blef vred och for
ut emot Laban, och Jakob svarade
och sade till Laban: B vad är då mitt
brott eller mitt fel, att du så förföljer mig?
37· Då du nu har letat igenom
allt mitt bohag, h vad har du påträffat
af alla dina bohags ting? Lägg det
fram här inför mina fränder och dina
fränder; att de må döma emellan oss
båda!
38. Under de tjugu åren jag har
varit hos dig hafva dina får och dina
getter icke varit ofruktsamma, och
vädurarne af din hjord har jag icke
ätit.
39· Rifvet djur förde jag icke till
dig. Jag ersatte det själf. Du utkrafde af mig hvad som blef stulet
ifrån mig om dagen och hvad som
blef stulet ifrån mig om natten.
2

Mos.

22:

r:a.

40. Så hade jag det: om dagen
plågade mig hetta, om natten köld,
och min sömn vek ifrån mina ögon,
41, Det är nu tjugu år jag har
varit i ditt hus; jag har tjänat dig
i fjorton år för dina tvenne döttrar
och sex år för din boskap, och du
har tio 'gånger förändrat min lön.
42. Om min faders, Abrahams, Gud,
han, h vilken !sak dyrkar, icke hade
varit med mig, så hade du nu låtit
mig gä tomhänd ifrån dig. Men
Gud har sett till mitt lidande och till
mina händers arbete, och han fällde
domen i går.
43· Och Laban svarade och sade
till Jakob: Döttrarna äro mina döttrar, och barnen äro mina barn, och
hjordarne äro mina hjordar, och allt
det du ser är mitt, och hvad skall
jag i dag göra åt dessa mina döttrar
eller åt deras barn, som de hafvafödt?
44· Kom nu och låtom oss göra
ett förbund, jag och du, som skall
vara ett vittnesbörd emellan mig
och dig!

45· Och Jakob tog en sten och
reste honom upp till en minnesvård.
46. Och Jakob sade till sina fränder: Hämten ihop stenar! och de
togo stenar och gjorde ett röse och
åto där på röset.
47· Och I,aban kallade detJegarSahaduta,* men Jakob kallade det
Galed. *
48. Och Laban sade: Detta stenröse vare i dag vittne emellan mig
och clig! Däraf hlef det kalladt Galed
eller Mizpa, **
49· emedan han sade: Herren vare
väktare mellan mig och dig, då vi
ej mer se hvarannan,
so. ifall du misshmH"llar mina döttrar eller tager andra hustrur jämte
mina döttrar! Är än ingen människa
med oss, si, så är Gud vittne emellan
mig och dig.
sr. Och Laban sade till Jakob: Si,
detta är det röse, och detta är den
vård, som jag har upprest emellan
mig och dig.
52. Detta röse vare ett vittne och
denna vård vare ett vittne, att jag
icke skall gå till dig förbi detta röset
och att icke du skall gå till mig
förbi detta röset och denna vården
i ond afsikt!
53· Abrahams Gud och N allors Gud
och deras fäders Gud vare domare
emellan oss! Och Jakob svor honom vid den Gud, som Isak, hans
fader, dyrkade.
54· Och Jakob offrade ett slaktoffer på berget och böd sina fränder
äta med sig. Och de åto och blefvo
på berget öfver natten.
55· Och om morgonen stod Laban
bitti<la upp, kysste sina barn och
sina döttrar, välsignade dem och for
sina färde. Och Laban återvände
till si u ort.

32 Kapitlet.
'Jakobs fntl.:lmt for Esatt och kamp med Gud.

Jakob for sin väg, och Guds
O chänglar
mötte honom.
2. Och då J a k oh såg dem, sade han:
Detta är ett Guds l ä ge r. Och han
kallade det stället Mahanaim.***
2 Knn. 6: 17.
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3· Och Jakob sände bud framför
• D. ä. vittnesrösc. -

•• D

sig till sin broder Esau, in tilllandet
Seir, på Edoms område,
4· och han befallde dem och sade:
Så skolen I säga till min herre Esau:
så säger din tjänare Jakob: jag har
uppehållit mig hos I,aban och dröjt
kvar <lär ända till nu,
s. och där har jag fått oxar och
åsnor, får och tjiinare och tjänarinnor och har nu säudt bud till min
herre, att jag måtte finna nåd för
dina ögon.
6. Och sändebuden kommo tillbaka till Jakob och sade: Vi kommo
till din broder, till Esan, och han
reser dig till mötes och hafver fyra
hundra män merl sig.
7· Och Jakob blef mycket förskräckt och ängslig och delacle sitt
folk och fåren och fäkreaturen och
kamelerna i två läger
8. och sade: Om Esau konuner till
det ena lägret och slår det, så kan
det andra undkomma.
9· Och Jakob sade: Min faders,
Abrahams, Gud, min faders, !saks,
Gud, Herre, du som sade till mig:
• V ä ud tillbaka till ditt land och till
din födelsebygd, så vill jag göra dig
godt»;
I Mos. 3'' '3·
10. jag är för ringa till all den nåd
och all den trohet, som du har bevisat din tjänare, ty jag hade icke
mer äu denna stafven, då jag gick
öh·er denna J ordan, och nu har jag
blifvit t i 11 två läger.
IJ. Hjiilp mig utur min broders
hand, utur Esaus hand! ty jag fruktar för honom, att han kanuner och
slår mig, bå<le moder och barn.
12. Och du har sagt: Jag vill göra
dig godt och göra din säd såsom
sanden i hafvet, som för sin myckeuhet icke kan räknas. , 1\los. 28: , 3 f.
13. Och han stannade där elen natten och tog af ln·ad han hade för
handen en skänk åt sin broder Esau:
14. två hundra getter, tjugu bockar, två hundra får, tjugu vädurar,
15. trettio mjölkande kamelhonor
med deras föl, fyratio kor, tio oxar
och tjugu åsninnor med tio föl.
16. Och han gaf dessa åt sina tjänare, hvalje hjord för sig, och sade
till sina tjänare: Gån framför mig

ä. vaktst!.ille. -

H«

D ä.
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och lllmnen ett mellanrum emellan
hvarje hjord!
17. Och han befallde den förste
och sade: När min broder Esau
möter dig och frågar dig och säger:
hvem hörer du till och hvart glr du
och hvem tillhöra de där, som gå
framför dig?
18. dl skall du sAga: de tillhöra
din tjänare Jakob. De äro en skAnk,
aind till min herre, till Esau, och
si, själf kommer han efter oss.
19. Och han befallde äfven den
andre och den tredje och alla dem
som gingo efter hjordarne, och han
sade: Slsom jag nu har sagt eder,
al skolen I säga till Esau, när I
finnen honom.
20. Och I skolen säga: si, lfven
Jakob, din tjänare, konlmer efter oss.
Ty han tänkte: jag vill försona honom ~edelst den skänk, som glr
framför mig, och sedan vill jag se
hans ansikte. Törhända tager han
väl emot mig.
21. Och skänken gick framför honom, men själf stannade han den
natten i lägret.
22. Och han stod upp om natten
och tog sina tvl hustrur och sina
två tjänstekvinnor och sina elfva
barn och gick öfver Jabboks vad.
23. Och han tog dem och förde
item öfver lllfven och öfverförde allt
sitt.
24- Och Jakob blef lämnad ensam
kvar. Och en man brottades med
honom till dess morgonrodnaden
uppgick.
Os. u: .
4
25. Och då denne såg att han icke
1
kunde l!fvervinna honom, slog han
honom pl höftpannan; och Jakobs
höftpanna vrickades under det han
brottades med honom.
26. Och han sade: LAt mig gl, ty
morgonrodnaden går upp! men han
svarade: Jag släpper dig icke med
mindre du villsignar mig.
27. Och han sade: Hvad 1r ditt
namn? Och han svarade: Jakob.
28. Och han sade: Du skall icke
mer heta Jakob, utan Israel,* ty
du har kämpat med Gud och mänujskor och fått öfverhanden.
r Mos. as: ro.

KAP. S S: 9.

29- Och Jakob frågade honom och
sade: Säg ditt namn! Och han sade:
H varföre frågar du efter mitt namn?
Och han välsignade honom dir.
Dom. :r3: 17.

JO. Och Jakob kallade ställets
nam~ P eniel.** TyjagharsettGud
ans1kte n1o t ansikte, och min
själ är frälst.
31. Och solen gick upp för honom,
när han gick bort från Peniel, och
han haltade på sin höft.
32. Fördenskull äta Israels barn
än n u i dag icke lårsen an, som ligger på hllftpannan, emedan Jakobs
höftpanna blef slagen vid lårsenan.

33 Kapitlet.
7allv6s "'öte med Esa""

Q ch Jakob upplyfte sina ögon och

såg, och si, Esau kom med fyra
hundra män. Och han fördelade sina
barn pl Lea och pl Rakel och pl de
båda tjänstekvinnorna.
2. Och han lAt tjänstekvinnorna
med deras barn gå främst och Lea
med hennes barn därnäst och Rakel
med Josef sist.
3· Och själf gick han framför dem
och bugade sig sju gånger ned till
jorden, under det han gick fram till
sin broder.
4· Och Bsau lopp honom till mötes
och tog honom i famn och föll honom om halsen och kysste honom.
Och de grAto.
5· Och han upplyfte sina ögon och
såg kvinnorna med barnen och sade:
H vilka äro dessa, som du hafver med
dig? Och han svarade: De äro de
barn, som Gud af nåd har gifvit åt
din tjänare.
P•. u 7: 3•
6. Och tjAnstekvinnornagiDgofram
med sina barn och bugade sig för
honom.
7· Och äfven Lea gick fram med
sina barn, och de bugade sig, och
sedan gingo Josef och Rakel fram
och bugade sig.
8. Och han sade: Hvad vill du
med hela det lägret, som jag har
mött? Och han sade: Jag vill finna
nåd för min herres ögon.
9· Och Bsau sade: Jag hafver nog;
min broder, behåll det du hflfverl

• D. ä. Guds kämp e.- • • D. ä. Guda aoaikte.
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ro. Och Jakob svarade: Nej, om
jag har funnit nåd för dina ögon,
så mottag min skänk af min hand!
ty i sådan mening har jag sett ditt
ansikte, likasom hade jag sett Guds
ansikte, och dn tog mig gunstigt
emot.
• Sam. 19: •7·
11. Tag emot min hälsningsskll.nk,
som blifvit förd till dig! ty Gud har
varit mig nådig, och jag hafver allt
fullt upp. Och han släppte honom ej
förrän han tog emot den , Sam. os: •7·
12. och sade: Låtom oss bryta upp
och resa, och jagvill gå vid sidan af dig!
13. Och han sade till honom: Min
herre vet, att barnen äro späda och
att jag hafver med mig får och kor,
som gifva di; och drifve:r man dem
en hel dag, så dör hela hjorden.
14. Må därföre min herre fara före
sin tjänare, så vill jag följa efter i
sakta mak, eftersom boskapen, som
är framför mig, och barnen orka att
gå, till dess jag kommer till min
herre, till Seir.
15. Och Esan sade: Jag vill dock.
lämna kvar hos dig en del af det
folk, som är med mig. Och han svarade: Hvartill skall det tjäna? Mätte
jag finna nåd för min herres ögon!
16. Och Esau vände samma dag
tillbaka och tog vägen åt Seir.
17. Och Jakob drog till Sukkot
och byggde ett hus At sig och uppsatte skjul åt sin boskap. Därföre
kallade han ställets namn S u k k o t.*
18. Och Jakob kom lyckligt och
väl till staden Sikem, som ligger i
Kanaans land, när han kom ifrån
Mesopotamien, och uppslog sitt läger utanför staden.
19- Och han köpte det åkerstycke,
på hvilket han hade uppslagit sitt
tält, af Hamors, Sikems faders, barn,
för hundra kesiter.**
Ap. G.1: 16.
20. Och han uppreste där ett altare,
och han kallade det Guds, Israels
Guds, altare.

