Moses Andra Bok.
1

Kapitlet.

Israelitentas träldom ,· Egyjle11.

dessa äro namnen på Israels
O chsöner,
som komma till Egypten.
Med Jakob komma de, livar och en
med sitt hus:
I Mos. 4 6: 8.
2. Ruben, Simeon, Levi, Juda,
3· Isaskar, Sebulon, Benjamin,
4· Dan, N aftali, G ad, As er.
s. Och alla de själar, som hade
utgått ifrån Jakobs länd, voro sjuttio;
men Josef var i Egypten.
1: h1os. 46: 27.
s Mos. to: 226. Och Josef dog och alla hans
bröder och hela det släktet.
7. Och Israels barn voro fruktsamma och förökade sig storligen
och blefvo öfvermåttan talrika, och
landet blef uppfylldt af dem.
Ps. I05: 24. Ap. (l. 7: I7•

8. Och det blef en ny konung öfver
Egypten, som icke hade känt Josef,
9· och denne sade till sitt folk:
Si, Israels barns folk är stort och
talrikare än vi.
10. Välan! vi vilja gå klokt till
väga med dem, att de icke måtte
föröka sig, och, om ett krig inträffar,
förena sig med våra fiender och kriga
emot oss och draga bort utur landet.
u. Och man satte öfver dem uppbördsfogdar, att de skulle plåga dem
med sina dagsverken. Och de måste
åt Farao bygga upplagsstäderna Pitom och Raamses.
12. Och ju mer man plågade dem,
desto mer förökade de sig och desto
mer utbredde de sig, så att de vordo
lede vid Israels barn.
13. Och Egyptierna tvungo Israels
barn till trältjänst med hårdhet
14. och förbittrade deras lif med
tungt arbete på lera och tegel och
med alla slags arbeten på marken
och med allehanda arbeten, som de
pålade dem med hårdhet.

15. Och konungen i Egypten talade till de Ebreiska jordgummorna,
af hvilka den ena hette Sifra, och
den andra hette Pua, och sade:
16. När I förlösen de Ebreiska
kvinnorna, så sen efter i bäckenet!
Är det ett gossebarn, så döden det,
men är det en flicka, så må hon lefva.
17. Och jordgummorna fruktade
Gud och gjorde icke såsom konungen
i Egypten hade sagt till dem, utan
läto gossebarnen lefva.
18. Och konungen i Egypten kallade jordgummorna och sade till
dem: H vi g ören I så och låten gossebarnen lefva?
19. Och jordgummorna svarade Farao: De Ebreiska kvinnorna äro icke
såsom de Egyptiska, utan de äro
så starka, att de föda fram sina foster
förrän jordgumman kommer till dem.
20. Och Gud lät jordgummorna
väl gå; och folket förökade sig och
vardt ganska mycket.
2r. Och emedan jordgummorna
fruktade Gud, förkofrade han deras
hus.
22. Och Farao böd allt sitt folk
och sade: Alla gossebarn, som födas,
skolen I kasta i älfven, mtn alla
flickebarn skolen I låta lefva.
Ap. G. 7' I9·

2

Kapitlet.

Mosa föddseJ rädd1lit:g oc/1 .flykt.

af Levis hus gick
O chochentogmanen Levitisk
kvinna till
hustru.
• Mos. 6: .o. 4 Mos. 26: 59·
2. Och hustrun blef hafvande och
födde en son; och då hon såg, att
det var ett vackert bam, fördolde
hon honom i tre månarler,
I

Krön. 6:

~·

Ap. G. 7:

20.

Ebr.

II: 23.

3· och dä. hon icke längre kunde
dölja honom, tog hon en kista af
rör och beströk rlen med iordbeck
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och harts, och lade barnet däruti,
och Jade den i vassen, vid stranden
af älfven.
4· Och hans syster hade ställt sig
på afstånd för att förnimma huru
det skulle gå med honom.
5· Och Faraos dotter kom för att
bada i älfven, och hennes tärnor
gin go utmed älfven; och då hon fick
se kistan i vassen, sände hon sin
piga dit för att hämta den.
6. Och när hon öppnade den, fick
hon se barnet, och si, pilten grät.
Och hon ömkade sig öfver honom
och sade: Detta är ett af Ebreernas
barn.
7· Och hans syster sade till Faraos
dotter: Skall jag gå och kalla dig
en Ebreisk amma, att hon uppammar barnet åt dig?
8. Och Faraos dotter sade till
henne: Gack! Och flickan gick och
kallade barnets moder ;
9· och Faraos dotter sade till
henne: Tag detta barn och uppamma
det åt mig! och jag vill gifva dig
din lön. Och kvinnan tog barnet
och uppammade det.
ro. Och då pilten hade vuxit upp,
förde hon honom till Faraos dotter,
och han blef åt henne i sons ställe,
och hon kallade hans namn Mos e,*
ty, sade hon, utur vattnet har
jag uppdragit honom.
r I. Och vid den tiden då Mose
hade vuxit upp, gick han ut till sina
bröder och såg deras dagsverken,
och han såg en Egyptisk man, som
slog ned en Ebreisk man, en af hans
bröder,
12. och han vände sig åt alla sidor,
och, då han såg, att ingen var tillstädes, slog han ned Egyptiern och
gömde honom i sanden.
13. Och den andra dagen gick han
ut, och si, två Ebreiske män trätte
med hvarannan, och han sade till
den skyldige: Hvi slår du din nästa?
14. Och denne svarade: Hvem har
satt dig till hötvitsman eller domare
öfver oss? Vill du ock dräpa mig,
såsom du dräpte Egyptiern? Och
Mose fruktade och sade: Saken är
då känd.

KAP.

s:

2.

15. Och Farao fick höra denna
sak och sökte att dräpa Mose. Men
Mose flydde undan för Farao och
stannade i Midjans land, där han
stannade vid en brunn.
16. Och prästen i Midjan hade sju
döttrar, och dessa kommo för att
vinda upp vatten, och de fyllde hoarne för att vattna sin faders får.
17. Och herdarne kommo och
drefvo bort dem, men Mose stod
upp och hjälpte dem och vattnade
deras får.
r8. Och då de kommo till Reguel,
deras fader, sade han: Hvi kommen
I i dag så snart hem?
19. Och de sade: En Egyptisk man
räddade oss ifrån herdame och vindade upp vatten åt oss och vattnade
fåren.
20. Och han sade till sina döttrar:
Men h var är han? Hvi läten I mannen gå? Bjuden honom komma och
äta med oss!
21. Och Mose fann för godt att
stanna hos mannen, och denne gaf
åt Mose sin dotter Zippora.
22. Och hon födde en son, och
han kallade hans namn G e r s o m;**
ty, sade han, en gäst är jag i ett
främmande land.
23. Och en lång tid härefter blef
konungen i Egypten död, och Israels
barn suckade öfver sin träldom och
klagade; och deras rop steg upp till
Gud öfver deras träldom.
24. Och Gud hörde deras klagan,
och Gud tänkte på sitt förbund med
Abraham, med Isak och med Jakob.
25. Och Gud såg till Israels barn,
och Gud lät sig vårda om dem.

3 Kapitlet.
Herren ujJj>e11.barar sz'"g för Mose i en bn"n1umde
törn/Juske och kallar hollom attföra Israels bant
ut 11r Egypten.

O

ch Mose vallade fåren åt Jetro,
sin svärfader, den Midjanitiske
prästen ; och han förde fåren väster
ut i öknen och kom till Guds berg,
till H01·eb.
2. Och en Herrens ängel syntes
honom uti en eldslåga midt utur en

• Il. ä. elen ur vattnet uppdragne. -

*•

D. ä. en gäst här.
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KAP. 3: 3.

törnbuske. Och ban såg, att busken
brann af elden, men busken blef
icke förtärd.
Ap. G. 7: 3o.
3· Och Mos e sade: J ag vill gå
tillbaka och se denna stora syn,
hvarföre törnbusken icke brinner
upp.
4· Och när Herren såg, att han
gick tillbaka för att se, ropade Gud
till honom utur törnbusken och sade:
Mose, l\Iose! Och han svarade: Si,
här är jag.
5· Och han sade : Kom icke nära
härintill! drag dina skor af dina
fötter! •ty rummet, där du står, är
en helig mark.
Jos. s: xs.
6. Och han sade: J ag är din faders
Gud, Abrahams Gud, !saks Gud och
Jakobs Gud. Och Mose betäckte
sitt ansikte, ty han fruktade att se
uppå Gud.
Matt. 22: 32. Mark. x.: 26.
Luk.

20:

37·

Ebr. n:

27.

7. Och Herren sade: J ag har länge
sett mitt folks lidande uti Egypten,
och jag har hört deras rop öfver
sina förtryckare, ty jag känner deras
plågor.
8. Och jag har stigit ned för att
frälsa dem utur Egyptiernas våld
och föra dem upp från detta landet
till ett godt och rymligt land, till
ett land, som flyter af mjölk och
honung, till den ort, där Kananeer,
Heteer, Amoreer, Ferisseer, Hivveer
och Jebuseer bo.
9· Och si, nu har Israels barns rop
kommit fram till mig, och jag har
äfven sett det förtryck, hvarmed
Egyptierna förtrycka dem.
10. Så gack nu! ty jag vill sända
dig till Farao, och för mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten!
II. Och Mose sade till Gud: Hvem
är jag, att jag skulle gå till Farao
och föra Israels barn ut ur Egypten?
12. Och han sade: Jag vill vara
med dig, och detta skall vara för
dig ett tecken, att jag har sändt dig:
när du har fört folket ut ur Egypten, skolen I hålla gudstjänst på
detta berg.
13. Och Mose sade till Gud: Si,
när jag kommer till Israels barn och
säger till dem: edra fäders Gud har
sändt mig till eder, och de säga till
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mig: hvad är hans namn? hvad skall
jag då säga dem?
14. Och Gud sade till Mose : J ag
är den jag är. Och han sade: Så
skall du säga till Israels barn: J a g
är, han har sändt mig till eder.
Upp. x: 4, 8.