2. Och Sikem, Hamors, Hivveerns,
son, som var det landets herre, fick
se henne och tog och lägrade och
kränkte henne.
3· Och hans hjärta fäste sig vid
Dina, Jakobs dotter, och han älskade
flickan och talade hjärtligt till henne.
4· Och Sikem talade till sin fader
Harnor och sade: Skaffa mig denna
jungfm till hustru!
5· Och när Jakob fick höra, att
han hade kränkt hans dotter Dina,
voro hans söner med hans boskap
ute på marken. Och Jakob teg till
dess de kommo hem.
6. Och l!amor, Sikems fader, gick
ut till Jakob, för att tala med honom.
7· Och Jakobs söner kommo hem
från marken, då de fingo höra detta.
Och männen blefvo förtörnade och
ganska vrede, att han hade gjort
ett nidingsdåd i Israel och lägrat
Jakobs dotter och gjort hvad icke
hade bort göras.
8. Och Harnor talade till dem och
sade: Min sons, Sikems, hjärta har
fäst sig vid eder dotter; gifven henne
åt honom till hustru
9· och besvågren eder med oss!
Gifveu åt oss edra döttrar, och tagen
I våra döttrar
10. och bosätten eder hos oss! och
landet skall stä eder öppet. Där mån
I bygga och bo och taga det i be~
sittning.
u. Och Sikem sade till hennes
fader och till hennes bröder: Mätte
jag finna nåd för edra ögon! och
h vad I sägen mig, det vill jag gifva.
12. Begären huru stor lösepenning
och hemgift som helst! jag vill gifva
hvad I begären af mig. Gifven mig
blott flickan till hustru!
13. Och Jakobs söner svarade Sikem och hans fader Harnor med list
och falska ord, emedan han hade
kränkt deras syster Dina,
r4. och de sade till dem: Vi kunna
icke göra det och gifva vår syster
åt en man, som hafver förhud; ty
34 Kapitlet.
Dhoa, 'Juo6s åottw, 1llliluias. H'"'"' 6rörler1 det vore en skymf för oss.
lliim~&d.
15. Men med det villkoret vilja vi
ch Dina, Leas dotter, hvilken hon göra eder till viljes, att I blifven såhade :födt åt Jakob, gick ut att som vi, så att allt mankön ibland
besöka landets döttrar.
eder blifver omskuret.
•

O

• D. ä. akjul. -

•• Ett mynt, som motsvarade Cyn siklar. Se 1 Mos. 03: 16.
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16. D:i vilja vi gifva :it eder v:ira
döttrar och taga it oss edra döttrar
och bosätta oss hos eder och blifva
till ett och samma folk.
17. Men om I icke lyden oss och
omskåren eder, si vilje. vi taga vår
jungfru och fara v:ir väg.
.
18. Och deras ord behagade Hamor och Sikem, Ramors son.
19. Och den unge mannen dröjde
icke att göra &l; ty ban hade lust
till Jakobs dotter, och han var aktad
högre än alla i sin faders hus.
20. Och Hamor och hans son Sikem gingo till stadsporten och talade till männen i deras stad och sade:
21. Desse män äro fredligt sinnade mot oss och vilja bygga och
bo i landet; och si, landet hafver
utrymme nog för dem. Vi vilja taga
oss deras döttrar till hustrur och
gifva åt dem v:ira döttrar.
22. Men endast pl det villk.oret
vilja männen gpra oss till viljes och
bosätta sig hos oss och blifva ett
folk med oss, att vi omskära allt
mankön ibland oss, p:i samma sätt
som de äro omskurne.
23. Deras boskap och deras egendom och alla deras husdjur, blifva
de icke våra, om vi blott göra dem
till viljes, sl att de bosätta sig hos
oss?
24. Och de hllrsanunade Hamor
och Sikem, hans son, alla de som
gingo ut genom hans etadsport; och
allt mankön, som gick genom hans
stadsport, blef oms-kuret.
25. Och pi tredj~ dage~, dl de
ännu icke voro läkte, togo Jakobs
tv:i söner, Simeon och Levi, Dinas
bröder, h vardera sitt svärd och gingo
dristeligen in i staden och dräpte
allt mankön.
1 Mos. 49: s. JwUt 9: a.
26. Och de dräpte också Hamor
och hans son Sikem med svärdsegg
och togo Dina bort ur Sikems hus
och gingo sin väg.
27. Jakobs söner kommo öfver de
slagne och plundrade staden, emedan de hade kränkt deras syster,
28. och de togo bort deras f:ir och
fäkreatur och åsnor och hvad som
fanns i staden och pi landsbygden.
29. Och allt deras gods och alla
• Se

1

Mos. m8:

19.

XAP. 85: 8.

deras späda barn och deras kvinnor
togo de med sig såsom byte och
allt hvad som fanns inomhus.
30. Och Jakob sade till Simeon
och till Levi: I hatven bragt mig i
olycka och gjort mig förhatlig f6r
landets inbyggare, för Kananeerna
och Ferlsseerna; och jag hafver em
ringa manstyrka, och de skola församla sig emot mig och slå mig !ned,
och jag och mitt hus skola blifva
tillintetgjorda.
31. Och de svarade: Skulle han
då få behandla vår syster såsom en
sköka?

35 Kapitlet.
Bitti. Rak1u Del< l•a/u tliitl.

sade till Jakob: Statt upp
OchochGudgack
till Betel och stanna
där och gör ett altare lt Gud, som
syntes för dig när du flydde fllr din
broder Esaul
2. Och Jakob sade till sitt husfolk och till alla dem som voro med
honom: Skaffen undan de främmande
gudar, som äro ibland eder, och renen eder och byten om edra kläder
3· och låtom oss stA. upp och gå
till Betel, att jag må där göra ett
altare i.t Gud, som bönhörde mig i
min nöds tid och som var med mig
pi den resan, som jag gjorde!
4· Och de gåfvo lt Jakob alla de
främmande gudar, som voro i deras
ägo, och sina öronrlngar; och Jakob
gömde dem under terebinten vid
Sikem.
5· Och de bröto upp, och en förskräckelse ifrln Gud kom öfver de
städer, som lågo däromkring, så att
de icke förföljde Jakobs söner.
6. Och Jakob kom till Lus, det är
Betel, t Kanaans land, han och allt
det folk, som var med honom.
1· Och han byggde där ett altare
och kallade det rummet Guds rum,
Betel, • emedan Gud där hade uppenbarat sig för honom, då han flydde
undan ain broder.
8. Och Debora, Rebeckas amma,
dog och blef begrafven nedanför
Betel under en ek, hvilken han kallade gråteken.

KAP. 35: 9.

MOSES FÖRSTA BOK.

9· Och Gud syntes åter för Jakob, förstfödde son, Simeon, Levi, Juda,
sedan han var kommen ifrån Meso- Isaskar och Sebulon.
potamien, och välsignade honom,
24. Rakels söner v oro Josef och
I o. och Gud sade till honom: Ditt Benjamin.
namn är Jakob, men hädanefter skall
25. Och Bilhas, Rakels tjänsteicke ditt namn kallas Jakob, utan kvinnas, söner voro Dan och Naftali.
Israel skall vara ditt namn. Och
26. Silpas, Leas tjänstekvinnas, söhan kallade hans namn Israel.
ner voro Gad och Ascr. Desse voro
I 1. Och Gud sade till honom: J ag Jakobs söner, som föddes åt honom
är Gud allsmäktig, var fruktsam och i 1\fcsopotamien.
föröka dig! Ett folk och en skara af
27. Och Jakob kom till sin fader
folk skall komma utaf dig, och ko- Isak, till Mamre vid Kirjat-Arba, det
nungar skola utgå från dina länder, är Hebron, där Abraham och Isak
12. och det land, som jag har gif- hade bott såsom främlingar.
1 1\.Ios. 37: :r.
vit åt Abraham och Isak, det skall
28. Och Isaks dagar blefvo hundra
jag gifva åt dig, och åt din säd efter
åttio år.
dig skall jag gifva det landet.
29. Och han gaf upp andan och
13. Och Gud for upp ifrån honom
på det stället, där han hade talat uog och blef samlad till sitt folk,
gammal och mätt på dagar. Och
med honom.
14. Och Jakob reste upp en min- hans söner Esau och Jakob begrof\·o
1 .Mos. :zs: 8.
nesvård på det stället, där han hade honom.
talat med honom, en vård af sten,
och offrade drickoffer däruppå och
36 Kapitlet.
begöt honom med olja.
Esau.s släktregister.
15. Och Jakob kallade det stället,
etta är berättelsen om Esaus, det
där Gud hade talat med honom, Betel.
är Edoms, släkt.
16. Och de bröto upp ifrån Betel.
Och då ännu ett stycke väg var till
2. Esau tog sina hustrur ibland
Efrat, födde Rake!, och barnsbörden Kanaans uöttrar: Aua, Elons, Revar henne svår.
l teerns, dotter, och Oholibama, dotter
17. Och då barnsbörden var som till Ana, sondotter till Zibeon, Rivsvårast, sade jordgumman till henne: vccrn,
Frukta icke! ty äfven denna gång
3· och Basemat, Ismaels dotter,
skall du få en son.
Nebajots syster.
18. Och när hennes själ utgick
4· Och Ada födde Elifas åt Esau,
och hon dog, kallade hon hans namn och Basemat födde Reguel.
Ben on i,* men hans fader kallade
5· Och Oholibama födde Jens, Jaehonom B e n j a m i n.**
lam och Korah. Dessa äro Esa us
19. Och Rake! dog och blef be- barn, som föddes åt honom i Kagrafven vid vägen till Efrat, det är naans land.
Betlehem.
6. Och Esau tog sina hustrur, sina
20. Och Jakob reste upp en min- söner och sina döttrar och allt sitt
nesvård öfver hennes graf, som än husfolk och sin boskap och alla sina
i dag kallas Rakels grafvård.
husdjur och all sin egendom, som
21. Och Israel bröt upp och slog han hade förvärfvat i Kanaans land,
upp sitt tält på andra sidan om Mig- och for till ett annat land, undan
dal-eder.
sin broder Jakob.
22. Och det begaf sig då Israel
7· Ty deras ägodelar voro så stora,
bodde i detta landet, att Ruben gick att de icke kunde bo tillsammans;
och lägrade Bilha, sin faders frilla. och det landet, där de nu bodde,
Och Israel fick höra det.
kunde icke rymma dem, för deras
boskapshjordars skull.
, Mas. , 3, 6.
23. Och Jakobs söner voro tolf.
8. Och Esau bosatte sig i Seirs
Leas söner voro: Ruben, Jakobs bergsbygd. Han kallades ock Eclom.

D

• D. ä. min smärtas son.- •• D. ä. lyckoson.
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9· Och detta ir berittelsen om
Esau, stamfader för Edomeerna i
Seirs bergsbygd.
10. Dessa äro namnen pi. Esaus
söner: Elifas, son till Ada, Esaus
hust.ru, Jt,eguel, son till Basemat,
Esaus hustru.
11. Och Elifas' söner voro: Teman,
Oman, Zefo, Gaetam och Kenas.
12. Och Timna var Elifas', Esaus
sons, frilla, och hon födde Amalek
lt Elifas. Desse voro söner af Ada,
Esaus hustru.
13. Och Reguels söner voro desse:
Nahat, Sera, Samma och Missa. Dessa
?Oro barn af llasemat, Esaus hustru.
14. Och desse voro söner af Oholibama, Esaus hustru, dotter till Ana,
sondotter till Zibeon, hvilka hon
födde åt Esau: Jeus, Jaelam och
Korah.
15. Desse voro stamfurstame far
Esaus barn: Elifas', Esaus förstfödde
sons, söner voro desse: fursten Teman, fursten Omar, fursten Zefo, fursten K enas,
• Kröa. 6: 35•
16. fursten Korah, fursten Gaetam,
fursten Amalek. Desse voro de stamfurstar, som härstammade från Elifas
i Edoms land och voro barn af Ada.
17. Och desse voro Reguels, Esaus
sons, söner: fursten Nahat, fursten
Serah, fursten Samma, fursten Missa.
D esse voro de stamfurstar, som härstammade från Reguel i Edoms land
och voro söner af Basemat, Esaus
hustru.
18. Och desse voro Oholibamas,
Esaus hustrus, söner: fursten Jeus,
fursten J aelam, fursten Korah. D esse
voro de stamfurstar, som härstammade från Oholibama, Anas dotter,
Esaus hustru.
19. Desse voro Esaus barn och
deras stamfurstar. Han kallades ock
Ed om.
20. Dessa voro Seirs, Horeerns,
barn, som bodde i landet: Lotan,
Sobal, Zibeon, Ana,
t Krön. I: s.
3
21. Dison, Ezer och Disan. Desse
voro Horeernas, Seirs barns, stamfurstar i Edoms land.
22. Och Lotans söner voro Hori
och Hemar, och Lotans syster hette
Timna.

KAP. 36: 89.