15. Och Gud sade ytterligare till
Mose : Så skall d u säga till Israels
barn: Herren, edra fäders Gud, Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud, har sändt mig till eder.
Detta är mitt namn evinnerligen, och
så skall jag ihågkommas ifrån släkte
till släkte.
16. Gack och församla de äldste i
Israel och säg till dem: Herren, edra
fäders Gud, Abrahams, !saks och J akobs Gud, har synts mig och sagt:
jag har sökt eder och sett hvad som
vederfarits eder uti Egypten,
17. och jag har sagt: jag vill föra
eder upp ifrån lidandet i Egypten
till Kananeernas, Heteernas, Amoreernas, Ferisseernas, Hivveernas och
Jehuseemas land, till ett land, som
flyter af mjölk och honung.
18. Och när de hafva hört ditt tal,
skall du tillika med de äldste i Israel gå in till konungen i Egypten,
och I skolen säga till h onom : Herren, Ebreernas Gu d, h ar uppenbarat
sig för oss. Tillåt oss att gå tre
dagsresor in uti öknen och offra åt
Herren, vår Gud!
19. Och jag vet, att konungen i
Egypten icke skall tillåta eder att
fara, utan genom stark hand.
20. Men jag skall räcka ut min
hand och slå Egypten med h vatjehanda mina under, som jag skall
göra där, och därefter skall han
släppa eder.
21. Och jag vill gifva detta folk
nåd för Egyptiernas ögon, så att,
när I faren därifrån, I icke skolen
utgå med tomma händer,
r Mos. 15: 14. 2 Mos. u: 2. 12: 35·
22. utan hvatje husmoder skall

af
sin grannkvinna eller af den kvinna,
som bor i hennes hus, begära smycken af siliver och smycken af guld
och kläder, hvilka I skolen sätta
på edra söner och på edra nöttrar
och taga såsom byte ifrån Egyptierna.
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4 Kapitlet.
/1-lose f&r nf flerren makt att giira 1mder för
folket för att styrka sitt sättd1tbtg, /ite1'"l.'ändcr
till Eg-ypten. och sammattträffar med Aron.

svarade och sade: Men
O chsi, Mose
de skola icke tro mig och
icke höra mitt tal, utan säga: Herren har icke synts dig.
2. Och Herren sade till honom:
H vad är det som du håller i din hand?
3· Och han svarade: En staf. Och
han sade: Kasta honom på marken!
Och när han kastade honom på marken, vardt han en orm, och Mose
flydde för honom.
4· Och Herren sade till Mose: Räck
ut din hand och tag honom i stjärten, - och han räckte ut sin hand
och höll honom fast, och han förvandlades till en staf i hans hand, 5· på det att de må tro, att Herren, deras fäders Gud, Abrahams,
Isaks och Jakobs Gud, har synts dig!
6. Och Herren sade ytterligare till
honom: Stick din hand i din barm!
Och han stack sin hand i sin barm,
och då han drog ut henne, si, då
var hans hand hvit af spetälska såsom snö.
7. Och han sade: För din hand
tillbaka i din barm! Och han förde
sin hand tillbaka i sin barm och
drog ut henne ur sin barm, och si,
hon var åter lik hans kött.
8. Och om de icke vilja tro dig
eller lyda det första tecknets röst, så
torde de tro det andra tecknets röst.
9· Och om de icke heller tro dessa
två t ecken och icke höra din röst,
så tag vatten utur älfven och slå ut
det på det torra, så skall det vatten,
som du har tagit utur älfven, varda
till blod på det torra.

KAP. 4: 24 .

vara med din mun och lära dig hvad
du skall säga!
Matt. xo: x9 .
13. Och han sade: Ack Herre, sänd
hvem du vill sända!
14. Och Herrens vrede upptändes
emot Mose, och han sade: Är icke
Aron, I,eviten, din broder? Jag vet,
att han är en talför man. Och si,
han skall komma dig till mötes, och,
då han får se dig, skall han glädja
sig af hjärtat,
Syr. 4 s: 7 •
rs. och du skall tala till honom
och lägga orden i munnen på houmn, och jag skall vara med din
mun och med hans mun och lära
eder h vad I skolen göra. •lllos. 7: •·
r6. Och han skall tala för dig till
folket, och han skall vara dig till
mun, och du skall vara honom till
Gud.
17. Och denna staf skall du taga
i din hand, och med honom skall
du göra tecken.
18. Och Mose gick tillbaka till
Jetro, sin svärfader, och sade till honom: Låt mig gå tillbaka till mina
bröder, som äro i Egypten, och se,
om de ännu lefva! Och Jetro sade
till Mose: Gack i frid!
rg. Och Herren sade till Mose i
Midjan: Gack tillbaka till Egypten!
ty alla de män äro döde, som traktade efter ditt lif.
20. Och Mose tog sin hustru och
sina söner och satte dem på en åsna
och for tillbaka till Egyptens land,
och Mose tog Guds staf i sin hand.
21. Och Herren sade till Mose: Se
lill, när du kommer tillbaka till Egypten, att du gör alla de under inför
Farao, h vilka jag har lagt i din hand!
Och jag vill förstocka hans hjärta,
så att han icke släpper folket,
22. och du skall säga till Farao :
så säger Herren: Israel är min förstfödde son,
23. och till dig sade jag: släpp
min son, att han må tjäna mig! men
du vägrade att släppa honom. Si,
jag vill nu dräpa din förstfödde son.

ro. Och Mose sade till Herren:
Ack Herre! jag är ingen talför man.
Hvarken har jag tillförne varit det
eller har jag blifvit det ifrån den
stund du började tala till din tjänare, ty jag hafver ett svårt målföre
och en svår tunga.
2 Mos. 6: 12, 3o.
I r. Och Herren sade till honom:
:l Mos. u: 4, 5·
Ho har gifvit munnen åt människan,
~ller ho gör stum eller döf, seende
24. Och på ett härberge under reeller blind? Är det icke jag, Herren? san kom Herren öfver honorn och
12. Så gack nu åstad, så vill jag ville döda honom.
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KAP. 4: 26.

25. Då tog Zippora en flintknif
och bortskar sin sons förhud och
kastade den för hans fötter och sade:
Du är mig en blodsbrudgumme.
26. Och han* släppte honom. Hon
hade nu kallat honom blodsbrudgumrue för omskärelsens skull.

27. Och Herren sade till Aron:
Gack och möt Mose i öknen! Och
han gick och mötte honom vid Guds
berg och kysste honom.
28. Och Mose berättade för Aron
allt hvad Herren hade uppdragit åt
honom och alla de tecken, hvilka
han hade befallt honom.
29. Och Mose och Aron gingo och
församlade alla de äldste bland Israels barn,
30. och Aron omtalade alla de ord,
hvilka Herren hade talat till Mose,
och han gjorde tecken för folkets
ögon,
31. och folket trodde. Och när
de hörde, att Herren hade sökt Israels barn och sett till deras nöd,
föllo de ned och tillbådo.

5 Kapitlet.
ftfou tt.jjiräder iltför Farao ufa1t framgd1rg.

Israels bm•Jz.s klaga11, och förtryck.

O

ch därefter gingo Mose och Aron
in och sade till Farao: Så säger
Herreu, Israels Gud: släpp mitt folk,
att de må hålla bögtid åt mig i
öknen!
2. Och Farao svarade: Ho är Herren, h vilkens röst jag skall höra och
släppa Israel? Jag känner icke Herren och vill icke släppa Israel.
3· Och de sade: Ebreernas Gud
har uppenbarat sig för oss. Tillåt
oss att gå tre dagsresor in uti öknen och offra åt Herren, vår Gud,
att han icke måtte hemsöka oss med
pesten eller svärdet!
• Mos. 3: x8.
4· Och konungen i Egypten sade
till dem: H vi viljen I, Mose och Aron,
draga folket ifrån sina arbeten? Gån
bort till edra dagsverken!
5· Och Farao sade: Si, folket har
nu förökat sig mycket i landet, och
I viljen låta dem hålla upp med sina
P,agsverken!
• D. ä. Herren.
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6. Och Farao befallde samma dag
fogdame öfver folket och dess till-syningsmän och sade:
7· I skolen icke hädanefter gifva
folket strå, till att göra tegel såsom
tillförne. De skola själfve gå och
skaffa sig strå.
8. Men samma antal tegel som tillförne skolen I ändock lägga på dem,
utan något afdrag, ty de äro late.
Därföre ropa de och säga: vi vilja
gå och offra åt vår Gud.
9· Tungt arbete måste läggas på
dessa människor, att de må hafva
något att sysselsätta sig med och
icke akta på lögnaktigt tal.
10. Och folkets fogdar och dess
tillsyningsmän gingo och sade till
folket: Så säger Farao: jag gifver
eder icke strå mera,
u. utan gån själfve och skaffen
eder strå hvarhelst I kunnen finna
<let, men från edert arbete får intet
afdrag göras.
12. Och folket spridde sig öfver
Egyptens hela land för att skaffa
sig s tyb be till strå.
13. Och fogdame drefvo på dem
och sade: G ören edra arbeten färdiga, dag för dag, likasom när strå
bestods!
14. Och de tillsyningsmän af Israels barn, h vilka Faraos fogdar hade
satt öfver dem, blefvo slagne, i det
man sade till dem: Hvi hafven I
icke, hvarken i dag eller i går, fullgjort edert förelagda dagsverke i
tegel såsom tillförne?
15. Och Israels barns tillsyningsmän gingo och klagade för Farao
och sade: Hvi gör du så med dina
tjänare?
16. Åt dina tjänare gifves intet strå,
men tegel befalla de oss att göra;
och si, dina tjänare blifva slagne,
och hos ditt folk ligger skulden.
17. Och han svarade: I ären late,
late ären I. Därföre sägen I: vi
vilja gå och offra åt Herren.
r8. Men gån nu och arbeten! Och
strå får icke gifvas eder, men det bestämda antalet tegel skolen I lämna.
19. Och Israels barns tillsyningsmän insågo den nöd, h varuti de voro,
emedan det hade blifvit sagdt: I fån
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icke göra något afdrag i eder tegeltillverkning för hvarje dag.
20. Och de träffade Mose och Aron,
som stodo för att möta dem, när de
skulle komma u t från Farao;
21. och de sade till dem: Herren
hemsöke och straffe eder, att I hafven gjort oss förllatlige i Faraos och
bans tjänares ögon och satt dem
svärdet i hand till att dräpa oss!
22. Och Mose vände sig åter till
Herren och sade: Herre! hvi gör du
så illa emot detta folk? H vi har du
sändt mig?
23. Ty ifrån den tid j ag ingick till
att tala med Farao i ditt namn, har
ban misshandlat detta folk, och du
har icke hulpit nitt folk.

6 Kapitlet.

KAP. 6: 21.

8. Ocll j 4g vill föra eder till det
land, hvilket jag med upplyft hand
har lofvat att gifva åt Abraham, !sak
och Jakob, och åt eder vill jag gifva
det till besittning, jag Herren.
9· Och 1\lose talade så till Israels
barn, men de hörde icke Mose för
sitt bjärtas ångest och för sitt hårda
arbetes skull.
ro. Och Herren talade till Mose
och sade:
I I. Gack in och tala till Farao,
konungen i Egypten, att han släpper Israels barn utur sitt land.
12. Och Mose talade inför Herren
och sade: Si, Israels barn höra lllig
icke, och huru skall då Farao höra
mig, ty jag hafver oomskurna läppar?
2

Mos. 4:

Io.

13. Ocll Herren talade till Mose
Nya löften om Guds hjälp. llfoses och Amns och till Aron och gaf deru befallslälttregi~·ter.
ningar till Israels barn och till Farao,
ch Herren sade till Mose: Nu konungen i Egypten, att de skulle
skall du få se hvad jag skall ntfora Israels barn utur Egypten.
göra med Farao; ty genom en stark
hand måste han släppa dem, och
14. Dessa äro hufvudmännen för
genom en stark hand måste han deras* fädernehus: Rubens, Israels
drifva dem ut ur sitt land.
förstföddes, söner voro Hanok, Pall u,
2. Och Gud talade till Mose och Hezron och Karmi.
Desse äro Rusade till honom: Jag är Herren.
bens släkter.
3· Ocll jag uppenbarade mig för
x Mos. 46: 9· 4 Mos. 26: S· I Krön. s: '·
Abraham, för !sak och för Jakob så15. Och Simeons söner voro Jesom Gud allsmäktig, men under muel, J amin, Ohad, Jakin, Zoar och
mitt namn af Herren gjorde jag Saul, en Kananeisk kvinnas son.
mig icke känd af dem.
Dessa äro Simeons släkter.
1 Mos. 17: x. •6: 24. 2 Mos. 4: xo.
16. Och dessa äro namnen på Levis
4· Och jag har ock gjort mitt för- söner, efter deras ålder: Gers on, Kehat
bund med dem, att jag skulle gifva och Merari. Och Levi vardt hundra
dem Kanaans land, det land, där de trettiosju år gammal.
I Mos. 4 6: n.
bodde såsom främlingar.
4 Mos. 3: '7· 26: 57· I Krön. 6: '· 23: 6.
5· Och j ag har ock hört· Israels
17. Gersons söner voro Libni och
barns klagan öfver den träldom Egyp- Simei, efter deras släkter.
tierna hafva lagt på dem, och jag
r8. Och Kehats söner voro Amram,
har ihågkommit mitt förbund.
Jizbar, Hebron och Ussiel. Och Ke6. Säg därföre till Israels barn: hat var hundra trettiotre år gammal.
J ag är Herren, och jag vill draga
19. Och Meraris söner v oro Maheli
eder undan edra dagsverken i Egyp- och Musi. Dessa äro Levis släkter,
ten och befria eder från deras träl- efter deras ålder.
dom och förlossa eder med uträckt
20. Och Amram tog sin faders sysarm och med stora straffdomar.
ter, Jokebed, till hustru, och hon
7· Och jag vill taga eder till mitt födde åt honom Aron och Mose. Och
folk och blifva eder Gud, att I mån Amram vardt hundra trettiosju år
förnimma, att jag är Herren, eder gammal.
4 Mos. •6: 59·
Gud, som vill draga eder undan edra
21. Och Jizhars söner voro Korah,
dagsverken i Egypten.
Nefeg och Sikri.

O
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Och Ussiels söner voro Misael,
Elzafan och Sitri.
23. Och Aron tog s ig Elizeba, Amminadabs dotter, N aasons syster, till
hustru, och hon födde åt honom
Nadab, Abihu, Eleasar och Itamar.
24. Och Korahs söner voro Assir,
Elkana och Abiasaf. Dessa äro de
Korahitiska släkterna.
25. Och Eleasar, Arans son, log
sig hustru af Putiels döttrar, och
hon födde åt honom Pinehas. Desse
äro lmfvudmännen för Leviternas
fädernehus, efter deras släkter.
22.

26. Det var denne Aran och denne
Mosc, till hvilka Herren sade: Fören
Israels barn ut ur Egyptens land
jämte deras härskaror!
Ap. G. 7 : 36.
27. Desse voro de som talade med
Farao, konungen i Egypten, att de
skulle utföra Israels barn utur Egypteu, denne Mose och denne Aran.
28. Och på den tiden talade Herren till Mose uti Egyptens land.
29. Och Herren talade till Mose
och sade: Jag är Herren. Säg åt
Farao, konungen i Egypten, allt h vad
jag har sagt åt dig!
30. Och Mose svarade inför Herren: Si, jag hafver oomskurna läppar,
och huru skall Farao höra mig?

7 Kapitlet.

O

U1tderteckllet: i11.f ör Farao

b~gy1l1tas.

ch Herren sade till Mos e: Si, jag
har satt dig till en Gud för
Farao, och Aron, din broder, skall
vara din profet.
2 Mos. 4: , 5 , 16.
2. Du skall tala allt detjagbjuder
dig, och Aron, din broder, skall tala
till Farao, att han måtte släppa Israels
barn utur sitt land.
3· Och jag vill förhärda Faraos
hjärta och göra mina tecken och
mina under många uti Egyptens land.
4· Och Farao skall icke höra eder,
och jag skall lägga min hand på
Egypten och utföra mina härskaror,
mitt f )lk, Israels barn, utur Egyptens
land, med stora straffdomar.
S· Och Egyptierna skola förnimma,
att jag är Herren, när jag uträcker
min hand öfver Egypten och utförer
Tsraels barn däruiur.
6. Och Mose och Aron gjorde så.
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Såsom Herren hade budit dem, så
gjorde de.
7· O ch Mose var åttio år gammal,
och Aron var åttiotre år gammal då
de talade till Farao.
8. Och Herren talade till M ose och
Aron och sade:
9· När Farao talar och säger till
eder: gören ett under ! så skall du
säga till Aron: t ag din staf och kasta
honom framför Farao, att den varder
en orm!
ro. Och Mose och Aron gingo in
till Farao och gjorde såsom Herren
hade budit dem. Och Aron k astade
sin staf framför Farao och framför
hans tjänare, och den vardt en orm.
II. Och äfven Farao kallade till
sig sina vise och sina trollkarlar;
och äfven desse, som voro Egyptens
spåmän, gjorde detsamma med sina
signerier.
• T im. 3 : s.
12. Och de kastade enh var sin staf,
och desse vor do till ormar; men
Arons slaf uppslukade deras stafvar.
13. Och Faraos hjärtaförblefhårdt,
och han hörde dem icke, såsom H erren hade sagt.
14. Och Herren sade till Mose :
Faraos hjärta är förhärdadt, han
vägrar att släppa folket.
15. Gack till Farao på m orgonen!
si, han går då ut till vattnet, och
ställ dig så, att du möter hon om på
stranden af älfven, och tag i din
hand den staf, som vardt till en orm,
r6. och säg till honom: Herren,
Ebreernas Gud, har sändt mi g till
dig och sagt: släpp mitt folk, att de
må tjäna mig i öknen! men si, d u
har hitintills icke lydt.
17. Så säger Herren : häraf skall
du förnimma, att jag är Herren: si,
jag vill med den staf, hvilken jag
håller i min hand, slå på vattnet i
älfven, och det skall förvandlas till
blod,
18. så att fiskarue i älfven s k ola
dö, och älfven skall blifva stinkande,
och Egyptierna skola vämjas vid att
dricka vatten utur älfven.
19. Och Herren sade t ill Mose:
Säg till Aron: tag din staf och uträck din hand öfver Egyptens vatten,
öfver dess älfvar, strömmar och sjöar
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och öfver alla dess vattensamlingar,
att dessa varda blod, och att öfver
h ela Egyptens land varder blod, både
i träkärl och i stenkärl!
20. Och Mose och Aron gjorde såsom Herren hade bu dit dem; och han
upplyfte stafven och slog på vattnet
i äli en, i Faraos och hans tjänares
åsyn, och allt vatten i älfven blef
förvandlad t till blod. Ps. 78: 44 . •os: •9·
21. Och fiskarue i älfven dogo, och
älfven blef stinkande, så att Egyptierna icke kunde dricka vatten utur
älfven; och det vardt blod i Egyptens hela land.
22. Och de Egyptiska spåmännen
gjorde detsamma med sina signerier.
l\1en Faraos hjärta förblef hårdt, och
han hörde dem icke, såsom Herren
hade sagt.
23. Och Farao vände om och gick
hem och lade icke heller detta på
hjärtat.
24. Och öfverallt i Egypten gräfde
man rundt omkring älfven efter vatten till att dricka; ty vattnet i älfven
kunde man icke dricka.
25. Och fulla sju dagar förflöto,
sedan Herren hade slagit älfven.