23. Och Sobals söner voro desse:
Alvan, Manahat, Ebal, Sefo och
Onam.
24. Och desse voro Zibeons söner:
Aja och Ana, samme Ana, som upptäckte de varma källoma i öknen, då
han vaktadesinfaders,Zibeons, åsnor.
25. Och dessa voro Anas barn :
Dison och Oholibama, Anas dotter.
26. Och Disons söner voro desse:
Hemdan, Esban, Jitran och Kesan.
27. Desse voro Ezers söner: Bilhan. Zaavan och Akan.
28. Desse voro Disans söner: Uz
och Aran.
29. Desse voro Horeemas stamfurstar: fursten Lotan, fursten Sobal,
fursten Zibeon, fursten Ana,
30. fursten Dison, fursten Ezer,
fursten Disan. Desse voro Horeemas
stammar, efter deras stamfurstar, i
Seirs land. '
31. Och desse voro de konungar,
som regerade i Edoms land, innan
ännu nlgon konung hade regerat
öfver Israels barn.
I Krön. I: 9·
32. Och Bela, Beors son, var konung i Edom, och namnet på hans
stad var Dinhaba.
33· Och då Bela blef död, vardt
Jobab konung i hans ställe, Serahs
son ifrån Bozra.
34· Och då Jobab blef död, vardt
Husam ifrån Tematteernas land konung i hans ställe.
35· Och då Husam blef död, vardt
Hadad, Bedads son, konung i hans
ställe, han, som slog Midjaniterna
pl Moabs mark, och namnet på hans
stad var Avit.
36. Och då Hadad blef död, vardt
Samla ifrln Masreka konung i hans
ställe.
37· Och då Samla blef död, vardt
Saul frln Rehobot vid älfven konung i ha11s ställe.
38. Och dl Saul blef död, vardt
Baalhanan, Akbors son, konung i
hans stAlle.
39· Och då llaalhanan, Akbors son,
blef död, vardt Hadar konung i hans
ställe. Och namnet på hans stad var
Pagu, och hans hustru hette Mehetabeel, dotter till Matred, som var dotter till Mesahab.
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40. Och dessa äro namnen på de
Esauitiske stamfurstarne, efter deras
släkter och deras orter och deras
namn: fursten Timna, fursten Alv a,
fursten J etet,
I Krön. x: 5I·
41. fursten Oholibama, fursten Ela,
fursten Pinon,
42. fursten Kenas, fursten Teman,
fursten Mibzar,
43· fursten Magdiel, fursten !ram.
Desse äro Edoms stamfurstar, efter
deras boningsorter i det land de hade
tagit i besittning. Deune Esau var
stamfader för Edomeerna.

3 7 Kapitlet.
Jos1:/s drömmar oc/z. ltm&s försälJning tlll
Eg-yjte:u.

bosatte sig i det landet,
O chdärJakob
hans fader hade bott såsom
främling, i Kanaans land.
I

Mos. 35: •7·

Detta är berättelsen om Jakob:
J oscf var sjutton år gammal, då han,
jämte sina bröder, gick i vall med
fåren och följde såsom dräng med
Bilhas och Silpas, sin faders hustrurs,
söner. Och Josef bar fram deras
onda rykte till deras fader.
3· Och Israel älskade Josef mer än
alla siua andra barn, emedan han
hade föd t honom i ålderdomen. Och
han gjorde honom en fotsid rock.
4· Och när hans bröder såg o, att
deras fader älskade honom mer än
alla hans bröder, hatade de honom
och kunde kke tala honom vänligt
till.
Ap ~. 7, 9 .
S· Och Josef drömde en dröm och
berättade deu för sina bröder, och
de hatade honom äunu mer.
6. Och han sade till dem: Hören
den dröm, som jag har drömt!
7· Si, vi bundo kärh·ar midt på
fältet, och si, min kärfve reste sig
upp och stod, och si, edra kärfvar
ställde sig omkring och bugade sig
för min kärfve.
8. Och hans bröoler sade till honom: Skulle du vara vår konung och
råda öfver oss? Och de hatade honom ännu mer för hans drömmars
och för hans tals skull.
9· Och han drömde ännu en annan
dröm, hvilken han berättade för sina
2.
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bröder, sägabde: Si, jag har drömt
ännu en dröm, och si, solen och månen och elfva stjärnor bugade sig
för mig.
ro. Och han berättade den för sin
fader och sina brö<ler, och hans fader banuarle honom och sade till
honom: I!Yad är det för en dröm,
som dn har drömt? Skola jag och
din moder och dina bröder komma
och buga oss till jorden för dig?
II. Och h.ws bröder afundadcs honom, men hans fatler bevarade i
minnet hvad som hade händt.
12. Och hans bröder gingo ut för
att valla sin faders får i Sikem.
13. Och Israel sade till J oscf: Gå
icke dina bröder i vall i Sikem? Gack,
jag vill sända dig till dem . Och
han svarade honom: Si, här är jag.
14. Och han sade till honom: Gack
och se efter huru det st<'ir till llled
dina lJrötler och h ur n det står till
mcLl fårahjorden och kom tillbaka
till mig med svar! Och han sände
honom ifrån dalen Hebron, och han
gick till Sikem.
15. Och en man träffade honom,
u:ir han irrade omkring i marken.
Och mannen frågacle houom och
sade: H vad söker du?
r6. Och han svarade: Jag söker
mina bröder; säg mig: h varest beta <le?
17. Och lllanneu sade: De hafva
brutit upp härifrån; ty jag hörde
dem såga: l å tom oss gå till Dotan!
Och Josef gick efter sina bröder och
träffade dem i Dotan.
rS. Och när de på afstånd fing-o
se honom, och innan han hade kommit uära dem, rådplägade de om att
döda honom,
19. och de sade, den ene till den
andre: Si, den där drömmaren kommer.
20. Och låtom oss nu gå och dräpa
honom och kasta honom i en brunn
och säga, att ett vilddjur har ätit
upp honom. Då får man se huru det
går med hans drömmar.
21. När Ruben hörde detta, ville
han rädda honom utur deras hand
och sade: Icke skola vi slå honom
ihjäl.
, Mos. 4., ••·
22. Och Ruben sade till dem: >Utgjuten icke blod, utan kasten honom

l

M:OSES FÖRS'l'A BOK.

i den där brunnen, som är i öknen,
och bären icke hand p!l. honom!»
emedan han ville rädda honom utur
deras vllld och äterföra honom till
hans fader.
23. Och när Josef kom till sina
bröder, klädde de af honom hans
rock, den fotsida rocken, som han
hade på sig,
24. och togo och kastade honom i
brunnen; och brunnen var tom, och
intet vatten var däruti.
25. Och de satte sig ned för att
äta. Och de upplyfte sina ögon och
fingo se en karavan Ismeeliter komma ifrån Gllead, och deras kameler
buro gummi, balsam och harts, hvarmed de ville fara ned till Egypten.
26. Och Juda sade till sina bröder:
Hvad vinst hafva vi däraf, att vi
dräpa v!l.r broder och dölja hans blod?
27. Låtom oss gå och sälja honom
åt Ismeeliterna, och vår hand komme
icke vid honom! ty han är vår broder, vårt kött och blod. Och hans
bröder lydde honom.
28. Och när de Midjanitiske .köpmännen drogo förbi, hämtade de J osef upp ur brunnen och sålde honom l t Ismeeliterna för tjugu silfversiklar. Och desse förde Josef till
Egypten.
Ps. xos:

~1·

Vish, to: •3· Ap. G. 7: Il•

29. Och Ruben kom tillbaka till
brunnen, och si, Josef fanns icke
där, och han ref sina kläder
30. och gick tillbaka till sina bröder och sade: Pilten är icke där, och
jag, hvart skall jag gå?
31. Och de togo Josefs rock och
slaktade en getabock och doppade
rocken i blodet
32. och sände den fotsida rocken
hem till sin fader och sade: Denna
hafva vi hittat. Känner du igen,
om det är din sons rock eller icke?
33· Och han kände igen honom
och sade: Det är min sons rock. Ett
wddjur har ätit upp honom, Josef
lr ihjälrifven.
• Mos. 44:
34· Och Jakob ref sina kläder och
svepte en säck om sina länder och
sörjde sin son i läng tid.
35· p ch alla hans söner och döttrar
gingo att trösta honom; men han
• Se s Mos. •s: 5·

.s.
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ville icke låta trösta sig, utan sade:
Jag skall med sorg nedstiga i de
dödas rike till min son. Och hans
fader begrät honom.
3~ Och Midjaniterna sålde honom
till Egypten ll.t Potifar, en Fara>es
hofman, öfverste för lifdrabanterna.

38 Kapitlet.
')'udas

&Ö1141' oc~

!Jlodskam.

och det begaf sig, att Juda dTog
vid samma tid bort ifrån sina
bröder och slog sig ned hos en man
i Adullam, hvilkens namn var Hira.
2. Och där fick Juda se dottren
till en Kananeisk man, h vilkens namn
var Sua, och han tog och gick in
till henne.
3· Och hon blef hafvande ochfödde
en son, och han kallade hans namn Er.
4· Och hon blef äter hafvande och
födde en son, och hon kallade hans
namn Onan.
5· Och hon födde ännu en son och
kallade hans namn Sela. Och han
var i Kesib, när hon födde honom.
6. Och Juda gaf åt Er, sin förstfödde son, en hustru, hvilkens namn
var Tamar.
1· Och Er, Judas förstfödde, var
misshaglig i Herrens ögon, och Herren dödade honom.
4 Mos .•6: •Il·
8. Och Ju da sade till Onan: Gå in
till din broders hustru och tag henne
till äkta och uppväck säd åt din broder!
5 Mos. as: 5· Matt. ••: •4·
9· Och Onan visste, att barnet icke
skulle blifva hans eget, och därför
lät han, när han gick in till sin broders hustru, sin säd spillas på jorden,
att han icke skulle gifva barn åt sin
broder.
ro. Och hans gärning var misshaglig i Herrens ögon, och han dödade äfven honom.
n. Och Juda sade till sin sonhustru Tamar: Blif kvar såsom änka
i din faders hus, till dess min son
Sela blifver fullvuxen!• ty, sade han,
annars skall äfven han dö såsom
hans bröder. Och Tarnar gick bort
och blef kvar i sin faders hus.
12. Och en lång tid därefter dog
Suas dotter, Judas hustru; och efter

KAP. 38: 13.
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sorgetidens slut gick Juda och hans
24. Och tre månader därefter blef
vän Hira, Adullamiten, till Timna, det berättadt för Juda och sag<lt:
tillika med dem som skulle klippa Din sonhustru Tamar har bedrifvit
hans får.
hor, och si, i hor har hon blifvit
13. Och för Tarnar blef tlet berät- hafyantle. Och Juda sade: Fören ut
tadt och sagdt: Si, din svärfader går henne, att hon må brännas!
upp till Timna för att klippa sina får.
25. Och när hon blifvit utförd,
14. Och hon lade af sig sina änkc- sände hon bud till sin svärfader och
klä<ler, betäckte s1g med slöjan och sacle: Efter den mannen, hvilken
höljrle sig och satte sig vid porten c]etla tillhörcr, är jag hafvanclc. Och
till Enaim på vägen till Timna, ty känn du igen, sade hon, hvcm <leuna
hon såg, att Sela blifvit fullvuxen, signetringen och snodden och stafoch ändå hade hon icke blifvit gif- ven tillhöra!
ven honom till hustru.
26. Och Jucla kän rle igen dem och
15. Och Ju da fick se henne och satle: Hon är rättfärdigare än jag,
trodde, att hon var en sköka, eme- emedan jag icke har gifvit henne åt
tlan hon hade betäckt sitt ansikte. min son Sela. Och han låg icke
r6. Och han vek af vägen till när henne mer.
henne och sade: Låt mig gå in till
27. Och när tiden kom, att hon
dig! ty han visste icke, att det var skulle föda, si, då voro tvillingar i
hans sonhustru. Och hon svarade: hennes lif.
Hvad vill du gifva mig, för att få
28. Och när hon skulle föda, stack
gå in till mig?
en hand fram, och jordgumman tog
3 Mos. ,g, , 5.
17. Och han sade: Jag vill sända, och band om den handen en röd
dig ett getkid utur hjorden. Och [ tråd och sade: Denne skall komma
hon svarade: Ja, om du gifver mig först fram.
p an t, till dess d u säuiler det.
29. Men u är han drog sin hand
18. Och han sade: H vad pant vill tillbaka, si, då kom hans broder fram,
du att jag skall gifva dig? Och hon och hon sade: Huru har <lu sprängt
svarade: Din signetring och din dig fram? Och man kallade hans
snodd och din staf, som du hafver namn Perez... I Krön. •: 4 . Matt." 3 .
i din hand. Och han gaf henne
30. Och därefter kom hans brotlcr
detta och gick in till henne, och hon fram, som hade den röda tråden om
blef hafvande af honom.
sin hand, och man kallade hans namn
19. Och hon stod upp och gick Serah.**
därifrån och tog af sig sin slöja och
klädde sig i sina änkekläder.
39 Kapitlet.
20. Och Juda sände getkidet med
sin vän, Adullamiten, att han skulle
ch Josef blef föril ned till Egyptaga igen panten ifrån kvinnans
hand, men han träffade henne icke.
ten, och Potifar, en Faraos hof21. Och han frågade folket, där man, höfvitsman för lifvakteu, en
hon hade bott, och sade: Hvarest Egyptisk man, köpte honom af de
är skökan, hon som i Enaim satt Ismeeliter, som hade fört honom dit
utmed vägen? Och de svarade: Här ned.
I Mos. 37' 36. Ps. IOS: I7·
har ingen sköka varit.
2. Och Herren var med Josef, så
22. Och han kom tillbaka till Ju da att han blef en lyckosam man. Och
och sade: Jag har icke träffat henne han var i sin herres, Egyptierns, hus.
och äfven folket på orten säger, att
3· Och hans herre såg, att Herren
var med honom, och allt hvad han
ingen sköka har varit där.
23. Och Juda sade: Må hon be- gjorde lät Herren gå lyckosamt gehålla hvad hon fått, att vi icke må nom honom.
ådraga oss skam! Si, jag har sändt
4· Och Josef fann nåd för hans
det där kidet, men du har icke träf- ögon och tjänade honom. Och han
fat henne.
satte honom öfver sitt hus, och allt
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hvad han lgde gaf han uti hans
hand.
~· Och ifrån den stunden, då han
hade satt honom öfver sitt hus och
öfver allt hvad han ägde, välsignade
Herren Egyptierns hus för J osefs
skull; och Herrens välsignelae var
med allt hvad han ägde hemma och
på marken.
6. Och han öfverlät i Josefs hand
allt hvad han hade, ochjämte honom
befattade han sig själf med intet
annat än med maten, som han skulle
äta. Och Josef var fager till :Htapnad och fager till utseende.
7· Och en tid härefter upplyfte
hans herres hustru sina ögon på
Josef och sade: Ligg nä.r mig!
8. Men han vägrade och sade till
sin herres hustru: Si, jämte mig befattar sig min herre själf med intet
i huset, och allt hvad han äger har
han gifvit i .min hand.
9· Han är icke större i detta huset
han ll.n jag, och intet har han undandragit mig, utom dig allena, emedan du är hans hustru. Och huru
skulle jag nu så mycket ondt göra
och synda emot Gud?
10. Och fastän hon dagligen talade
sådana ord till Josef, lydde han henne
icke, att han skulle Ji&&a U. henne
och blifva när henne.
rr. Och en viss dag kom han till
huset för att göra sin syssla, och
ingen af husfolket var då i huset.
12. Och hon fattade honom i hans
mantel och sade: Ligg när mig! Men
han lämnade sin mantel i hennes
hand och flydde och kom ut.
13. Och när hon såg, att han hade
lämnat sin mantel i hennes hand
och flytt ut,
14, ropade hon sitt husfolk och
sade till dem: Sen, han har infört
till oss en Ebreisk man för att komma
oss pä skam. Denne kom in till mig
för att ligga när mig, men jag ropade med hög röst.
15. Och när han hörde, att jag
upphof min röst och ropade, lämnade han sin mantel kvar hos mig
och flydde och kom ut.
16. Och hon lät hans mantelligga
kvar hos sig, till dess hennes herre
kom hem,