KAP.
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öfver Egyptens vatten, och grodorna
uppstego och öfvertäckte E gyptens
land.
7· Och spåmännen gjorde detsamma med sina signerier, och grodorna
uppstego öfver Egyptens land.
8. Och F arao kallade Mose och
Aron till sig och sade: Bedjen till
Herren för mig, att han afvänder
grodorna ifrån mig och ifrån mitt
folk, så vill jag släppa folket, att de
må offra åt Herren!
9· Och M ase sade till Farao: F örelägg mig, till hvilken tid jag skall
bedja för dig, för dina tjänare ~ch
för ditt folk, att grodorna skola utwtas ifrån dig och ifrån dina hus
och endast finnas kvar i älfven!
ro. Och han sade: Till i morgon.
Och han svarade: Ske det såsom du
har sagt! att du må förnimma, att
ingen är såsom Herren, vår Gud.
I 1. Och grodorna skola vika ifrån
dig och ifrån dina hus och ifrån dina
tjänare och ifrån ditt folk och enelast
finnas kvar i älfven.
12. Och Mose och Aron gingo ut
ifrån Farao. Och Mose ropade till
Herren, för grodornas skull, hvilka
han hade sändt på Farao.
13. Och Herren gjorde såsom M ase
8 Kapitlet.
hade sagt.
Och grodorna dogo
Nya jUlgror J.:omma UJver EgyjJte1:. Faraos
bort utur husen, utur gårdame och
.förhärdelse .forifar.
ch Herren sade till Mose: Gack utur fälten.
14. Och man lade dem tillsammans
in till Farao och säg till honom:
så säger Herren: släpp mitt folk, att i högar, och landet blef stinkande.
de må tj äua mig!
rs. Men när Farao såg, att han
2. Och om du vägrar att släppa
dem, si, så vill jag plåga hela ditt hade fått andrum, förhärdade han
sitt hjärta och hörde dem icke, så1and med grodor.
3· Och älfvcn skall vimla af grodor, som Herren hade sagt.
16. Och Herren sade till Mose:
och de skola uppstiga och komma in
i ditt hus och i din sofkammare och Säg till Aran: räck u t din staf och
i din säng och i dina tjänares hus slå i stoftet på j orden, att det varder
och ibland ditt folk och i dina bak- till mygg öfver Egyptens hela land!
17. Och de gjorde så. Och Aran
ugnar och i dina baktråg.
4· Och grodorna skola komma öf- räckte ut sin hand med sin staf och
ver dig och ditt folk och alla dina slog i stoftet på jorden, och myggen
kom på människorna och boskapen.
tjänare.
s. Och Herren sade till Mose: Säg Allt stoft på marken vardt till mygg
till Aron: räck ut din hand med din öfver Egyptens hela land.
18. Och spåmännen gj orde detstaf öfver strömmarue och älfvarne
och sjöarne, och låt grodorna upp- samma med sina signerier, för att
frambringa mygg, men de förmådde
stiga öfver Egyptens land!
icke. Och myggen kom på män·
Ps. 78: 45 · Ios: 30.
6. Och Aron räckte ut sin hand n iskorn a och på boskapen. Visl1. 17. 7•
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19. Och spåmännen sade till Farao:
30. Och Mose gick ut ifrån Farao
Detta är Guds finger. Men Faraos och bad till Herren.
hjärta förblef hårdt, och han hörde
31. Och Herren gjorde såsom Mose
dem icke, såsom Herren hade sagt. hade sagt och lät bromsame vika
Luk. xr: 20,
bort ifrån Farao, ifrån hans tjänare
20. Och Herren sade till Mose: och ifrån bans folk, så att icke en
Statt upp bittida i morgon och träd blef kvar.
32. Men Farao förhärdade sitt
fram inför Farao när han går ut till
vattnet, och säg till honom: så säger bjärta äfven denna gången ochsläppte
Herren: släpp mitt folk, att de må icke folket.
tjäna mig!
21. ty om du icke släpper mitt
g Kapitlet.
folk, så skall jag sända bromsar öfNya hemsökelser ö.J'ver Egyjtcn.
ver dig och dina tjänare och ditt
Herren sade till Mose: Gack
fotok och dina bus, så att Egyptiernas
in till Farao och säg till bohus och marken, hvaruppå de stå,
nom : så säger Herren, Ebreernas
skola blifva fulla af bromsar.
Gud: släpp mitt folk, att de må
22. Och på deu dagen skall jag
tjäna mig!
göra ett undantag för landet Gosen,
2. ty om du vägrar att släppa dern
där mitt folk bor, att där skola inga
bromsar vara, på det att du må för- och kvarbåller dem längre,
3· si, då skall Herreus hand falla
nimma, att jag är Herren påjorden.
öfver din boskap, som är ute på
23. Och jag skall göra en skillnad
emellan mitt folk och ditt folk. I marken, öfver hästarne, öfver åsnorna, öfver kamelerna, öfver fäkreamorgon skall detta teckuet ske.
turen
och öfver fåren, med en ganska
24. Och Herren gjorde så. Och
bromsar kommo i mängd i Faraos svår pest,
4· och Herren skall göra skillnad
hus och i hans tjänares hus och öfemellan Israeliternas boskap och
ver Egyptens hela land, och landet
Egyptiernas boskap, så att icke ett
vardt fördärfvadt af bromsarne.
enda af de djur, som tillböra Israels
25. Och Farao kallade Mose och
barn, skall dö.
Aron till sig och sade: Gån åstad
5· Och Herren utsatte en viss tid
och offren åt eder Gud här i landet!
och
sade : I morgon skall Herren
26. Och Mose sade: Det är icke
rätt, att vi så göra; ty vi offra åt göra detta i landet.
6. Och Herren gjorde så den fölHerren, vår Gud, sådant, som för
jande dagen, och all Egyptiernas boEgyptierna är en styggelse. Si, om
vi nu offra sådant, som för Egyp- skap dog, men af Israels barns boskap dog icke ett enda djur.
tierna är en styggelse, inför deras
Ps. 78: so.
ögon, månne icke de skulle stena oss?
7· Och Farao sände bud, och si,
' Mos. 46: 34·
icke ett euda var dödt utaf Israels bo27. Tre dagsresor vilja vi gå in uti
skap. Meu Faraos hjärta förblef föröknen och offra åt Henen, vår Gud,
härdadt, och han släppte icke folket.
såsom han har sagt oss.
z ~los. 3 : r8.
28. Och Farao sade: J ag vill släppa
8. Och Herren sade till Mose och
eder, att I måu offra åt Herren, eder till Aron: Tagen edra näfvar fulla
Gud, i öknen, allenast I icke faren med ugnsaska, och Mose stänkeden
alltför långt bort. Bedjen för mig! upp mot himmelen inför Faraos ögon,
29. Och Mose sade: Si, när jag
9· att den måtte blifva till ett
bar gått ut ifrån dig, så vill jag damm öfver Egyptens hela land, och
bedja för dig till Herren, att brom- att bölder och blemmor må slå upp
same må vika ifrån Farao, ifrån hans på människorna och boskapen i
tjänare och ifrån bans folk, i morgon. Egyptens hela land!
Må blott Farao icke ännu en gång
ro. Och de togo ugnsaska och
bedraga mig, så att han icke släpper ställde sig framför Farao, och Mose
folket till att offra åt Herren!
stänkte den upp mot himmelen; och
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bölder och blemmor slogo upp på
människorna o ch på boskapen.
r I. Och spåmän nen kunde ick e st:i.
inför l\1 o se för böldernas sk ull; ty
bölderna slogo upp på spåmännen
och på alla Egyptierna.
12. M en Herren förhärdade Faraos
hjärta, så att han icke hörde dem,
såsom Herren hade sagt Mose.
13. O ch Herren sade t ill Mose:
tatt upp bittida i morgon och träd
fram inför Farao och säg till honom:
så säger Herren, Ebreernas Gud:
släpp mitt folk, att de må tjäna
mig!
14. t y denna gången villjag sända
alla mina plågor öfver dig själf, öfyer dina tjänare och öfver ditt folk,
att du må förnimma, att på hela
jorden är ingen min like.
15. Ty jag skulle redan hafva uträckt min hand och slagit dig och
ditt folk med pesten, att du skulle
hafva blifvit utrotad ifrån jorden,
r6. men därföre har jag låtit dig
bestå, att jag skulle visa dig min
kraft och göra mitt namn bekant öfver hela jorden.
Rom. 9 : I 7 .
17. Om du ännu lägger hinder i
vägen för mitt folk och icke släpper dem,
r8. si, då skall jag i morgon vid
denna t iden låta regna ett mycket
starkt hagel, h vars like icke har varit
i Egypten ifrån den dag, då det blef
grundadt, och intill nu.
19. Sänd därföre nu och låt taga
in din boskap och allt hvad du hafver på marken ! Alla människor och
all boskap, som träffas på marken,
och som icke äro inhämtade i husen, och öfver hvilka haglet faller,
skola dö.
20. Den ibland Faraos tjänare, som
fruktade Herrens ord, han lät sina
tjänare och sin boskap fly in i husen,
21. men den, hvilkens hjärta icke
aktade Herrans ord, han lämnade
sina tjänare och sin boskap ute på
marken.
22. Och Herren sade till Mose:
R äck ut din hand mot himmelen, att
det må hagla öfver Egyptens hela
land, öfver människorna, öfver bo-
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skapen och öfver all gröda på marken i Egyptens land!
Ps. Ios: 32.
23. Och Mose räckte ut sin staf
mot himmelen, och Herren lät det
åska och hagla, och ljungeld gick
öfver landet, och Herren lät hagel
regn a öfver Egyptens land.
24. Och h agel föll, och den ena
ljungelden följde på den andra under haglandet, som var så starkt,
att dess like icke v arit i Egyptens
hela land ifrån <.len tid det blef befolkadt.
25. Och haglet nedslog i Egyptens
h ela land allt som var på marken,
både människor och djur, och haglet
nedslog all gröda på marken och
sönderbröt alla träd på marken.
26. Endast i landet Gosen, där
Israels barn voro, haglade det icke.
27. Och Farao sände och kallade
till sig Mose och Aron och sade till
dem: Jag har syndat denna gången.
Herren, han är den rättfärdige, men
jag och mitt folk, vi äro de skyldige.
28. Bedjen till Herren för mig, att
Guds åska och hagel måtte taga slut,
så vill jag släppa eder, och I skolen
icke behöfva kvarstanna längre.
29. Och Mose sade till honom: När
jag kommer ut i staden, vill jag uträcka mina händer till Herren, att
åskan måtte upphöra och haglet icke
mer falla, på det du måtte förnimma,
att jorden hörer Herren till. Ps.•4 : I.
30. Dock vet jag väl, att du och
dina tjänare ännu icke frukta Herren Gud.
31. Och linet och kornet blefvo
nedslagna, ty kornet var i ax, och
linet hade knoppats,
32. men hvetet och spelten blefvo
icke nedslagna, ty de äro sensäd.
33· Och Mose gick ifrån Farao ut
i staden och uträckte sina händer
till Herren; och åskan och haglet
upphörde, och regnet hällde icke ned
på jorden.
34· Och när Farao såg, att regnet
och haglet och åskan hade upphört,
fortfor han att synda och förhärdade
sitt hjärta, han och hans tjänare.
35· Och Faraos hjärta förblef hård t,
att han icke släppte Israels barn,
såsom Herren hade sagt genom
Mose.
4
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xo Kapitlet.
Fortsätbtittg- om Egyptens jJldg-or ock Faraos
förlz.;irdelse.

sade till Mose: Gack
O chin Herren
till Farao! ty jag har förhärdat hans hjärta och hans tjänares
hjärtan, på det att jag skulle göra
dessa mina tecken iblan d dem,
2. och på det att du måtte i dina
barns och dina barnabarus öron
kunna förtälj a, h vilka stora gärningar
jag har gjort i Egypten, och rnina
tecke n, hvilka jag har verkställt
ibland dem, att I måtten förnimma,
att jag är Herren.
3· Och l\fose och Aron gingo in
till Farao och sade till honom: Så
säger Herren, Ebreernas Gud: Hun1
länge vill dn vägra att ödmjuka dig
inför mig? Släpp mitt folk, att de
må tjäna rnig!
4· Ty vägrar du att släppa mitt
folk, si, då vill jag i morgon låta
gräshoppor komma öfver ditt land;
5· och de skola öfvertäcka jordytan, så att man icke skall k un na se
marken, och de skola u p p äta återstoden af h vad räddadt och kvar är
för eder efter haglet, och de skola
afäta alla träu, som åt eder hafva
uppskjutit utur marken,
6. och de skola uppfylla dina hus
och alla din a tjänares hus och alla
Egyptiers hus, något, som dina fäder
och dina fäders fäder icke hafva sett
ifrån den tid de blefyo till på jorden
ända till denna dag. Och han vände
sig och gick ut ifrån Farao.
7· Och Faraos tjänare sade till honom: Huru länge skall denne vara
oss till en snara? Släpp folket, att
dc må tjäna Herren sin Gud! Förstår du icke ännu, att Egypten fördärfvas?
8. Och Mose och Aron fördes tillbaka till Farao, och han sade till
dem: Gån och tjänen Herren eder
Gud! H vilka äro då de som skola gå?
9· Och Mose sade: Vi vilja gå med
våra unga och våra gamla, med våra
söner och våra döttrar; med våra får
och våra fäkreatur vilja vi gå, ty en
Herrens högtid vilja vi hålla.
10. Och h an sade till dem: Herren
vare med eder, så visst som jag skall

släppa eder och edra barn! Sen, I
hafven ondt i sinnet!
II. Så får det icke ske; men männen må gå och tjäna Herren! ty det
är hvad I hafven begärt. Och man
dref dem ut ifrån Faraos åsyn.
12. Och Herren sade till Mose:
Räck ut din hand öfver Egyptens
land efter gräshopporna, att de må
komma öfver Egyptens land och äta
upp all grödan i landet, allt hvad
haglet har lämnat kvar!
Joel r: 4 .
13. Och Mose uträckte sin staf öfver Egyptens land, och Herren lät
ett östanväder komma öfver landet
hela den dagen och hela elen natten.
Och när det blef morgon, förde östanvädret gräshopporna med sig.
14. Och gräshopporna kommo öfver Egyptens h ela land och slogo
ned öfver Egyptens hela område i
sådan mängd, att aldrig tillförne så
mycket gräshoppor fnmtits eller hädanefter skall komma.
15. Och de öfvertäckte hela jordytan, och marken blef förmörkad,
och de åto upp all grödan i landet
och all frukt på träden, h vilken haglet
hade lämnat kvar, och intet grönt
blef kvar på träden eller på marken
i Egyptens hela land.
16. Och Farao kallade hastigt till
sig Mose och Aron och sade: Jag
har syndat emot Herren, eder Gud,
och emot eder.
17. Förlåt mig ruin syncl blott
denna gången och bedjen för mig
till Herren, eder Gud, atthan afvänder
åtminstone denna döden ifrån mig!
18. Och han gick ut ifrån Farao
och bad till Herren.
19. Och Herren kastade om vinden
till ett ganska stark( västanväder,
och detta fattade gräshopporna och
förde dem i Röda hafvet, så att icke
en gräshoppa blef kvar i Egyptens
hela land.
20. Men Herren förhärdade Faraos
hjärta, så att han icke släppte Israels
barn.
21. Och Herren sade till Mose:
Räck ut din hand mot himmelen,
och blifve ett sådant m~il·ker i Egyptens land, att man kan taga på det!
22. Och Mose uträckte sin han d
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mot h immelen, och det vardt ett
tjockt mörker i Egyptens hela land
i tre dagar.
23. I ngen kunde se den andre, och
in gen stod upp ifrån sin plats i tre
dagar. Men för alla Israels barn var
ljust där de bodde.
24. Och Farao kallade Mose till
sig och sade: Gån och tjänen Henen!
Endast edra får och edra fäkreatur
må stanna här! Äfven edra små
barn må få gå med eder.
25. Och Mose sade: Du skall äfven
låta oss få med oss slaktoffer och
brännoffer att frambära åt Herren,
,·år Gud.
26. Och äfven yår boskap skall gå
med oss, och ingen klöf lämnas kvar;
ty af dem skola vi taga offer åt Herreu, vår Gud, och vi veta icke hvad
Yi skola offra åt Herren förrän vi
komma dit.
27. Men Herren förhärdade Faraos
hjärta, att han icke ville släppa dem.
28. Och Farao sade till honom:
Gack bort ifrån mig! Akta dig, att
du icke ännu en gång ser mitt ansikte! ty den dag då du ser mitt
ansikte skall du dö.
29. Och Mose svarade : Rätt har
du talat. Jag skall icke hädanefter
se ditt ansikte.
I I

Kapitlet.

Af(lse kungör dtn st'sta plltgmtJ som skulle
drabba Egyptierna.

KAP. 12: 6.

5· och allt förstföJ.t i Egyptens
land skall dö, ifrån Faraos förstfödde
son, som sitter på sin tron, ända till
tjänstekvinnans förstfödde, som står
bakom handkvarnen, och allt förstfödt ibland boskapen. z Mos. tz: •9 ·
6. Och ett stort klagorop skall
blifva i Egyptens hela land, sådant,
att dess like aldrig har varit och
aldrig skall blifva.
7· Men bland Israels barn skall
icke en hund gläfsa med sin tunga,
hvarken emot människor eller boskap, på det att I skolen förnimma,
att Herren gör skillnad mellan Egypten o ch Israel.
8. Och alla dessa dina tjänare skola
komma ned till mig och buga sig
för mig och säga: drag ut du och
allt folket, som följer dig! Och därefter skall jag draga ut. Och han
gick ut från Farao i vredesmod.

9· Och emedan Herren hade sagt
till Mose: Farao skall icke höra eder,
på det att mina under skola många
varda i Egyptens land,
ro. så gjorde Mose och Aron alla
dessa under inför Farao. Men Herren förhärdade Faraos hjärta, så att
han icke släppte Israels barn utur
sitt land.
I2
Pbskalammet.

Kapitlet.
1Jtlordä·~tgel1t ,

IsratlllernaJ

uppbrott.

ch Herren talade till Mose och
sade till 1\Iose: Ännu O
Ochen Herren
Aron i Egyptens land och sade:
plåga vill jag låta komma

2. Denna månad skall vara den
främste af edra månader, och ifrån
den skolen I begynna årets månader.
3· Talen till Israels hela menighet
och sägen: På tionde dagen i denna
månaden ta ge man sig, efter fädernehusen, ett lamm för hvarje hushåll!
4· Och om ett hushåll är för litet
till ett lamm, så tage husfadern och
hans närmaste granne ett tillsammans, efter personernas antal! På
h varje lamm skolen I räkna ett visst
antal personer, i mån af h vad de äta.
5· Ett felfritt lamm af hankön och
årsgammalt skolen I taga. Af fåren
4· Och Mose sade: Så säger Her- eller getterna skolen I taga det.
ren: vid midnattstid vill jag gå midt
6. Och I skolen förvara det intill
igenom Egypten,
fjortonde dagen i denna månaden,

öfver Farao och öfver Egypten. Därefter skall han släppa eder härifrån.
När han då släpper eder, skall han
fullständigt utdrifva eder härifrån.
2. Säg till folket, så att alle höra
det, att de skola begära, hvarje man
af sin nästa, och hvarje kvinna af
sin nästa, smycken af silfver och
smycken af guld.
3· Och Herren gaf folket nåd för
Egyptiernas ögon. Mose var ock en
man af ganska stort anseende i Egyptens land, både i Faraos tjänares
ögon och i folkets ögon.
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men då skolen I, Israels hela menighet, slakta det emellan de båda
aftonstunderua.
7· Och de skola taga af blodet och
stryka på båda dörrposterna och på
det öfra dörrträet i de hus, där de
äta det.
8. Och de skola ä ta köttet samma
natt. Stekt på eld skola de äta det,
tillika med osyradt bröd och beska
örter.
9· I skolen icke äta det rått eller
kokadt i vatten, utan det skall stekas på eld, med hufvnd, fötter och
innanmäte.
10. Och I skolen icke lämna något
däraf kvar till morgonen; men blifver något däraf kvar till morgonen,
skolen I uppbränna det i eld.
II. Och så skolen I äta det: I skolen vara omgjordade kring edra länder, hafva skor på edra fötter och
slafvar i edra händer, och I skolen
äta det såsom hastaelen I till vägs.
Detta är Herrans Pasah.* Ef.6: , 4.
12. Och jag vill på den natten gå
fram igenom Egyptens land och slå
allt förstföclt i Egyptens land, både
af människor och boskap, och utföra
mina straffdomar på Egyptiernas alla
gudar, jag Herren. Ps. , 36: 1o. Ebr. n: 28.
13. Och blodet skall vara för eder
ett tecken på de hus, i hvilka I ären,
att, när jag ser blodet, jag vill gå
f ö r b i eder, och att fördärivaren icke
skall skada eder, när jag slår Egyptens land.
14. Och denna dagen skall vara
eder till en åminnelse, och I skolen
fira honom såsom en Herrans högtid.
Såsom en evärdlig stiftelse skolen I
och edra efterkommande hålla honom högtidlig.
15. I sju dagar skolen I äta det
osyradt är. Redan på första dagen
skolen I undanskaffa all surdeg utur
edra hus; ty den som äter något
syradt, ifrån första dagen till den
sjunde, hans lif skall utrotas utur
Israel. 2 Mos. 23: xs. 24: x8. s Mos. 16: x6.
16. Och på den första dagen skall
helig sammankomst hållas, och äfven
på den sjunde dagen skall helig sammankomst hållas af eder. In t et ar-
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bete får på dem göras. Endast hvad
n ågon af eder till mat behöfver får
då tillredas.
17. Och hållen eder till det som
osyrad t är! Emedan jag just på denna
dagen har ulfört edra skaror utur
Egyptens land, skolen I och edra
efterkommande hålla denna dagen
såsom en evärdlig stiftelse.
18. På fjortonde dagen i första månaden om aftonen skoleu I äta det
osyradt är, ända till den tjuguförsta
dagen i samma månad om aftoneu.
3 Mos. 23: 5· 4 Mos. 28: 16. Jos. s: 10.
19. I sju dagar får ingen surdeg
finnas i edra hus; ty den som äter
något syradt, hans lif skall utrotas
ur Israels menighet, eh\·ad han är
främling eller inföding i landet.
20. Intet syradt skolen I äta, utan
allenast det osyradt är, uti alla edra
bouingar.
21. Och Mose kallade till sig alla
de äldste i Israel och sade till dem :
Gån och tagen ett lamm för hvarje
hushåll och slakten det till påskoffer!
22. Och tagen eder en knippa isop
och doppen den i blodet i skålen
och stryken därmed på det öfra dörrträet och på båda dörrposterna! Och
ingen gånge ut genom sin husdörr
intill morgonen!
23. Och H erren skall gå ut för att
slå Egyptierua; och när han får se
blodet på det öfra dörrträet och på
de två dörrposterna, skall Herren
gå förbi dörren och icke tillåta fördärivaren att gå in i edra hus och
slå dem.
24. Och detta skolen l iakttaga
såsom en stadga för dig och dina
barn i all fram tid.
25. Och när I kommen till det land,
hvilket Herren skall gifva åt eder,
eftersoUl han har sagt, så iakttagen
deuna tjänst!
26. <Jch när edra barn fråga eder:
Hvad betyder denna eder tjänst?
27. skolen I svara: Ett påsk,,ffer** är det åt Herren, som gick
förbi Israels barns hus i Egypten,
då han slog Egyptierna, men bevarade våra hus. Och folket bugade
sig och tillbad.

• Pasah betyder förbigllende, hvarafpåskhögtidcnharsittnamn. Se IJV.- •• D. ii
f ö r b i g å n i s o f fe r.
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28. Och Israels baru gin go och fått tid att dröja, och ingen reskost
gjorde så. Silsom Herren hade budit hade de tillagat åt sig.
Mose och Aron, så gjorde de.
40. Och den tid, unrler h vilken Israels barn hade bott i Egypten, var
29. O ch det begaf sig, att vid mid- fyra hundra trettio år.
nattstiden slog Herren allt förstfödt
1 Mos. t;: ' 3·
Ap. G. 7: 6. Gal. 3: '7·
i Egyptens land, ifrån Faraos först41. Och det var just på den dagen ,
födde, som satt på sin tron, ändå till då de fyra hundra trettio åren voro
fån gens förstfödde, som satt i fängel- förlidna, som alla Herrans skaror
set, och allt förstfödt af boskapen. drogo ut ur Egyptens land.
Ps. 78: 5'· 105: 36. 136: 10. Vish. 18: u .
42. En Herrans högtidsnatt är
30. Och Farao stod upp om natten, denna natt, då han förde dem ut
h an och alla hans tjänare och alla ifrån Egyptens land. En Herra ns
Egyptier, och det blef ett stort klago- högtidsnatt är den för alla Israels
rop i Egypten, ty intet hus fanns, barn och deras efterkommande.
där icke någon var död.
31. Och han kallade Mose och
43· Och Herren sade till Mose och
Aron till sig om natten och sade: A ron : Detta är sta dgan om påskalamStån upp och dragen ut ifrån mitt met: Ingen främling skall äta däraf;
folk, I och Israels barn! Och gån
44· men den träl, som är köpt för
och tjänen Herren, såsom I hafven penningar, han må, sedan du har
sagt!
omskurit honom, äta däraf.
32. Tagen ock edra får och edra
45· M en en b u s man och den som
fäkreatur med eder, såsom I hafven tjänar för !ego må icke äta däraf.
sagt, och gån och välsignen äfven
46. Uti ett och samma bus skall
det ätas. Du skall icke bära något
mig!
33· Och Egyptierna trängde på af dess kött ut ur huset, och intet
folket för att påskynda deras aftåg dess ben skolen I sönde rslå.
4 Mo;. g: ,., ] oh. '9' 36.
u tur landet, ty de sade: Vi dö·alle47· Israels hela memghet skall så
sammans.
göra.
34· Och folket tog upp sin deg,
48. Och om någon främling bor
innan den ännu hade blifvit syrad,
och sina baktråg omlindade de med hos dig och vi11 offra påskalamm åt
sina kläder och lade dem på sina Herren, så skall hvar och en så dan
af mankön låta omskära sig och seaxlar.
35· Och Israels barn gjorde såsom dan komma att offra det och vara
Mose hade sagt och begärde af Egyp- såsom inföding i landet; men ingen
tierna smycken af silfver och smyc- oomskuren skall äta däraf.
49· Samma lag skall vara för inken af guld och kläder. • Mos. 3: ••· u: •·
36. Och Herren gaf folket nåd för födingen och för den främling, som
Egyptiernas ögon, så att de gåfvo bor ibland eder.
so. Och alla Israels barn gjorde
dem hvad de begärde, och de togo
detta med sig såsom byte ifrån Egyp- så. Såsom Herren hade budit Mose
och Aron, så gjorde de.
tierna.
51. Och just på denna dagen var
37· Och Israels barn bröto upp det som Herren förde Israels barn
ifrån Raamses till Sukkot, sex hundra ut ur Egyptens land, jämte deras
tusen män till fots, förutom små barn. härskaror.
4 Mos 2: 32.