:KA:P. 40: 6.

17· och hon berättade för honom
detsamma, sägande: Den Ebreiske
tjänaren, som du har infört till oss,
kom till mig för att komma mig pä
skam.
18. Men då jag upphof min röst
och ropade, lämnade han sin mantel
kvar hos mig och flydde ut.
19. Och när hans herre hörde sin
hustrus ord, som hon hade talat till
honom, sägande: •såsomjag nu sade
har din tjänare gjort åt mig•, vardt
hans vrede upptänd.
20. Och Josefs herre tog honom
och sände honom till det fängelse,
där konungens fångar sutto fängslade. Och han var där i fängelset.
21. Men Herren var med Josef
och tillvann honom ynnest och lät
honom finna nåd för hans ögon,
som var föreståndare för fängelset.
Vish. xo: x3.

Ap. G. 7:

10.

Och föreståndaren för fängelset gaf alla de fångar, som voro i
fängelset, i Josefs hand; och allt
hvad där skulle göras, det gjordes
genom honom.
23. Föreståndaren för fängelset bekymrad~ sig icke om något, som han
hade om hand, emedan Herren var
med honom; och hvad han gjorde,
det lät Herren väl lyckas.
22.

40 Kapitlet.
'}osif silsom tlrömtydar1,

och en tid härefter begaf det sig,
att konungens i Egypten vinskänk och hans bagare förbröto sig
emot sin herre, konungen i Egypten.
2. Och Farao blef vred på dessa
sina två hofmän, på öfvervinskänken
och på öfverbagaren.
3· Och han lät sätta dem i förvar
uti det hus, där höfvitsmannen öfver
lifvakten bodde, i fll.ngelset, det ställe,
där Josef satt fången.
4· Och höfvitsmannen öfver !ifvakten förordnade Josef att betjäna
dem. Och sedan de hade suttit en
tid i förvar,
5· drömde de båda, vinskänken
och bagaren hos konungen i Egypten, som voro fångne i fängelset, på
samma natt h var sin dröm, h var och
en af olika tydning.
3

Jt.AP. 40: 6.

MOS:nS FÖRS'rA BOlt.

6. Och Josef kom om morgonen
in till dem och säg, att de voro bedröfvade,
1· och frågade desse Faraos hofmän, som med honom sutto i förvar uti hans herres hus, och sade:
Hvarlöre är eder uppsyn i dag så
sorgsen?
8. Och de svarade honom: Vi hafva
drömt en dröm, och ingen är som
kan uttyda den; och Josef sade till
dem: Höra icke uttydningarna Gud
till? Omtalen det dock för mig!
9· Och öfvervinskänken omtalade
sin dröm för Josef och sade till honom: I min dröm, si, stod ett vinträd inför mig.
10. Och på vinträdet voro tre rankor, och det tycktes skjuta skott,
dess blommor slogo ut, och dess
klasar buro mogna drufvor.
II. Och jag hade Faraos bägare i
min hand, och jag tog drufvorna
och pressade dem i Faraos bägare
och gaf så Farao bägaren i handen.
12. Och Josef sade till honom:
Detta är \lttydningen därpå: de tre
rankarna äro tre dagar.
13. Inom tre dagar skall Farao
upplyfta ditt hufvud och sätta dig
äter på din plats, och du skall gifva
Farao bägaren i handen, såsom tillförne öfligt varit, då du var hans
vinskänk.
14. Men kom ihåg mig när det
går dig väl och visa mig den ynnesten, att du påminner Farao om
mig och skaffar mig ut frän detta
huset,
15. ty jag är stulen från Ebreernas land och har dessutom här icke
gjort nlgot, hvarlör de skulle sätta
mig i fängelse!
I Mos. 37 : os.
16. Och när öfverbagaren säg, att
han gaf god uttydning, sade han till
Josef: Åfven jag, si, jag säg i min
dröm tre hvetebrödskorgar på mitt
hufvud.
.
17. Och i öfversta korgen voro
a.Uehanda bakverk, som Farao plägar äta; och fåglame åto dem utur
korgen på mitt hufvud.
18, Och Josef svarade och sade:
Detta är uttydningen därpl: de tre
korgame ilro tre dagar.
19. Inom tre dagar skall Farao
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upplyfta ditt hufvud ifrån dig och
hänga dig på trli, och fåglarne skola
äta ditt kött af dig.
20, Och på den tredje dagen, Faraos födelsedag, gjorde han ett gästabud åt alla sina tjänan och upptog
öfvervinskänken och öfverbagaren
ibland sina tjänare.
21. Och han insatte öfvervinskil.nken äter i sitt skänkämbete, att han
skulle gifva Farao bägaren i handen,
22. men öfverbagaren lät han hänga,
såsom Josef hade uttydt för dem.
23. Men öfvervinskänken kom icke
ihåg Josef, utan glömde honom.

41 Kapitlet.
FartUJs dröm,ar.

7osif• 01./'}'llöieue.

ch två är därefter drömde Farao,
att han stod vid älfven.
2. Och si, utur il.lfven uppstego
sju nöt, vackra till utseendet och
feta till köttet, och betade i vassen.
3· Och si, efter dessa uppstega sju
andra nöt utur älfven, fula till utseendet och magra till köttet, och
de stodo utmed de andra på stranden af älfven.
4· Och de sju till utseendet fula
och till köttet magra nöten åto upp
de sju till utseendet vackra och feta
nöten. Och Farao vaknade.
5· Och han insomnade och drömde
l nyo, och si, sju ax, frodiga och
vackra, vuxo pl en stjälk.
6. Och si, sju ax., tunna och af
östanvinden brända, uppsköta efter
dessa.
1· Och de tunna axen uppslukade
de sju frodiga och fulla axen. Och
Farao vaknade, och si, det var en
dröm.
8. Och om morgonen blef han orolig till sinnes och sände ut och lät
kalla alla spämän i Egypten och alla
dess vise, och Farao omtalade för dem
sin dröm. Men ingen kunde uttyds
honom för Farao.
Dan. o: I, 3, Io f.
9· Och öfvervinskänken talade till
Farao och sade: :o J ag kommer ihåg
i dag mina synder.
I Mos. 4o: I 4 •
10. Farao blef vred pl sina tjl!.nare
och satte mig och öfverbagaren i
förvar i det hus, där föreståndaren
för litvakten bor.
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II. Och vi drömde en drlSm på
samma natt, jag och han, och uttydningen af de:t;t dröm, som hvar och
en af oss drömde, var olika.
12. Och jämte oss var där en
Ebreisk ung man, tjänare åt föreståndaren för lifvakten, och för honom omtalade vi våra drömtnar, och
han uttydde våra drömmar för oss,
eftersom hvar och en hade drömt.
13. Och eftersom han uttydde för
oss har det gått Mig insatte han
åter på min plats, och honom hängde
han.•
14. Och Farao sände och kallade
Josef, och man förde honom skyndsamt utur fängelset. Och han rakade sig, ömsade sina kläder och
gick in till Farao.
Ps. ros: oo.
15. Och Farao sade till Josef: Jag
har drömt en dröm, och ingen är,
som kan uttyda honom. Men jag
har hört sägas om dig, att när du
hör en dröm, då uttyder du honom.
r6. Och Josef svarade Farao och
sade: Icke jag, men Gud skall svara
hvad som är hälsosamt för Farao.
17. Och Farao sade till Josef: Jag
drömde, att jag stod på stranden af
älfven.
r8. Och si, sju nöt uppstego utur
!ilfven, feta till köttet och vackra till
skapnaden, och de betade i vassen.
19. Och si, efter dem uppstego sju
andra nöt, klena och mycket fula
till skapnaden och magra till köttet;
jag har icke i hela Egyptens land
aett så fula.
20. Och de magra och fula nöten
äto upp de sju första, feta nöten.
21. Och när dessa hade ipgätt i
deras lif, märktes icke, att de hade
ingått uti dem, och deras utseende
Eörblef fult såsom tillförne. Och jag
v11knade.
22. Och jag såg i min dröm, och
si, sju ax vuxo på en stjälk, fulla
och vackra.
23. Och si, efter dessa uppsköto
sju ax, svaga, tunna, brända af östanvinden.
24. Och de tunna axen uppslukade
de sju vackra axen. Och jag sade
det åt spåmännen, men de kunde
icke förklara mig det.
25. Och Josef sade till Farao: Fa-
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raos dröm är en. Gud har förkunnat Farao hvad han vill göra.
26. De sju vackra nöten äro sju
år, och de sju vackra axen äro sju
år. Det är en enda dröm.
27. Och de sju magra och fula nöten, som uppstego efter dessa, äro sju
år; äfvensom de sju tomma, af östanvinden brända, axen. Sju hungerår
skola komma.
28. Denna var meningen af mitt
tal då jag sade till Farao: Hvad Gud
vill göra, det har han låtit Farao se.
r Mos. 41:

1,5.