38. Och mycket blandadt folk drog
13 Kapitlet.
också med dem, och får och fäkreaAllt
försifödt
lutg-as t!t H errm. Va11dri1lg-en
tur i ganska stora hjordar.
39· Och de bakade af den degen, ställa at Röda lurfvet. Mob•· ock cldstndm.
ch Herren talade till Mose och
hvilken de hade fört ut ur Egypten,
osyrade kakor, ty den hade icke blifsade:
2 . Helga åt mig allt förstfödt, det
vit syrad, emedan de hade blifvit utdrifne utur Egypten och hade icke som öppnar hvarje moderllf bland
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Israels barn, både bland människor skall du svara honom: Herr en h ar
och boskap l Mig tillhörer det.
med stark hand fört oss ut ur Egyp• Mos. ,., 29. 34: '9· 4 Mos. 3: '3· 8: '7·
ten, ut ur träldomshuset;
Luk. o: •3·
15. och då Farao hårdnackad t väg3· Och Mose sade till folket: Tänrade att släppa oss, dödade Herren
ken uppå denna dagen, på hvilken
allt förstfödt i Egyptens land, ifrån
I !Jafven utgått ur Egypten, utur
det förstfödda af människa intill det
träldomsbuset, att Herren har utfört
förstfödda af boskap. Därföre offrar
eder därifrån med stark hand, och
jag åt Herren allt det som öppnar
att intet syradt får ätas
4· på deu dagen i axmånaden då moderlif och som är af hankön, och
allt det som förstfödt är af mina sÖ·
I drogen ut!
ner löser jag.
5· Och när Herren låter dig komma
16. Och ett tecken skall du bära
till Kauaneernas, Heteernas, Amopå din band och en tänkeskrift emelreernas, Hivveernas och Jebuseernas
lan dina ögon, ty Herren har fört
land, hvilket han har svurit dina
fäder, att han vill gifva dig, det land, oss med stark band ut ur Egypten.
som flyter af mjölk och honung, skall
du iakttaga denna tjänst i denna
månaden.
6. I sju dagar skall du äta det osyrad t är, och på den sjunde dagen skall
en Herrans högtid hållas. 2lllos. 34 : ,s.
7· H vadosyradtär skall ätas under
de sju dagarne, och intet syradt,
ingen surdeg skall synas hos dig i
hela ditt land.
8. Och du skall lära din son på
den dagen och säga: sådant hålla
vi till tack för bvad Herren gjorde
mecl mig, då jag drog ut nr Egypten.
9· Och det skall vara till ett tecken
på din hand, och till en minnesskrift
emellan dina ögon, på det att Herrans lag må vara i din mun, ty med
stark hand har Herren utfört dig ur
Egypten.
s Mos. 6: 8. n: tB- •o.
IO. Och denna stadga skall du iakttaga på den tid som är för den bestämd, år efter år.
IL Och när Herren låter dig komma till Kananeernas land, såsom han
har svurit dig och dina fäder, och
gifver det åt dig,
12. så skall clu öfverlämna åt Herren allt det som öppnar moderlif,
och alla förstfödda foster af hankön
ibland din boskap skola höra Herren till;
I 3· men allt förstfödt af åsna skall
du lösa med ett lamm, och, om du
icke löser det, så skall du bryta af
dess hals, och allt förstfödt af människa ibland dina söner skall du lösa.
14. Och när din son framdeles frågar dig och sä~er: Hvi gör du så?

17. Och när Farao hade släppt
folket, förde Gud dem icke på den
vägen, som gick igenom Felisteernas
land, fastän denna var den genaste;
ty Gud tänkte, att folket kunde å n gra
sig, när de fingo se örlig emot sig
och vända tillbaka till Egypten;
'
rS. utan Gud lät folk et taga eu
omväg genom öknen vid Röda hafvet, och Israels barn drogo i ordnadt tåg ut nr Egyptens land.
19. Och Mose tog med sig Josefs
ben; ty h au hade tagit en ed af Israels barn och sagt: Då Gud varder
eder sökande, så fören mina ben härifrån med eder!
1

Mos. so:

25 .

Jo~. 24: 32.

Ebr. n:

22.

Och de bröto upp ifrån Sukkot
och slogo läger i Etam, vid ändan
af öknen.
21. Och Herren gick framför dem
om dagen uti en molnstod, på det
han skulle föra dem den rätta vägen,
och om natten uti en eldstod, på det
han skulle lysa dem, så att de kunde
tåga både dag och natt.
22. Molnstoden om dagen och eld·
stoden om natten vek icke bort fram·
för folket.
20.

14 Kapitlet.
Eg')jd ierna.

O

dnt~tleua

i Röda ha/vet.

ch Herren talade till Mose och
sade:
;z. Siig tillisraels barn, att de väuda
om och uppslå sitt läger framför PiHahirot, emellan Migrlo' och bafvet!
Midt framför Baal-Zefon skolen l
lägra eder vid hafvet.
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3· Och Farao skall säga om I sraels
barn: de bafva förirrat sig i landet;
öknen bar kringstängt dem.
4· Och jag vill förhärda Faraos
bjärta, att han skall förfölja dem,
och jag vill bevisa min ära på Farao
och hela bans här, att Egyptierna
må förnimma, att jag är Herren.
Och de gjorde så.
S· Och då det blef sagdt för konungen i Egypten, att folket hade
flytt, vardt Faraos och hans tjänares
bjärta förvandladt emo t folket, och
de sade: Hvi hafva vi så gjort, att
vi hafva släppt Israel bort utur vår
tjänst?
6. Och han lät sätta för sin vagn
och tog sitt folk med sig.
7· Och han tog sex hundra utvalda
vagnar och alla vagnar, som funnos·
i Egypten, och vagnskämpar på dem
alla.
8. Och Herren förhärdade Faraos,
konungens i Egypten, bjärta, så att
han förföljde Israels barn, hvilka
dock hade gått ut under hög hand.
9· Och Egyptierna förföljde dem,
och alla Faraos hästar och vagnar
och hans ryttare och hela hans här
uppbunno dem, där de voro lägrade
vid hafvet, vid Pi-Hahirot, framför
Baal-Zefon.
Io. Och då Farao nalkades dem,
hofvo Israels barn sina ögon upp,
och si, Egyptierna voro i antågande
efter dem, och Israels barn blefvo
mycket förskräckta och ropade till
Herren.
II. Och de sade till Mose: Voro
icke grafvar i Egypten, att du måste
bortföra oss, att vi skulle dö i öknen?
Hvi har du gjort oss detta och fört
oss utur Egypten?
Ps. zo6: 7·
12. Var det icke just detta vi talade till dig i Egypten, då vi sade:
låt oss vara, att vi må tjäna Egyptierna? ty det är oss bättre att tjäna
Egyptierna, än att vi dö i öknen.
I3. Och Mose sade till folket: Frukten icke, hållen stånd och afvakten
Herrans hjälp, hvilken han i dag
skall lämna eder! ty nessa Egyptier,
hvilka I sen i dag, dem skolen I
aldrig mera se i evig tid.
14. Herren skall strida för eder;
och I skolen hälla eder stilla.

KAP. 14:26 .

I S· Och Herren sade till M os e :
Hvi ropar du till mig? Siig Israels
barn, att de bryta upp!
16. Och du, lyft upp din staf och
uträck din hand öfver hafvet och
klyf det, att Israels barn må gå midt
igenom hafvet på det torra!
I7. Och si, jag vill förhärda Egyptiernas hjärtan, så att de gå efter
eder, och jag vill bedsa min ära på
Farao och på hela hans här, på hans
vagnar och på hans ryttare,
I8. och Egyptierna skola förnimma, attjag är Herren, när jag bevisar
min ära på Farao, på hans vagnar
och på hans ryttare.
I g. Och Guds ängel, som hade gått
framför Israels läger, flyttade sig och
gick bakefter dem, och molnstoden,
som hade gått framför dem, flyttade
sig och ställde sig bakom dem,
20. och gick in emellan Egyptiernas läger och Israels läger, och molnet både förmörkade och upplyste
natten, och det ena lägret kom under
hela natten icke närmare det andra.
21. Och Mose uträckte sin hand
öfver hafvet, och Herren lät hafvet
drifva för ett starkt östanväder hela
natten och gjorde hafvet till torrt
land, och vattnet delade sig i tu.
Es. 63: I>.

Och Israels barn gingo midt
igenom hafvet på det toua, och vattnet var dem till en mur både till
höger och till vänster om dem.
22.

Jos. 4: 23• Ps. 106: 9·

1 Kor. 10:

I.

Ebr. n: 29.

23. Och Egyptierna med alla Faraos hästar och vagnar och ryttare
förföljde och kommo efter dem till
midten af hafvet.
24. Och i morgonväkten såg Herren på Egyptiernas läger utur eldoch molnstoden och spred förvirring
i Egyptiernas läger
Ps. 7s: z4.
25. och kom deras vagnshjul att gå
tillbaka och försvårade deras framryckande, och Egyptierna sade: Låtoro
oss fly undan Israel, ty Herren strider för dem emot Egyptierna!
26. Och Herren saue till Mose:
Räck ut din hand öh·er hafvet, att
vattnet faller igen öfver Egyptierna,
öfver deras vagnar och öfver deras
ryttare!
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KAP. 14: 27.

27. Och Mose räckte ut sin hand
öfveJ· hafvet, och hafvet vände mot
morgonen tillbaka i sin vanliga fåra,
och Egyptierna flydde det till mötes,
och Herren störtade Egyptierna m idt
i hafvet.
28. Och vattnet vände tillbaka och
öfvertäckte vagname och ryttame i
hela Faraos här, som hade gått efter
dem i hafvet. I cke en af dem blef
öfrig.
29. Och Israels barn gin go på det
torra m i d t igenom hafvet, och vattnet
var dem till en mur både till höger
och till vänster om dem.
30. Och Herren räddade Israel på
den dagen ifrån Egyptiernas hand,
och Israel såg Egyptierna ligga döda
på hafsstranden.
31. Och Israel såg den stora hand,
som Herren hade bevisat på Egyptierna, och folket fruktade Herren
och trodde på Herren och på Mose,
hans tjänare.

15 Kapitlet.
lsraeliten:as lofslltr.r.

Deras knorr

~mot 1lfose .

D ådenna
sjöngo Mose och Israels barn
sång till Herren och sade:

>Jag vill sjunga Herranom, ty han
är hög och härlig. Häst och ryttare
har han störtat i hafvet. Vish. ro: r 9 .
2. Min starkhet och min lofsån g
är Herren, och han blef mig till frälsning. Han är min Gud, och honom
vill jag prisa, min faders Gud, och
honom vill jag upphöja. Ps. n8: r 4 .
3· Herren är en stridsman, Herren
är han s namn.
4· Faraos vagnar och hans här
kastade han i hafvet, och hans utvalde vagnskämpar dränktes i Röda
hafvet.
S· Vattenmassor öfvertäckte dem.
De sjönko i djupen såsom sten.
6. Din högra hand, o H erre, bevisade sin härlighet med kraft. Din
högra hand, o Herre, nedslog fienden,
7· och med storheten af din härlighet fällde du dina motståndare.
Du släppte lös din vredes glöd. Den
förtärde dem som strå.
8. Och för stormen af din vrede
hopade sig vattenmassor på hvarandra. ställde sie- böljorna såsom
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en vall, stelnade vattnen i h afvets
hjärta.
9· F ienden sade: j ag vill förfölja,
jag vill hinna upp dem, jag vill skifta
rof, min hämndlust skall mätta sig
af dem, jag vill draga ut mitt svä1·d,
min hand skall förjaga dem.
ro. Du blåste med din andedräkt,
hafvet öfvertäckte dem, de sjönko
såsom blyet i väldiga vågor.
II. Herre! ho är såsom du ibland
gudarne ? Ho är, såsom du, härl ig
i sin helighet, värd att dyrkas med
lofsånger, u nelergörande?
12. Du uträckte din högra hand,
jorden uppslukade dem.
13. Du ledsagar med din nåd det
folk, som du har förlossat, du förer
d m med din kraft till din helighets
boning.
14. Folken höra det, de bäfva,
ångest griper dem som bo i Felisteen.
rs. Då förfäras Edoms furstar;
Moabs hjältar, dem griper bäfvan;
bestörte blifva alle som bo i Kanaan.
r 6. Öfver dem faller förskräckelse
och räddhåga; för styrkan af din
arm stå de stilla såsom stenen, till
dess ditt folk har tågat fram, o Herr ,
till dess det folk har tågat fram, som
du har förvärfvat.
17. Du skall föra och pl antera dem
på d in arfvedels berg, det rum, som
du har gjort till din boning, o H e rre,
den helgedom, som dina händer, o
Herre, hafva beredt. Ps. 14: 3 . So: 9·
18. Herren är en konung för tid
och evighet. •
19. Ty Faraos hästar med hans
vagnar och ryttare gingo ned i hafvet, och H erren lät hafvets vatten
falla igen öfver dem, och Israels
barn gingo på det torra midt igenom hafvet.
20. Och Mirjam, profetissan, Arons
syster, tog en puka i sin hand, och
alla kvinnorna följde henne med pukor och dans.
21. Och
Mitjam svarade dem:
Sjungen Herranom, ty han är hög
och härlig. Häst och ryttare har
han störtat i hafvet.