29. Si, sju år skola komma af stor

ymnighet öfver hela Egyptens land.
30. Och efter dem skola s) u hungerår uppstå, och all ymmghet skall
varda förgäten i Egyptens land, och
hungersnöd skall förtära landet.
31. Och man skall icke veta af
någon ymnighet i landet, för denna
hungersnödens skull, som sedankonimer, ty den skall blifva ganska svår.
32. Och h vad det angår, att drömmen har upprepats för Farao två
gånger, så betyder det, att denna
sak är af Gud bestämd och att Gud
skall låta den snarligen ske.
33· Och må nu Farao utse en förståndig och vis man att sätta öfver
Egyptens land!
34· Och må Farao tillsätta och förordna förvaltare i landet och läta
dem uppbära femtedelen af afkastningen i Egyptens land under de sju
ymniga åren!
35· Och må desse insamla allehanda lifsmedel under de kommande
goda åren och upplägga säd under
Faraos hand i städerna till föda och
förvara den,
36. så att lifsmedel må finnas upplagda för landets behof under de sju
hungeråren, som skola komma öfver
Egyptens land, så att landet icke mä
förgås af hunger!
37· Och det talet var godt i Faraos
och alla hans tjänares ögon.
38. Och Farao sade till sina tjänare: Finnes väl någon man, som
är lik denne, i hvilken Guds ande är?
39· Och Farao sade till Josef: Sedan Gud har kungjort för dig allt
detta, är ingen så förståndig och vis
som du.
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40. Du skall råda öfver mitt hus, gjort mig fruktsam i mitt lidanoch efter ditt ord skall allt mitt folk des land •.
rätta sig. Allenast hvad tronen an53· Och de sju ymnighetsåren, som
går vill jag vara större än du.
hade varit i Egypten& land, togo slut;
Ps. Ios: oi. I Makk. o: 53· Ap. G. 7: Ja.
54· och de sju hungiträren qörjade
41. Och Farao sade till Josef: Se, komma, eftersom Josef hade sagt.
jag sätter dig öfver hela Egyptens Och det blef hungersnöd i alla Hinland.
der, men i hela Egyptens land fanns
42. Och Farao tog sin ring af sin bröd.
Ps. •os: 16.
hand och satte den på. J osefs hand
55· Och hela Egyptens land hungoch klädde honom i finaste linne- rade, och folket ropade till Farao
kläder och hängde en guldkedja på efter bröd. Och Farao sade till alla
hans hals.
Egyptier: Gän bort till Josef! hvad
43· Och han lät honom åka i sin han säger eder, det gören!
&lldra vagn och lät ropa framför ho56. Och det blef hungersnöd öfver
nom: Abrek!• Och han satte ho- hela landet, och Josef öppnade alla
nom öfver hela Egyptens land.
förrädshus och sålde säd ät Egyp44· Och Farao sade till Josef: Så tierna. Och hungersnödeb var stor
sant jag är Farao, dig förutan skall i Egyptens land.
ingen i hela Egypte:c:s- land lyfta sin
57· Och från alla länder kom man
hand eller sin fot.
till Egypten till Josef för att k&pa
45· Och Farao kallade Josefs namn säd, ty det var stor hungersnl!d i
Zafenat-Paneah,•• och gaf ho- alla länder.
nom till hustru Asenat, dotter af Po42 Kapitlet.
tifera, präst i On. Och Josef drog
ut öfver Egyptens land.
'forefs 6riiån-< ./lirsta resa till Egyjtm.
46. Och Josef var trettio år gamch dA. Jllkab säg, att säd fanns
mal, när han stod inför Farao, koatt köpa i Egypten, sade han
nungen i Egypten. Och Josef gick till sina söner: Hvi sen I på hvarut ifrån Farao och for omkring i andra?
hela Egyptens land.
2. Och han sade: Si, jag har hört,
47· Och landet gaf i de sju ym- att uti Egypten finnes säd att köpa;
niga åren afkastning kärftals.
faren dit ned och köpen oss säd
48. Och han samlade ihop alle- därifrån, att vi må lefva och icke dö!
handa lifsmedel, som under de sju
Ap. G. 7: n.
åren vuxo i Egyptens land, och upp:;. Och tio af J osefs bröder f oro
lade dem i städerna. De lifsmedel, neG, att de skulle köpa slid i Egypten.
som vuxo på marken omkring hvar
4· Men Jakob sände icke Benjaoch en stad, upplade han i staden. min, J osefs broder, med hans bröder,
49· Och Josef upplade säd i förräd ty han sade: Någon olycka kunde
till så stor myckenhet som sanden i drabba honom.
hafvet, så att man slutade upp att
5· Och Israels söner kommo bland
räkna den, ty den kunde icke räknas. mänga andra för att köpa säd, ty
so. Och åt Josef föddes två söner, det var hungersnöd i Kanaans land.
innan något hungerår kom, hvilka
6. Och Josef var herre i landet och
föddes honom af Asenat, dotter till var den som sålde säd åt allt folket
Potifera, präst i On.
i landet. Och Josefs bröder kommo
I Mos. 46! oo.
4!t: 5·
och bugade sig för honom med an51. Och Josef kallade den först- siktena mot jorden.
föddes namn Manasse,••• »emedan
7· Och då Josef fick se sina bröGud har låtit mig glömma allt der, kände han igen dem, men han
mitt lidande och min faders hela hus •· visade sig främmande emot dem och
52. Och den andres namn kallade talade hårdt till dem och sade till
han Efraim,t )emedan Gud har dem: livarifrån kommen I? Och de
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sade: Ifrdn Kanaans land, f8r att
köpa lifsmedel.
8. Och Josef kände igen sina bröder, men de kände icke igen honom.
9· Och Josef kom ihåg de drömmar, som han hade drömt om dem,
och sade till dem: I ären spejare, I
hafven kommit för att se efter hvar
landet är öppet.
10. Och de svarade honom: Nej,
herre! dina tjänare hafva kommit för
att köpa säd till föda.
n. Vi äro alla en mans söner, vi
äro redlige män, dina tjänare hafva
aldrig varit spejare.
12. Och han sade till dem: Nej,
utan I hafven kommit för att se efter
hvar landet är öppet.
13. Och de svarade: Vi, dina tjänare, äro tolf bröder, söner af en
och samme man i Kanaans land; och
si, den yngste är nu hos vA.r fader,
och en är icke mera till.
1

Mos. 44: oo.

14. Och Josef sade till dem: Det
är såsom jag har sagt eder: spejare
ären I.
15. HAruppå skolen I pröfvas: sA.
sant Farao lefver, skolen I icke
komma härifrån, med mindre eder
yngste broder kommer hit.
• Mos. 43: S•

16. Sånden en af eder att hllmta
hit eder 'broder! men stannen I silsom fängar, att ederttal måpröfvas,
om I hafven talat sanning. Ty om
så icke lir, så ären I spejare, så sant
Farao lefver.
17. Och han satte dem allesamman
i förvar i tre dagar.
18. Och pä den tredje dagen sade
Josef till dem: Viljen I lefva, så goren alltså: - jag är en man som
fruktar Gud 19. om I ären redlige, sA. stanne
en eder broder säsom fänge i det
hus, där I förvarens; men I, faren
eder väg och fören med eder den
säd, som I hafven köpt för hungersnöden i edra hem,
20. och fören eder yngste broder
hit till mig, att edra ord må besannas och I icke mA.n dö! Och de
gjorde sA..
21. Och de sade, den ene till den
andre: Visserligen hafva vi förskyllat
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detta pä vA.r broder, hvilkens sjil.ls
dngest vi sllgo då han bad oss och
vi icke hörde honom. Därföre har
·denna nöd träffat oss.
22. Och Ruben svarade dem och
sade: Sade jag icke till eder sålunda:
oförsynden eder icke pä pilten!.
Men I hörden mig icke. Och si, nu
är det hans blod, som utkräfves.
• Mos. 37: 21.
23. Och de visste icke, att Josef
förstod det, ty han talade med dem
genom tolk.
24. Och han vände sig bort ifrA.n
dem och grät. Sedan vände han sig
äter till dem och tog Simeon ifrån
dem och fängslade honom inför deras ögon.
25. Och Josef befallde, att man
skulle fylla deras säckar med säd
och lägga deras penningar tillbaka,
llt enhvar i hans säck, och gifva
dem kost för resan. Och han gjorde
sA. med dem.
26. Och de lassatie sin säd p ä sina
åsnor och foro därifrån.
27·. Och dä en af dem öppnade sin
säck för att fodra sin åsna vid ett
hviloställe, fick hansesinapenningar,
som lägo öfverst i säcken.
28. Och han sade till sina bröder:
Mina penningar äro återlämnade, och
si, de ligga i min säck. Då blefvo
de bestörte, och de vände sig bäfvande till hvarandra och sade: Hvi
har Gud gjort oss detta?
29. Och de kommo hem till sin
fader Jakob i Kanaans land och berättade för honom allt hvad som
hade händt dem och sade:
30. Den mannen, som är herre i
landet, talade hårdt till oss och bemötte oss såsom om vi ville speja
landet.
31. Och vi sade till honom: vi äro
redlige män och hafva aldrig varit
spejare;
32. vi äro tolf bröder, vår faders
söner; en är icke mera till, och den
yngste är nu hos vår fader i Kanaans land.
l3· Och mannen, som är herre i
landet, sade till oss: däraf skall jag
veta, att I liren redlige män: kvarlil.mnen hos mig en eder broder och
tagen med eder hvad I hafven kl\pt
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för bungerenöden
edra hem och
faren eder väg
34- och fören eder yngste broder
hit till mig, sil att jag mA veta, att I
icke åren spejare, utan redlige män!
Eder broder skall jag gifva eder tillbaka, och I skolen fritt få fara omkring i landet.
35. Och nil.r de tömde sina sickar,
fann hvar och en sin penningpung
i sin säck. Och när de sAgo sina
penningpungar, blefvo de och deras
fader förskräckte.
36. Och Jakob, deras fader, sade:
Mig gören I barnlös. Josef är borta,
Simeon är borta, och Benjamin viljen
I taga ifrAn mig. Skulle allt detta
öfvergå mig?
37· Och Ruben talade till sin fader
och sade: Mina tvA söner mA du döda,
om jag icke förer honom till dig.
Gif honom i min vlrd! jag skall
återställa honom At dig.
38. Och han sade: Min son får icke
fara ned med eder; ty hans broder
är död, och han är allena kvar. · Och
träffade någon olycka honom på den
resa I viljen göra, sil skullen I bringa
mina grå hår med sorg ned i de
dödas rike.

43 Kapitlet.
Y-if• lwödw1 -.lra ,..,,. till F.,yjtlll.
ch hungersnöden varsvlrilandet.
2. Och nil.r de hade ätit upp den
sll.d, som de hade hämtat ifr!n Egypten, sade deras fader till dem: Faren
tillbaka dit och köpen oss litet sll.d
till föda!
3· Och Juda svarade honom och
sade: Mannen har bedyrat och sagt
till oss: I fån icke se mitt ansikte,
med mindre eder broder är med eder.
4· Om du sinder vlr broder med
oss, sA vilja vi fara ned och köpa
dig sid till föda.
5· Men om du icke sänder honom
med oss, så fara vi icke, ty mannen
har sagt till oss: I fln icke se mitt
ansikte, med mindre eder broder är
med eder.
, Moa. 4e: •s, oo. 44: •3·
6. Och Israel sade: Hvi gjorden I
mig så illa, att l berättaden för mannen, att I baden ännu en broder?
7• Och de avarade: Mannen frA-
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gade enträget om oss och vAr slikt,
sll.gande: lefver eder fader In? hafven
I ll.nnu en broder? Och vi svarade,
allt eftersom han frlgade. Kunde
vlil vi veta, att han skulle säga:
fören eder broder hit med eder!
8. Och Juda sade till Israel, sin
fader: Sänd pilten med mig, att vi
mA stä upp och fara latad och blifva
vid 1if och icke dö, både vi och du
och vira spAda barn l
9· J ag ansvarar för honom; af min
hand må du utkräfva honom. Förer
jag icke honom till dig och ställer
honom för ditt ansikte, sil blifve
skulden min inför dig i all tid!
• Mos. 44: 31•