22.

Och Mose lät Israeliterna bryta

upp ifrån Röda hafvet, och de tåg-ade
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in i öknen Sur, och de vandrade
tre dagar
öknen och funno intet
vatten.
4 Mos. 33 : 8.
23. Och de kommo till Mara och
kunde icke dricka vattnet i Mara,
ty det var bittert. Därföre fick
stället namnet M ara.*
24. Och folket knorrade emot Mose
och sade: Hvad skola vi dricka?
25. Och han ropade till Herren;
och Herren visade honom ett trä,
h d iket han kastade i vattnet, och
vattnet blef sött. Där förelade han
dem lag och rätt, och där pröfvade
han dem
Syr. 3 8: 5 .
26. och sade: Om du troget hörsammar Herrans, din Guds, röst och
gö r hvad rätt är i hans ögon och
lyssnar till hans bud och håller alla
hans st adgar, så skall jag icke lägga
på dig någon af alla de plågor, h vilka
jag lade på Egyptierna, ty jag, Herren, är din läkare.
27. Och de kommo till Elim, och
där vo r o tolf vattuk ällor och sjuttio
palm träd, och de lägrade sig där vid
vattnet.
4 Mos. 33 : 9 •
16 K apitlet.

KAP. 16: 16.

S· Och på den sjette dagen skola

de upplägga hvau de hemföra, och
det skall vara dubbelt mot hvad de
dagligen insamla.
6. Och Mose och Aron sa i e till
alla Israels barn : I afton skolen l
förnimma, att det är Herren, som
har utfört eder utur E g yptens land,
7· och i morgo n bittida skolen I
se Herrans härlighet, emedan han
har hört edert knorrande emot Herren; ty h vad äro vi, att l knorren
emot oss?
8. Och Mose sade: I afton skall
Herren gifva eder kött till att äta, och
i mo rgon bittida bröd till att m ätta
eder med, emedan H erren har hört
edert knorrande, hvarmed I hafven
knor rat emot honom. Ty hvad äro
vi? De t är icke emot oss I hafven
knorrat, utan emot Herren.
9· Och Mos e sade till A ron: Säg
till hela menigheten af Israels barn:
Träden fram inför Herren! ty han
har hört edert knorrande.
ro. Och under det Aron talade till
hela menigheten af Israels barn,
vände de sig mot öknen, och si,
Herrans härlighet visade sig i skyn.
2

Isra~litenz a.

f t1 v aktlar och matma till mat.

de bröto upp ifrån Elim och
O chkommo,
hela menigheten af Israels barn, till öknen Sin, som ligger
mellan Eli m och Sinai, på femtonde
dagen i den andra månaden sedan
de hade utgått utur Egyptens land.
2. Och hela menigheten af Israels
barn knorrade emot Mose och emot
Aron i öknen.
3· Och Israels barn sade till dem:
O att vi hade fått dö i Egyptens
land genom Herrans hand, där vi
sutt o vid köttgrytorna och hade bröd
nog att äta! ty I hafven för t oss till
denna öknen för att låta hela denna
hopen dö af hunger.
4· O ch Herren sade till Mose: Si,
jag vill låta regna åt eder bröd ifrån
himmelen; och folket skall gå ut och
samla för hvar dag så mycket som
behöfves, på det att jag må pröfva
dem, om de vilja vandra i min lag
eller icke.
• D . ä. bitterhet .

Mos.

13: 21.

Och Herren talade till Mose
och sade:
12. Jag har hört Israels barns knorrande. Tala till dem och säg: Mellan
de båda aftonstunderna skolen I få
kött till att äta, och i morgon bittida
skolen I blifva mättade af bröd, att
I måtten förnimma, att jag är Herren, eder Gud.
13. Och om aftonen stego vaktlar
upp och öfvertäckte lägret, och bittida
på morgonen föll ett flöde af dagg
rund t omkring lägret.
4 Mos. u : 3,.
Ps. 78: 24. Vish. 16: 20. Joh. 6: 3'· I Kor. to: 3·
14. Och när daggflödet hade uppstigit, si, då låg öfver öknen något,
som var tunt och liknade fiskfjäll,
tunt såsom rimfrost, på marken.
15. Och när Israels barn sågo det,
sade de till hvarandra: H vad är detta?
Ty de visste icke hvad det var. Och
Mose sade till dem : Detta är det
bröd, som Herren gifver eder att äta.
16. D etta är det ord, som Herren
har budit: samlen däraf. enhvar i
II.
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mån af sitt behof! Ett gomermått på
personen, efter antalet af de själar,
dem enhvar hafver : sitt tält, mån
I taga.
17. Och Israels barn gjorde så, och
samlade, elen ene mer, elen andre
mindre.
18. Och då de mätte upp det med
gomermått, hade den som tagit mycket intet till öfverlopps, och för den
som hade tagit litet fattades intet.
Enhvar Ilade samlat i mån af sitt
behof.
2 Kor. 8: •5·
19. Och Mose sade till dem: Ingen
Jämne något kvar däraf till morgondagen!
20. Men de lydde icke Mose, utan
somlige lämnade något kvar däraf
till morgondagen, och maskar vnxo
däruti, och det vardt stinkande. Och
::.Vlose blef vred på dem.
21. Och de samlade däraf hvarje
morgon, hvar och en i mån af sitt
behof; och när solen blef het, så
smälte det bort.
22. Och på sjette dagen samlade
de dubbelt så mycket bröd, eller två
gomermått för hvarje person. Och
menighetens alla höfdingar gingo
och berättade det för Mose.
23. Och han sade till dem: Detta
är hvad Herren har sagt: i morgon
är sabbats- och hvilodag, en åt Herren helgad hvilodag. H vad I ämnen
baka, baken det, och hvad I ämnen
koka, koken det, men allt som är
till öfverlopps, uppläggen det i förvar åt eder till morgondagen!
24. Och de upplade det till morgondagen, såsom Mose hade budit, och
det vardt icke stinkande, och mask
kom icke däruti.
25. Och Mose sade: Äten deti dag!
ty i dag är Herrans sabbat. I dag
skolen I intet finna på marken.
26. I sex dagar skolen I samla
däraf, men på den sjunde dagen, som
är sabbat, skall intet vara att finna.
27. Och på den sjunde dagen gingo
någre af folket för att samla och
funno intet.
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Sen, Herren bar gifvit eder
sabbaten; därföre gifver ban eder på
den sjette dagen bröd för två dagar.
På den sjunde dagen blifven hemma,
hvar och en hos sig! Ingen gånge
då ut ifrån sitt rum!
30. Och folket höll sabbat på den
sjunde dagen.
31. Och Israels hus kallade det
Manna. Och det liknade koriander·
frö, var hvitt och smakade såsom
honungskaka.
j2. Och Mose sade: Detta är det
ord, som Herren har budit: Fyll ett
gomermått däraf till att förvaras åt
edra efterkommande, att de må se
det bröd, som jag gaf eder att äta
i öknen, när jag förde eder ut ur
Egyptens land!
Ebr. g: 4.
33· Och Mose sade till Aron: Tag
en ask och lägg däruti ett fullt gomermått manna ocll upplägg det inför Herren till att förvaras åt edra
efterkommande!
34· Eftersom Herren hade bndit
Mose, upplade Aron det i förvarframför vittnesbördet.*
Ebr. g: 4 .
35· Och Israels barn åto manna i
fyratio år, till dess de kommo till
ett bebodt land. Manna åto de, till
dess de kommo till gränsen af Kauaans land.
Jos. 5 : 12. Neh. g: '5·
36. Och en gomer är tiondedelen
af en efa.
29.

I

7 Kapitlet.

Ökenvaudrittgett fortsättes utzder folkets k~tor
ratzde emot Mose. Strld tned AmatekltN"na.

Israels barns hela menighet
O chfärdades
ifrån öknen Sin i bestämda dagsresor, såsom Herren hade
befallt dem, och de lägrade sig i
Refidiru, och folket hade intet vatten
att dricka.
2. Och folket kifvade med Mose
och sade: Gifven ossvatten attdricka!
Och Mose sade till dem: Hvi kifven
I med mig? Hvi fresten I Herren?
4 Mos.

20:

S·

3· Och folket törstade där efter
vatten, och folket knorrade emot
Mose och sade: Hvi har du fört oss
28. O ch H erren sade till M os e: upp utur Egypten, för att du skulle
Huru länge skolen I vägra att hålla låta oss och våra barn och vår boskap dö af törst?
mina bud och min a lagar?
• D. ä. lagtaflorna, som fOrvarades i rorbundsarken.
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4· Och Mose ropade till Herren
och sade: Hvad skall jag göra åt
detta folket? Ann u något litet, och
de skola stena mig.
5· Och Herren sade till Mose:
Gack fram för folket och tag med
dig några af de äldste i Israel och
tag i din hand din staf, med h vilken
dn slog älfven, och gack!
2

Mos. 7:

20.

14:

KAP. 18: 11.

15. Och Mose byggde ett altare
och kallade dess namn Jehova
Ni ss i,***
r6. och sade: Emedan hand har
blifvit lyft emot Herrans baner,
skall Herren strida emot AntAlek
ifrån släkte till släkte.

18 Kapitlet.

16.

Jelro

b~söker

Afou odt giJver ho1Mm rt!d.
6. Si, jag skall stå där framför dig
vid klippan på Horeb, och du skall
ch Jetro, präst i Midjan, Moses
slå på klippan, och vatten skall utgå
svärfader, fick höra allt hvad
därutur, så att folket får att dricka. Gud hade gjort med Mose och IsOch Mose gjorde så inför Israels rael, hans folk, huru Herren hade
älrlstes ögon.
fört Israel utur Egypten.
4 Mos. 20: n. P.s. 78: 15. 1 Kor. to: 4·
2. Och J e tro, Moses svärfader, tog
7· Och han kallade det ställets Zippora, Moses hustru, hvilkeu han
namn Massa* och Meriba,** för
hade skickat ifrån sig,
Israels barns kifs skull, och emedan
3· och hennes två söner, af hvilka
de hade frestat Herren och sagt:
ban hade gifvit åt den ene namnet
Månne Herren är ibland oss eller
Gersom,-j- ty han hade sagt: En
icke?
Ps. Sr: 8. 95: 8, 9·
gäst är jag i ett främmande land,
4· och åt den andre namnet Elie8. Och Amalek kom och stridde
s e r, tt ty han hade sagt: M i n faemol Israel i Reficlim.
ders G u d bl e f mig en h j ä l p och
5 Mos. 25! 17. t Sam. 15: 2.
9· Och Mos e sade till J osua: Välj frälste mig ifrån F araos svärd.
ut manskap åt oss och drag ut och
5· Och J e tro, Moses svärfader, gick
stdd emot Amalek! I morgon skall till Mose med hans söner och hans
jag ställa mig öfverst på högen med hustru till öknen, där han hade lägrat
Guds staf i min hand.
sig vid Guds berg,
ro. Och Josua gjorde såsom Mose
6. och lät säga till Mose: Jag Jetro,
hade sagt honom och stridde emot din svärfader, och din hustru med
Amalek. Och Mose och Aron och sina två söner hafva kommit till dig.
Hur stego upp öfverst på högen.
7· Och Mose gick sin svärfader till
II. Och så länge Mose höll upp mötes och bugade sig för honom
sin hand rådde Israel, men när han och kysste honom. Och då de hade
lät sin hand sjunka rårlde Amalek. hälsat h varandra, gingode in i tältet;
I2. Och när Moses händer blefvo
8. och Mose berättade för sin svärtunga, to go de en sten och lade den fader allt hvad Herren hade gjort åt
under honom; och han satte sig där- Farao och Egyptierna för Israels
uppå, och Aron och Hur höllo un- skull, och all den vedermöda, som
der hans händer, hvar på sin sida, hade träffat dem på vägen, och huru
så att hans händer höllos stadiga, Herren hade befriat dem.
till dess solen gick ned.
9· Och Jetro blef glad öfver allt
I3. Och Josua nedslog Amalek och det goda, som Herren hade gjort
hans folk med svärdsegg.
med Israel, i det han hade befriat
honom ifrån Egyptiernas hand.
I4 Och Herren sade till Mose:
10. Och Jetro sade: Lofvad vare
Skrif upp detta till en åminnelse uti Herren, som har frälst eder ifrån
din bok, och lägg det i J os u as öron, Egyptiernas hand och ifrån Faraos
att jag vill i grund utrota Amaleks hand, och som har frälst folket ifrån
minne, att det icke skall finnas un- Egyptiernas hand!
der himmelen!
II. Nu vetjag, attHerren är större

O

• D. ä. freste l se. - •• D. ä. kif.- ... D. ä. Herren mitt baner
en räst här, - tt D. ä. m in Gud on hjälp.