Och om vi icke hade dröjt så
lll.nge, sA hade vi redan varit tillbaka
för andra gA.ngen.
11. Och Israel, deras fader, sade
till dem: Om det nu så il.r, sågtiren
sA: tagen af landets blista fmkt i
edra säckar och medfören åt mannen
slsom skänk litet balsam och litet
honung, gummi, harts, pistscianötter
och mandlar!
12. Och tagen dubbelt sA mycket
penningar med eder och Aterfören
med eder de penningar, som blefvo
eder Aterlll.mnade öfverst i säckarue!
Törhända var det ett misstag.
13. Och tagen eder broder och stån
upp och vinden tillbaka till mannen!
:r.(. Och Gud allsmäktig läte barmbirtighet eder vederfaras inför mannen, att han hemsänder eder med
eder andre broder och Benjamin!
Och blifver jag baml6a, sA blifver
jag barnlös.
15. Och männen togo dessa skänker och togo med aig dubbelt sA
mycket penningar samt Benjamin;
och de stodo upp och foro till Egypten och inställde sig inför Josef.
16. Och dl Josef sAg Benjamin med
dem, sade han till honom, som hade
uppsikt öfver hans hus: För desse
män in i huset och slakta ett slakt..
djur och red till det! ty de skola llts
med mig i middag.
17. Och mannen gjorde såsom Je>sef hade sagt och förde mltnnen in
i huset till Josef.
18. Och de li!lefvo förskräckte när
de infördes i josefs hus och sade:
10.
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Vi hafva blifvit införde hit för penningames skull, som voro lagda tillbaka förra gången i våra säckar,
emedan man vill öfverrumpla oss och
falla öfver oss och göra oss till trälar
och taga våra Asnor.
19. Och de gingo till den mannen,
som hade uppsikt öfver Josefs hus,
och talade med honom vid ingången
till huset
20. och sade: Nådige herre! vi hade
förra gången farit hit ned för att
köpa säd till föda.
2I. Och när vi komma till ett h viloställe och öppnade våra säckar, si, då
lågo h vars och ens penningar öfverst
i hans säck, till sin fulla vikt; och
dessa hafva vi nu fört tillbaka med
oss.
1 Mos. 4•: 35•
22. Och vi hatva också tagit andra
penningar med oss, till att köpa säd
till föda. Vi veta icke hvem som har
lagt våra penningar i våra säckar.
23. Och han svarade dem: Frid
öfver eder! frukten icke! eder Gud
och eder faders Gud har lagt åt eder
en skatt i edra säckar; edra penningar hafva kommit mig till handa.
Och han förde Simeon ut till dem.
24. Och mannen förde männen in
i Josefs hus och gaf dem vatten, att
de skulle två sina fötter, ocJJ. gaf foder åt deras åsnor.
1 Mos. t8; 4 •
25. Och de ställde skänkerna i ordning, till dess Josef skulle komma
hem vid middagen. Ty de hade hört,
att de skulle äta bröd där.
26. Och när Josef kom in i huset,
förde de till honom de skänker, som
de hade med sig, in i huset, och föllo
ned för l;10nom till jorden.
27. Och han frågade dem huru det
var med dem och sade: Huru står
det till med eder gamle fader, om
h vilken I taladen? Lefver han än n u?
28. Och de svarade: Det står väl
till med vår fader, din tjänare; han
lefver ännu. Och de bugade sig och
föllo ned för honom.
29. Och han upplyfte sina ögon
och såg Benjamin, sin broder, sin
moders son, och sade: Ar det eder
yngste broder, om hvilken I taladen
med mig? Och han sade: Gud vare
dig nådig, min son!
30. Och Josef, hvilkens hjärta upp-

KAP. H: 7,

rördes af kärlek till sin broder, och
som sökte rum för att gråta, skyndade att gå in i sin kammare och
grät där.
31. Och sedan han hade tvagit sitt
ansikte, gick han ut och gjorde våld
på sig oeh sade: Sätten fram mat!
32. Och man satte fram särskildt
för honom, och särskildt för dem,
och särskildt för Egyptierna, som å to
med honom, ty Egyptierna kunna
icke äta bröd tillsammans med Ebreerna, emedan det anses såsom en
styggelse för Egyptierna.
:t

Mos. 46: )4•

Dan.

I:

8.

Tob. t:

12,

33· Och de fingo sina platser ruidt
emot honom, den förstfl;dde efter
sin förstfödslorätt, och den yngre
efter sin yngre ålder; och männen
sågo med förundran häröfver, den
ene på den andre.
34· Och han lät bära maten ifrån
sig till dem, och för Benjamin lades
fem gånger mer än för någon af alla
de andra; och de drucko sig druckne
hos honom.

44 Kapitlet.
'Jo•if pröfvar nr<a l>röäe...
chJosefbefalldehonom,somhade
uppsikten öfver hans hus, och
sade: Fyll männens säckar med säd,
så mycket de kunna rymma, och lägg
hvars och ens penningar öfverst i
hans säck!
2. Och min bägare, silfverbägaren,
skall du lägga öfverst i den yngstes
säck tillika med penningame för säden. Och han gjorde eftersom Josef
hade sagt.
3· Följande morgon, i dagningen,
fingo männen fara med sina åsnor.
4· Då de hade kommit ett litet
stycke utom staden, sade Josef till
honom, som hade uppsikten öfver
hans hus: statt upp och sätt efter
männen, och !!-är du hinner upp dem,
så säg till dem: hvi hafven I lönat
godt med ondt?
5· År det icke just den bägare, ur
hvilken min herre dricker, och den
han spår med? I hafven illa gjort.
6. Och när han uppbann dem, sade
han dessa ord till dem.
7· Och de svarade honom: Hvi
talar min herre sådana ord? Bort
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det, att dina tjinare skulle hafva
gjort sådant!
8. Si, de penningar, som vi funno
öfverst ofvanpl i vAra sll.clr.ar, hafva
vi fört tillbaka till dig ifrån Kanaans
land. Och huru skulle vi dl vilja
stjäla silfver eller guld utur din herres hus?
9· Den ibland dina tjänare, hos
h vilken den finnes, han mA. dö l och
äfven vi vilja blifva min herres trälar.
10. Och han sade: Ja, blifve det
nu slsom I hafven sagt! Den hos
hvilken den finnes, han blifve min
träl! men I skolen vara utan skuld.
n. Och de skyndade att nedsitta
enhvar sin säck pl jorden, och de
öppnade enhvar sin säck.
12. Och han sökte, begynnande
med den äldste och slutande med
den yngste, och bägaren fanns i BenjamiJJ.s sick.
13. Och de refvo sina kläder, och
enhvar lassade sin lsna, och de vände
Ater till staden.
14- Och J u da och hans bröder
gingo in i huset till Josef, som ännu
var kvar där, och de föllo ned till
jorden för honom.
15. Och Josef sade till dem: Hvad
Ar det för en gllrning I hafven gjort?
Vissten I icke, att en sldan man som
jag kunde spl?
16. Och Juda sade: Hvad skola vi
säga till min herre, hvad skola vi
tala, och huru skola vi rittfärdiga
oss? Gud har röjt dina tjänares missgärning. Si, vi och den, i hvilkens
lgo bAgaren Ar funnen, äro min herres trålar.
17. Och han sade: Bort det, att
jag skulle sl göra! Den man, i hvilkens ägo bägaren är funnen, han
skall blifva min trlll. Men I, faren
med frid upp till eder fader!
18. Och Juda gick fram till honom
och sade: Nldige herre, måtte din
tjänare fl tala ett ord i min herres
öron, och din vrede icke upptändas
öfver din tjänare! ty du är slsom
Farao.
19- Min herre frågade sina tjinare
och sade: hafven I nlgon fader eller
broder?
20. Och vi svarade min herre: vi
bafva en gammal fader och en yngre

56

broder, född i hans A.lderdom, och
dennes broder är död, och han är
sin moders enda nu lefvande barn,
och hans fader hafver honom kll.r.
21. Och du sade till dina tjil.nare:
fören honom till mig, att jag mAtte
få se honom med egna ögon!
22. Och vi svarade min herre: pilten kan icke lämna sin fader, ty
lämnar han sin fader, så dör denne.
23. Och du sade till dina tjlnare:
om eder yngste broder icke kommer
med eder, fln I icke ännu en gång
se mitt ansikte.
• Mos. ••= ,5•
24. Och sedan vi hade farit upp
till din tjänare, min fader, och hade
berättat för honom min herres ord,
25. sade vAr fader: vänden Ater
och köpen oss nlgon föda!
26. Och vi svarade: vi kunna icke
fara dit; men om vAr yngste broder
kommer med oss, då vilja vi fara
!stad, ty vi vAga icke se den mannens ansikte, om vAr yngste broder
icke är med oss.
27. Och din tjänare, min fader,
sade till oss: I veten, att min hustru
har födt mig tvl söner,
28. och den ene gick bort ifrln mig,
och jag sade: för visso är han ihjälrifven, och jag har ej sett honom
sedan dess.
• Mos. 37: 33·
29. Och tagett I äfven denne ifrln
mig, och nlgon olycb träffar honom, sA. skolen I bringa mina gr!
hAr med sorg ned i de dödas rike.
30. Och nu, når jag kommer hem
tt11 din tjänare, min fader, och pilten
icke är med oss, al skall han, emedan hans lif är bundet vid dennes
lif, dö
31. nlr han ser, att pilten icke är
med; och vi, dina tjänare, skola
bringa din tjänares, vAr faders, gn\
hår med sorg ned i de dödas rike.
32. Ty jag, din tjänare, har åtagit
mig ansvaret för pilten hos min fader
och sagt: om jag icke förer honom
till dig igen, al bUfver skulden min
inför min fader i all tid. 1 Mos. 43: 9·
33· Må därföre nu din tjänare få
stanna kvar hos min herre slsom
träl i piltens ställe och pilten fara
med sina bröder!
34· Ty huru skalljag kunna komma
till min fader, om jag icke hafver
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KAP. H: 24.

u. Och jag vill där försörja dig,pilten med mig? Jag finge då se
den jämmer, som skulle träffa min ty ännu återstå fem hungerår -att
du icke skall lida nöd, hvarken du
fader.
eller ditt hus eller nägot som dig
tillliörer.
45 Kapitlet.
12. Och si, edra ögon och min
'l••if rifo" sig till iiimla för siiUI bröd.,-.
broder Benjamins ögon se, att jag
Deras lumfiird.
ch Josef kunde icke göra våld talar muntligen med eder.
13. Och omtalen för min fader all
på sig inför alla dem som stodo
omkring honom, och han ropade: min härlighet i Egypten och allt
Låten alla gå ut ifrån mig! Och hvad I hafven sett och skynden eder
ingen stannade kvar hos Josef, då att föra min fader hit!
14. Och han föll sin broder Benhan gaf sig till känna för sina bröder.
jamin om halsen och grät, och BenAp. G. 7: •3·
2. Och han brast ut i högljudd jamin grät vid hans hals.
grät, så att Egyptierna och Faraos
15. Och han kysste alla sina brötjänare hörde det.
der och grät öfver dem. Och sedan
3· Och Josef sade till sina bröder: talade hans bröder med honom.
Jag är Josef; lefver min fader ännu?
Och hans bröder kunde icke svara
16. Och det talet spordes i Faraos
honom, ty de blefvo bestörte inför hus: ~Josefs bröder hafva kommit,:o
hans ansikte.
och det var behagligt i Faraos <>dl
4· Och Josef sade till sina bröder: hans tjänares ögon.
Träden fram till mig! Och de trädde
17. Och Farao sade till Joaef: Säg
fram, och han sade: J ag är Josef, dina bröder: gören så: lasten edra
eder broder, h vilken I såld en till ök och faren hem till Kanaans land
x8. och tagen eder fader och edra
:agypten.
1 Mos. 37: mS.
39: r.
5· Och varen nu icke bedröfvade hushåll och kommen till mig! och
och griimen eder icke däröfver att jag vill gifva eder det bästa i EgypI hafven sålt mig hit! ty till eder tens land, och I skolen äta landets
räddning har Gud sll.ndt mig hit fetma.
19. Och detta är min befallning:
före eder.
1 Mos. so: oo.
6. Ty redan i tu år har hungers- gören så: tagen eder för edra små
nöd varit i landet, och ännu äterstå barn och för edra kvinnor vagnar
fem år, under hvilka det hvarken utur Egyptens land och sätten eder
skall plöjas eller skördas.
fader på dem och kommen!
7· Och Gud har sändt mig hit före
20. Och bekymren eder icke om
eder, att jag skulle bereda eder en edra bohagsting, ty hvad bäst är i
framtid på jorden och behålla eder Egyptens hela land skall höra eder
vid lif, till stor räddning.
tilL
8. Och således hafven icke I sändt
21. Och Israels söner gjorde sä,
mig hit, utan Gud. Han har aatt och Josef gaf dem vagnar, efter Famig till en fader för Farao och till raos befallning, och han gaf dem
en herre öfver hela hans hus och reskost på vägen.
till en furste öfver hela Egyptens
22. Åt hvar och en af dem gaf han
kläder till ombyte; men åt Benjamin
land.
Vish. ro: 14.
9· Skynden eder nu och faren hem gaf han tre hundra silfversiklar och
till min fader och sägen honom: så fem omgångar kläder.
säger din son Josef: Gud har satt
23. Och till sin fader sände han
mig till en herre öfver hela Egyp- likaledes tio åsnor, lastade 'med det
ten; kom ned till mig, dröj icke!
som bäst var i Egypten, och tio ås10. Och du skall få bo i landet ninnor, lastade med säd och bröd och
Gosen och vara mig nära, du och lifsmedel åt hans fader under resan.
dina barn och dina barns barn, dina
24- Och han lät sina bröder fara
får och dina fäkreatur och allt h vad och sade till dem: Kifven icke på
dig tillliörer.
vå~en!
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25. Och de foro ifrån Egypten och
kommo till Kanaans land, till sin
fader Jakob;
26. och de förkunnade för honom
och sade: Din son Josef lefver ännu,
och ban lir en herre öfver hela Egyptens land. Men hans hjll.rta förblef
kallt, ty han trodde dem icke.
27. Och de omtalade för honom
alla J osefs ord, b vilka han hade sagt
dem. Och då han såg vagnarne, som
Josef hade sändt för att hämta bonom, blef Jakobs, deras faders, ande
upplifvad,
28. och Israel sade: Det li.r nog:
Josef, min son, lefver ännu! Jag
vill fara och se honom innan jag dllr.
1

Mos. 46: :JO.

46 Kapitlet.
'Jdo6 retw till EryJU..

SläJ:tngiltw.

ch Israel bröt upp med allt hvad
honom tillhörde. Och dA han
kom till Beer-Seba, offrade han slaktoffer At sin faders, !saks, Gud.
2. Och Gud talade till Israel i syner om natten och sade: Jakob, Jakob l Och denne svarade: Si, hår
är jag.
3· Och han sade: Jag är Gud, din
faders Gud; frukta icke att fara ned
till Egypten! ty där vill jag göra
dig till ett stort folk.
4- Jag vill draga med dig till Egypten, och jag vill ock föra dig dirifrån, och Josef skall ligga sin hand
på dina ögon.
S· Och Jakob bröt upp från BeerSeba; och Israels söner upplyfte Jakob, sin fader, och sina små barn
och hustrur p A de vagnar, h vilka Farao hade sändt till att hämta honom.
6. Och de togo sina boskapshjordar och sin egendom, som de hade
förvärfvat i Kanaans land, och kommo till Egypten, Jakob och hela
bans säd m'ed honom.

O

Jos. •4: 4·

Es. so: 4•

Ap. G. 7: •5·

7• Sina söner och sina söner& söner, 11ina döttrar och sina söners
döttr.u och hela sin säd förde han
med sig till Egypten.
8. Och dessa lro namnen pA Israels barn, som kommo till Egypten:
Jakob och hans söner: Jakobs fömt• Mo• . .: •·
fl!dde son Ruben,
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9· och Rubens söner: Hanok,Pallu,
Hezron och Karmi;
• Mos. 6: •4·

4 Mos • .6: 5·

och Simeons söner: Jemuel,
]amin, Ohad, Jakitr, Zohar och Saul,
son till en Kananeisk kvinna;
10.

Krölb 4:

I

•+·

och Levis söner: Gerson. Kebat och Merari;
1 Krlln. 6: z.
12. och Judas söner: Er, Onan,
Sela, Perez och Serah; men Er och
Onan hade dött i Kanaans land, och
Perez' sönervoro Hezron ochHamul;
II.

l

KröQ. ,J: :t.

13. och Isaskars söner: Tota, Puva,
J o b och Simron ;
I Krön. 7, .
14. och Sebulons söner: Sered,
Elon och J ahleel;
· 15. desse voro Leas söner, som hon
fOdde At Jakob i Mesopotamien, och
dessutom hans dotter Dina; söner
och döttrar utgjorde de tillsammans
trettiotre ajiUar;
16. och Gads söner: Zifion, Haggi,
Suni, Ezbon, Eri, Arodi och Areli;
17. eeh Asers söner: Jimna, Jiava,
Jisvi, Beria, och deras syster Serah;
och Berlas söner: Heber och Malkiel;
Krön. 7: 30.

I

18. desse voro söner af Si1pa, hvil-

ken Laban hade gifvit At Lea, sin
dotter, och hvilka bon födde At Jakob, sexton sjilat;
19. Rake!s, Jakob! hustrus, söner:
Josef och Benjamin;
20. och de söner Joseffick i Egypten: Manasse och Efraim, hvilka
Asenat, dotter till Potifera, präst i On,
hade födt At honom;
r Mo•··+•= so.
21. och Benjamins söner: Bela, Beker, Asbet,· Gera, Naaman, lShi, Ros,
Muppim, Huppim och Ard;
1

Krön. 7:6.

22. desse voro Rakels söner, som

blefvo födde At Jakob, tillsammans
fjorton sjalar;
23. och Dans söner: Husim;
4 Mos • .6: 42.

24. och Naftalis sliDer: Jahzeel,

Gumi, Jezer och Sillem;
25, desse voro söner af Bilha, hvilken Laban hade gifvit At sin dotter
Raket, och dess e födde hon At J ako b, tills~~tt~mans sju ejll1ar.
26. Alla sjlilar, som kommo med
Jakob till Egypten, och som voro
utgångna af hans länd, voro, undan-
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tagandes hans sonhustrur, tillsammans sextiosex själar.
27. Och Josefs söner, som föddes
åt honom i Egypten, voro två själar.
Alla själar af Jakobs hus, som kommo till Egypten, voro sjuttio.
s Mos. Io: oa. Ap. G. 7: <4·
28. Och han sände Juda framför
sig till Josef, att denne skulle visa
honom vägen till Gosen; och de
komma till landet Gosen.
29. Och Josef spände för sin vagn
och for emot Israel, sin fader, till
Gosen. Och då han fick se aonom,
föll han om hans hals och grät länge
vid .hans hals.
30. Och Israel sade till Josef: Nu
vill jag gärna dö, sedan jag har sett
ditt anai.kte, att du ännu ltiver.
31. Och Josef sade till sina bröder
och till sin faders hus: Jag vill fara
upp och berätta detta för Farao och
säga till honom: mina bröder och
min faders hll8, som voro uti Kanaans land, hafva kommit till mig.
32. Och desse män ll.ro herdar, ty
de äro folk som idka boskapsskötsel;
och sina får och fäkreatur och allt
hvad de äga hafva de fört med sig.
33· Och när Farao låter kalla eder
och säger: Hvad är edert yrke?
34· skolen I svara: dina tjänare äro
folk, som hafva idkat boskapsskötsel
ifrån vår barndom och ända till nu,
både vi och våra fäder; att l män få
bosätta eder i landet Gosen; ty alla
herdar äro en styggelse för Egyptierna.
, Mos. 47: 6. • Mos. 8: o6.

kommit för att glista i landet; ty dina
tjänare hade intet bete för sin bo·
skap, emedan h ungersnöden är svå1
uti Kanaans land. Och låt nu dina
tjänare få bosätta sig i landet Gosen!
S. Och Farao talade till Josef och
sade: Din fader och dina bröder
hafva kommit till dig.
6. Egyptens land ligger för dig; i
den bästa delen af landet må du lita
din fader och dina bröder bosätta
sig! Må de bo i landet Gosen! Och
am du vet nägra män ibland dem,
som li.To duglige, sä sätt dem till
uppsyningsmän öfver den boskap,
som hörer mig till!
'}. Och Josef hämtade sin fader Jakob och ställde honom inför Famo,
och Jakob välsignade Farao.
8. Och Farao frågade Jakob: Huru
mänga äro dina lefnadshs dagar?
9· Och Jakob svarade Farao: Min
vandrings års dagar äro hundra
trettio :l.r. Få och onda hafva mina
lefnadsårs dagar varit och hinna icke
upp mina fäders lefnadsårs dagar
under deras vandringstid.
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13. Och bröd fanns icke i hela landet, emedan hungersnöden var ganska
svår. Och Egypten och Kanaans
land försmäktade af hunger.
14. Och Josef hopsamlade alla penninpr, som funnas i Egyptens land
och i Kanaans land, för säd, som de
köpte ; och Josef upplade alla penningame i Faraos hus.
15. Och när penningame ~ogo slut
i Egyptens land och i Kanaans land,
komma alla Egyptier till Josef och
sade: Skaffa oss bröd! Och hvi skola
vi dö i din Asyn, därföre att vära
penningar hafva tagit slut?
r6. Och Josef svarade: Skaffen hit
eder boskap, sä vill jag gifva eder

Ps. n9: 19, Ebr. n: p, 13.

Och Jakob välsignade Farao
och gick ut ifrån honom.
II. Och Josef anvisade bostad åt
sin fader och sina bröder och gaf
dem en besittning i Egyptens land,
i den bästa delen af landet, i landet
Raamses, såsom Farao hade befallt.
12. Och Josef försöijde sin fader
och sina bröder och hela sin faders
hus med bröd, efter deras barns antal.
10.

Syr. 49: '7•

'Jakoo !Josätt.r nr i Gosen. n-r·I"-Ödm {
.Eg-yptm. 'fakoos •lutötu/ia,.,

gick och berättade detta
OchförJosef
Farao och sade: Min fader
och mina bröder och deras fär och
flikreatur och allt h vad de äga hafva
kommit från Kanaans land; och si,
de äro nu i landet Gosen.
:z. Och af samtlige sina bröder tog
han fem män och ställde dem inför
Farao.
3· Och Farao sade till hans bröder:
H vad är edert yrke? Och de svarade
Farao: Dina tjänare äro herdar, både
vi och våra fäder.
4· Och de sade till Farao: Vi hafva
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för eder boskap, om edra penningar
hafva tagit slut.
17. Och de förde sin boskap fram
till Josef, och Josef gaf dem bröd
för hlistame, fåren, flikreaturen och
Asnoma. SA födde han dem det året
med bröd för all deras boskap.
18. Och när året var föTbi, kommo
de till honom pA det andra året och
sade till honom: Vi vllja icke dölja
för vAr herre, att när nu penningame
lro slut och all vAr boskap Ar i vlr
herres vAld, sA finnes intet annat
kvar för vAr herre att fl il.n vAra
kroppar och vår jord.
19. H vi skola vi förgAs i din byn,
bAd e vi och vår jord l Köp oss och
vår jord för bröd, sA vilja vi med
vär jord blifva Faraos trillar. Gif oss
blott sid att sA, att vi mA lefva och
icke dö och att jorden icke mA läggas öde.
20. Och Josef köpte At Farao all
jord i Egypten; ty Egyptierna sålde,
enbvar, sin Aker, emedan hungersnöden var stark öfver dem. Och
jorden föll Farao till.
21. Och folket förflyttade han till
städerna, ifrån den ena ändan af
Egyptens land till den andra.
22. Prästernas jord allena köpte
ban icke, ty prästerna hade sin bestämda lön af Farao, och de lefde af
sin bestll.mda lön, som Farao gaf
dem; därföre beböfde de icke sälja
sin jord.
23- Och Josef sade till folket: Si,
jag har i dag köpt eder och eder
jord At Farao. Dll.r bafven I säd,
besln eder jord l
24- Och femtedelen af afkastningen
skolen I gifva At Farao; och de fyra
delame skola böra eder till, för att
besA lkem och till föda för eder och
edra busbAll och edra smA barn.
25. Och de svarade: Du bar beblllit oss vid lif. MA vi finna nid
inför vlr herres ögon och blifva
Faraos trälar!
26. Och Josef gjorde det till en
lag, som gAller än i dag för Egyptens jord, att femtedelen skall höra
Farao till. Prästernas jord allena
skall icke böra Farao till.
27. Och Israel bodde i Egyptens
Land, i lsnde1. Gosen; och de logo
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det i besittning och vuxo till och
förökades storligen.
28. Och Jakob lefde sjutton år i
Egyptens land, och dagame 1lf J ak obs lefnadsär v oro h undra fyratiosju Ar.
29. Och n!l.r Israels dagar närmade
sig döden, kallade ban sin son Josef
och sade till honom: Har jag funnit
nåd inför dina ögon, sA l!l.gg din
hand under min länd och visa mig
kärlek och trohet och begraf mig
icke i Egypten l
J Mos. s4: •· so: 5·
30. Men lAt mig ligga jämte mina
fAder och för mig ifrån Egypten och
begraf mig i deras graf! ()Ck- ban
sade: Jag skall göra sAsom du bar
sagt.
' Mos. •3= J9. 49: "9· so: J3·
31. Och han sade: Gif mig din ed
hlrpil Och ban gaf honom sin ed.
Och Israel tillbad, böjd emot slingens
hufvudglird.

48 Kapitlet.
7dol ;d döduiropn fliildrn•r
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blef det sagdt åt Josef:
D ärefter
Si, din fader lr sjuk. Och ban
tog bida sina söner, Manasse och
Efraim, med sig.
2. Och det blef berättadt för Jakob och sagdt: Si, din son Josef bar
kommit till dig. Och Israel tog
styrka till sig och satte sig upp i
sil.ngen.
3· Och Jakob sade till Josef: Gud
allsmAktig syntes mig i Lus i Kanaans land och välsignade mig
1

Moe. o8: •l· 35: 6.

4· och sade till mig:· Si, jag skall
låta dig växa och förökas och göra
dig till en skara af folk och gifva
åt din säd efter dig detta land till
evirdlig besittning.
S· Och nu skola dina tvi s&ner,
Efraim och Manasse, som äro födde
At dig i Egypten, innan jag kom till
dig i Egypten, vara mina; likasom
Ruben och Simeon skola de vara
mina.
J Moe. 4" SO·
6. Men de af din säd, som du bar
födt efter dem, skola vara dina; de
skola uppkallas efter sina bröders
namn i desses arfslott. Jos. , 3: 7• J6. J.
7· Och när jag kom ifrån Mesopotamleu, dog Rakel för mig i Ka·
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usans land, under resan, ett litet
stycke ifrån lUrat; och jag begrof
henne där vid vägen till Efrat, det
ll.r Betlehem.
z Moo. 3:s: •9•
8. N är Israel fick se J osefs söner,
sade han: Hvilka äro desse?
9· Och Josef svarade sin fader: De
äro mina söner, som Gud har gifvit
mig här. Och han sade: För dem
hit till mig, att jag må välsigna dem l
10. Och Israels ögon voro tunga
af älder, så att han icke kunde se.
Och han förde dem fram till honom,
och han kysste dem och tog dem i
famn.
u. Och Israel sade till Josef: Att
få se ditt ansikte hade jag icke tänkt,
och si, Gud har låtit mig se till och
med din säd.
12. Och Josef förde dem bort ifrån
hans knän och bugade sig till jorden
för hans ansikte.
13. OchJosef tog dem båda, Efraim
i sin högra hand, till vänster om
Israel, och Manasse i sin vänstra
hand, till höger om Israel, och ledde
dem fram till honom.
14. Och Israel uträckte sin högra
hand och lade henne på Efraims
hufvud, ehuru han var den yngste,
och sin vänstra hand på Manasses
hufvud; han OIIIBkiftade sina händer
med afsikt, emedan Manasse var den
förstfödde.
Ebr. u: 21.
15. Och han v11.1signade Josef och
sade: Den Gud, inför hvilkens ausikte mina fäder, Abraham och lsak,
hafva vandrat, den Gud, som har
vårdat mig ifrån det jag föddes ända
till denna dag,
, Mos. , 7 : •·
16. den ängeln, som har räddat
mig ifrån all nöd, ban välsigne desse
piltarne, och bäre de mitt och mina
fäders, Abrahams och !saks, namn,
och må de förökas i myckenhet på
jorden!
1 Mos. 3.: og. • Mos. I: 7•
17. Och när Josef såg, att hans
fader hade lagt sin högra hand på
Efraims hufvud, behagade det honom illa, och llan fattade uti sin faders hand för att flytta den ifrån
Efraims hufvud pä Manasses hufvud.
18. Och Josef sade till sin fader:
Icke så, min fader, ty denne är den
förstfödde; lägg din högra hand på
hans bufvud!

KAP. t9: 8

19- Och hans fader vägrade och
sade: Jag vet det, min son, jag vet
det; lifveu han skall blifva till ett
folk, och äfven han skall blifva stor;
men hans yngre broder skall varda
större än han, och hans säd skall
blifva ett talrikt folk.
20. Och han välsignade dem på
den dagen och sade: I dig skall
Israel välsigna, sä att man skall säga:
Gud göre dig lik Efraim och Manasse! Och han satte Efraim framför Manasse.
21. Och Israel sade till Josef: Si,
jag dör, oeh Gud skall vara med
eder och föra eder åter till edra fäders land.
2 2. Och åt dig gifver jag ett stycke
land utöfver dina bröder, hvilketjag
med mitt svärd och min båge vill
taga ifrån Amoreernas land.

49 Kapitlet.
'fal:ob fliilnptt>r <i11a sö11er oc4 där,

och Jakob kallade sina söner och
sade: Församlen eder, att jag
må förkunna eder hvad eder skall
hända i den yttersta tiden l
2. Kommen tillhopa och hören, I
Jakobs söner, hören eder fader Israel!
3· Ruben, min förstfödde son är
du, min kraft och min styrkas förstling, främst i höghet och främst i
makt.
, Mos. •g: 3•·
4· Du är sbom ett kokhett vatten.
Ej blifve du den främste! ty du besteg din faders läger; då du besteg
min sllng, besmittade du den.
:l Mos~ 35: ~L
J Krön. s: t.
S· I bröder, Simeon och Levi l våldets vapen voro deras svärd.
I Mos. J4' •s f. Judit g: •·
6. Min själ hafver ingen del i deras
råd, och min ära ingen gemenskap
med deras anslag, ty i sin vrede
dräpte de människor, och i sitt öfverdåd stympade de oxar. 1 Mos. 34 : •s, o6.
'l· Förbannad vare deras vrede, att
den är så våldsam, och deras grymhet, att den är sä hård! Jag vill
fördela dem på Jakob och förströ
dem i Israel.
8. Dig, Juda, skola dina bröder
prisa, din hand skall vara öfver dina
fienders hals·, för dig skola din faders
barn buga sig.
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.rtAt>. 49: 9.

9· Juda är ett ungt lejon. Prån
rlfvet byte stiger du upp, tnin son.
Lägger han sig ned till h vila, lik ett
lejon eller en lejoninna, ho törs störa
honom?
4 Mos. o4: 9· • Kr8n. s: •·
ro. Spiran skall icke vika ifrån
Juda eller härskarestatven ifrån hans
fötter, till dess Fridsfnrsten kommer
och honom skola folken hörsamma.
.Matt... 6.

n. Vid vinträdet binder han sin
mulAsnA, och vid vinrankan sin åsninnas son. I vin tvir han sina
kläder och sin mantel i drufvors blod.
12. Hans l!gon lro rödsprilngda af
vin, och hans tänder ll.ro hvita. af
mjölk.
13. Vid sjöstranden skall Sebulon
bo, vid skeppsstranden, med sin ena
sida vänd emot Zidon.

Jo•. 19: to. Es. 9: r. Matt. 4: '5·
14- Isaskar är en stark Asna, som
lägrat sig emellan spiltvil.ggnma,
15. och nlir han flr ae ett godt
hviloställe och en behaglig mark,
böjer han ryggen under bördan och
tjänar för daglön.
.
16. Dan styre sitt folk sl godt som
nlgon annan af Israels stammar!
17. Dan ligge slsom en orm pl
vigen och såsom en huggorm pl en
glngstig, den där biter hästen i foten,
sl att hans ryttare faller af baklJlngea l
r8. Herre, jag väntar efter din frälsning!
Ps. n~r. 1611, •r-4·
19. Gad, honotnskolaskarortrlinga,
men han skall tringn dem tillbaka.
20. Från Aser kommer fett och
olja, och läckra måltider skall han
gifva såsom en konung. s Mos. J3' •4·
:u. Naftali lir lllr: en lössläppt hind,
och han gifver sköna ord.
23. En telning frln ett fruktbart
träd är Josef, en telning frln ett
fruktbart träd utmed ett källsprång,
med grenar sträckta öfver muren.
23. Och om än skyttar ansatta,
skjuta och förfölja honom,
24. så bliiver dock hans båge styf
och hans händers armar äro starka.
Ifrln hans händer, som är den väldige i Jakob, ifrln honom, Israels
herde och klippa,
:as. ifrln ciiii faders Gud, aom skall
hjllpa dig, och ifrln den Allsmäktige,
som skall viisigna dig, komme vill-

signelser ifrAn himmelen, ifrån ofvan,
välsignelser ifrll.n djupet, som ligger
d!l.runder, viisignelser öfver brlist
och kved!
26. Din faders vlllsi(Plelser lJfverträffe de eviga bergens välsignelser
<;>ch de urgamla höjdernas härlighet!
Öfver J osefs hufvud komme de och
öfver hans hjässa, som lir en furste
bland sina bröder. 5 Mos. 3 3: r4-16 •
:.17. Benjamin lir en glupande nU;
om morgonen äter han rof, och om
aftonen skiftar han byte.
28. Dessa alla äro de tolf Israels
slllkter, och detta ll.r det som deras
fader talade till dem, då han villsignade dem, enhvar med sin sirskilda vil.lsignelse.
Syr. 44 : •6.
:.19. Och han böd dem och sade till
dem: När jag varder samlad till mitt
folk, sl begrafven mig invid mina
fäder, i grottan pli. Efrons, Hetee018,
lker,
30. i den grottan, 11om ligger pl
Makpelaå.ketll.f öster om Mamre, i
Kanaans land, h vilken åker Abraham
köpte till sitt eget grafställe af Efron,
Heteem,
• Jltus •31 •6.
31. dir de hafva begrafvit Abraham och Sara, hans h11stru, där de
ock halva begrafvit Isak och Rebecka,
hans huetru, och dir jag har be·
grafvit Lea,
• Mot. •31 '.9· •s: 9- 35:

•9·

Ap. G. 7115, r6.

32. på den i\liem och i den grottan,
som är köpt af Hets barn.
33· Och nlir Jakob hade slutat att
sl befalla sina söner, drog han sina
fötter upp i sllngen, gaf upp andan
och vardt samlad till sitt folk.

so

Kapitlet.
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Josef föll ned öfver sin faders
Ochansikte
och grät öfver honom
och kysste honom.
• Mos. 4 6: 4 •
3. Och Josef befallde sina l;jlnare,
l!lkarne, att de skulle balsamera hans
fader. Och lAk.ame balsamerade Israel.
3· Och därtill ltgingo fyratio dagar, ty sl 1nlnga dagar A.tgl för
balsamering. Och Egyptierna begrlito honom i sjuttio dagar.
4· Dl nu sorgedagame efter honom voro ute, talade Joseftill Faraos

MOSES FÖRSTA BOK.

19

husfolk och sade: Om jag har funllit nA.d inför edra ögon, så talen
med Farao och sägen:
5· min fader har tagit en ed af
mig och sagt: •si, jag dör, begraf
mig i min graf, som jag har gräft
mig i Kanaans land!• {,A.t tntg nu
fara upp och begrafva min fader och
komma igen!
r Mos. 47: 29 f.
6. Och Farao sade: Far A.stad och
begraf din fader, efter den ed, som
ban har tagit af dig!
7· Och Josef for btad för att begrafva sin fader, och med honom
for~ alla Raraos tjänare, de äldste i
bans hus och alla de äldste i Egyptens land
8. och hela Josefs hus och hans
bröder och hans faders hus; allenast
sina a,päda barn och sina .får och
sina fäkreatur lämnade de kvar i
tandet Gosen.
g. Och med honom foro vagnar
och ryttare, och det var en ganska
1tor skara.
xo. Och när de kommo till den
5ppna platsen Atad, pA. andra sidan
_ . , uppstämde de där en stor
fda. mycket stark klagolåt, och han
anställde åt sin fader en sergefest i
•ju dagar.
Syr. 22: r3.
1 r. Och dA. folket i islld.et, Kananeerna, sågo sergefesten på Atadplatsen,eadede: Egyptierna sörja
där mycket. Däraf fick platsen namnet Abel Mizraim,• och den ligger p A. andra sidan J ordan.
12. Och hans s6ner gjorde med
honom säsom han had~ befallt dem.
13. Oeh hans söner förde honom
till Kanaans land ocb begrofvo honom i grottan på ;Makpela-å.kern,
h vilken åker Abraham hade köpt till
sitt eget grafställe af IUron, Heteern,
öster om Mamre.

r Mos. 23: r6.

Ap. G. 7: r6.

KAl>.

&o: 26.

15. Och Jose/s bröder fruktade, då
deras fader var död, och de sade:
Törhända skall Josef fatta hat till
oss och vedergälla oss allt det onda,
som vi hafva gjort honom.
16. Och de sände bud till Josef,
sägande: Din fader befallde före sin
död och sade:
17. så skolen I säga till Josef:
•käre, förlåt dina bt6der deras missgärning och synd, att de så illa hafva
gjort emot dig, och förlät nu din
faders Guds tjinare deras missgärning!> Och Josef gr!t då de talade
till honom.
18. Och äfven hans bröder gingo
och föllo ned för hans ansikte och
sade: Si, vi äro dina tjänare.
19. Och Josef sade till dem: Frukten icke, ty är väl jag i Guds
ställe?
20. I tänkten ondt emot tnig, men
Gud har tänkt det mig titl godo, att
han skulle göra såsom det nu har
skett, för att vid lif bevara mycket
folk.
r Mos. 45: S·
21. Och frukten nu icke! jag vill
försölja eder och edra barn. Och
han tröstade dem och talade vänligen till dem.
22. Och Josef stannade kvar i
Eg;ypten, han och hans faders hus,
och Josef lefde hundra tio år.
23. Och Josef sA.g Efraims barn
till tredje led. Och äfven af Makir,
Manasses son, föddes barn i Josefs
sköte.
24. Och Josef sade till sina bröder: Jag dör, och Gud skall visserligen söka eder och föra eder utur
detta landet, in uti det land, som
han har tillsvurit Abraham, !sak och
Jakob.
25. Och Josef tog en ed af Israels
söner och sade: Då Gud varder eder
sökande, sA. fören mina ben härifrån!

14. Och Josef for tillbaka till Egyp- • Mos. 13: •9· Jos. 24: 32. Syr. 49: r8. Ebr. u: ••·
ten, sedan han hade begrafvit sin
26. Och Josef dog då han var
fader, han och hans bröder och alla hundra tio år gammal Och de balde som hade farit upp med honom samerade honom, och han lades uti
för att begrafva hans fader.
en kista i Egypten.
• D. ä. Egyptiernas sorl(.