-t
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än alla gudar, ty, emedan de hafva
varit öfvermodige, har det så gått
dem.
• Mos. x: 13. s: 7· 14: ,g,
12. Och }etro, Moses svärfader, tog
ett brännoffer och några slaktoffer
åt Gud; och Aron och alla de äldste
i Israel kommo för att äta bröd med
Moses svärfader inför Gud.
13. Och den följande dagen satte
Mose sig ned för att döma folket,
och folket stod omkring Mose ifrån
morgonen till aftonen.
14. Och då l\Ioses svärfader såg
allt hvad ban gjorde med folket, sade
han: H vad är det du förehafver med
folket? Hvi sitter du alleiia, och allt
folket står omkring dig, ifrån morgonen ända till aftonen?
15. Och Mose svarade sin svärfader: Emedan folket kommer till
mig för att fråga Gud om råd;
r6. ty då de hafva någon rättstvist, komma de till mig, och jag
dömer mellan hvar och en och hans
vederpart och lärer Guds stadgar
och hans lagar.
17. Och 1\loses svärfader sade till
honom: Det är icke rätt, att dn så gör.
rS. Du måste ju blifva uttröttad,
både du och folket, som är hos dig,
ty denna sak är dig för svår. Du
kan icke uträtta den allena.
s ~lo,, x: 9·
19. Hör nu mitt tal! Jag vill gifva
dig ett råd, och Gud vare med dig!
Vare du folkets målsman inför Gud,
och framlägge du ärendenainför Gud!
20. Och läre du dem stadgame och
lagarne, och Yise du dem den Yäg
de skola vandra och de gärningar
de skola göra,
21. och sök upp åt dig ibland allt
folket dugliga män, som frukta Gud,
redliga män, som sky vinning, och
sätt desse öfver dem till förmän för
tusen till förmän för hundra, till förmän för femtio och till förmän förtio!

och hela detta folk kunna gå, enhvar
till sin ort, i frid.
24. Och Mose lydde sin svärfaders
tal och gjorde allt h vad han hade sagt.
25. Och Mose utvalde dugliga män
utur hela Israel och gjorde dem till
hufvudmän för folket, till förmän för
tusen, till förmän för hundra, till
förmän för femtio och till förmän
för tio.
26. Och de dömde beständigt folket. Hvatje viktigare mål hän sköto
de till Mose, men alla mindre mål
afdömde de själfve.
27. Och Mose lät sin svärfader
fara, och han gick till sitt lan d .

xg Kapitlet.
Siuai. Hn·re1t tud·
stiger jt! ln!1"get oclt talar till .fllose.

fsrfulift1'1Ul nn/;:omma lit/

den dagen, då tredje månaden
P å ingick
sedan Israels barn hade
utgått utur Egyptens lan d, k ommo
de till Sinais öken.
2. Och de bröto upp ifrån Refidim
och kommo till Siuais öken och lägrade sig i öknen, och Israel lägrade
sig där midt emot berget.
4 Mos. 33: 'S·

Ap. G. 7: 38.

3· Och Mose steg upp till Gud,
och Herren ropade t ill h onom ifrån
berget och sad e : Så skall du säga
till J a k obs hus och förkunna för Israels barn :
4· I bafven sett h vad jag lur gj o rt
åt Egyptierna, och huru jag har burit eder på örnvingar och fört eder
till mig.
s 1\los. 29: 2.
s. Och nu, om I hören och lyden
min röst och hållen mitt förbund, så
skolen I blifva min egendom framför alla andra folk, ty hela jorden
hörer mig till,
5 Mos. s: 2. Ps. 24: x,
so:

12.

1

Kor. to:

26.

Tit.

2: 14.

6. och I skolen blifva åt mig ett
rike af präster och ett heligt folk.
Dessa äro de ord, hvilka du skall
4 ~los. u: 16. 5 Mos. x: 13.
säga åt Israels barn.
22. Och desse må beständigt döma
t Petr . .: g. Upp. 1: 6. s: to.
folket; och hvarje viktigare mål må
7· Och Mose gick och sammande hänskjuta till dig, men hvarje
mindre mål må desse afdöma! Bered kallade folkets äldste och framlade
dig så själ! lättnad, och låt dem dela för dem alla dessa ord, hvilka H erren hade buclit hon om.
bördan med dig!
8. Och folket svarade på en gång
23. Om du så gör och Gud bjuder
dig något, så skall du k unna uthärda, och sad e: Allt h vad Herren har sagt

sr.
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vilja vi göra. Och Mose bar folkets
svar tillbaka till Herren.
2 Mos. 24: 3· 5 Mos. s: 27.
9· Och Herren sade till Mose: Si,
jag vill komma till dig uti en molnsk y, att folket må höra när jag talar
med dig och tro äfven dig allt framgent. Och Mose förkunnade folkets
svar för Herren.
JO. Och Herren sade till Mose:
Gack till folket och helga dem i dag
ocll i morgon, och m:i. de två sina
kläder
J r. och vara i ordning till den
trerlje dagen! ty på den tredje dagen
skall Herren stiga ned på Sinais
berg i hela folkets åsyn.
12. Och du skall uppsätta ettskrank
för folket rundt omkring och säga:
A..kten eder att hestiga berget eller
vidröra dess fot! H\·ar och en som
rör vid berget skall dödas.
13. Ingen hand skall vidröra honom, utan han skall stenas eller
skjutas ned. Ehvad det är djur eller
människa, skall det icke blifva vid
lif. När basunen ljuder, då må de
andre* stiga upp på berget.
2

Mos.

24: I.

Ebr.

12: 2 0 .

14. Och Mose steg ned ifrån berget
till folket och helgade folket, och de
tvådrle sina kläder.
15 Och han sade till folket: Varen
i ordning på den tredje dagen, och
ingen komme vid en kvinna!
J6. Och på den tredje dagen, när
det hade blifvit morgon, vardt åska
och blixt och ett tjockt moln öfver
berget, och ett mäkta starkt trumpetskall hördes, och allt folket, som var
i lägret, vardt förfäradt.
!7· Och Mose förde folket ut ur
lägret, Gud till mötes. Och de uppställde sig nedanför berget.
rS. Och hela Sinais berg rök däraf, att Herren steg ned därpå i eld,
och en rök steg upp därifrån, lik
röken från en ugn, och hela berget
bäfvade svårligen. ·
s Mos. 4: n.
19. Och trumpetskallet blefalltstarkare och starkare. Mose talade, och
Gud svarade honom ljudeligen.
Ebr. 12: '9·

KAP. 20: B.

ren kallade 1\Iose upp till bergets
spets, och Mose steg elit upp.
21. Och Herren sade till Mose:
Stig ned och varna folket, att de icke
rusa upp för alt se Herren, då mån ge
af dem skola falla.
22. Och äfven prästerna, som hafva
tillträde till Herren, må helga sig,
att icke Herren må förg öra dem.
23. Och Mos e sade till Herren:
Folket kan icke stiga upp på Sinais
berg, ty du har varnat oss och sagt:
afstäng berget med ett skrank och
helga det!
24. Och Herren sade till honom:
Gack, stig ned, och kom upp hit, du
och AJ"Ou med dig! l\len prästerna
och folket må icke rusa upp till
Herren, att han icke må förgöra
dem.
25. Och Mose steg ned till folket
och sade dem detta.
20

Kapitlet.

De tio budens lag-f örkmmas. Lagen Dill dltarPI.

O chochGudsade:talade

alla d essa o rdeu

2. J ag är Herren, din Gud, som
har utför t dig utur Egyptens land,
utur träldomshuset.
3 Mos. 25: 55· s Mos. s: 6. Ps. BI: n.
3· Du skall inga andra gndar hafva
för mig.
4· Du skall icke göra dig en bild,
ej heller någo t beläte af det som är
ofvantill i himmelen eller nedantill
på jorden eller i vattnet nedanom
jorden.
s Mo>. 4: x6.
5· Sådana skall du icke tillbedja
och icke dyrka; ty jag Herren, din
Gud, är en nitälskande Gud, som
hemsöker fädernas missgärning på
barnen i tredje och fjärde led, p å
dem som mig hata,
6. men gör barmhärtighet till tusende ledet mot dem som mig ä.lska
och h ålla mina bud.
7· Du skall icke missbruka Herrans, din Guds, namn, ty Herren
Rkall icke låta honom blifva ostraffad, som hans namn missbrukar.
3 Mos. rg:

12.

Och Herren steg ned p å Sinais
8. Tänk på sabbatsdagen, att du
oerg, på spetsen af berget, och H er- helgar honom!
20.
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9· Sex dagar skall du arbeta och
23. I skolen icke göra eder gudar
göra alla dina sysslor;
• Mos. , 3 , u. jämte mig af silfver, och gudar af
34: 2:1. 35: :a. Jer. 17: 21. Hes. 20: 12.
guld skolen I icke göra åt eder.
ro. men på den sjunde dagen, som
24. Ett altare af jord skall du göra
är Herrans, din Guds, sabbat, skall åt mig och däruppå offra dina bränndu ingen syssla göra, hvarken du offer och dina tackoffer, dina får
eller din son, eller din dotter, eller och dina fäkreatur. På hvarje rum,
din tjänare, eller din tjänarinna, eller där jag vill låta mitt namn prisas,
ditt ök, eller din främling, som bor vill jag komma till dig och välinom dina portar;
signa dig.
I r. ty på sex dagar har Herren
25. Och om du vill göra åt mig
gjort himmelen och jorden och haf- ett altare af sten, så må du icke
vet .;ch allt livad däruti är, och han bygga det af huggen sten, ty om du
hvilade på den sjunde dagen. Där- lyfter ditt huggjärn öfver den, så vanföre har Herren välsignat sabbats- helgar du den. s Mos. 27: S· Jos. 8: 3"
26. Och på trappor må du icke
rlagen och helgat honom. r Mos. o: •·
12. Hedra din fader och din mo- uppstiga tillmitt altare, att din blygd
der, på det du må länge lefva i det icke må blottas däröfver.
land, som Herren, din Gud, vill gifya
dig!
s Mo•. s: r6. Syr. 3: 9· Matt. xs: 4·
21 Kapitlet.
Mark. 7: xo.

Ef. 6:

2.

13. Du skall icke dräpa. Matt. s:
14. Du skall icke göra hor.
!llatt. s: 27.

19: 9·

or.

Ebr. 13: 4·

15. Du skall icke stjäla.
r6. Du skall icke bära falskt vittnesbörd emot din nästa.
17. Du skall icke hafva lust till
din nästas hus. Du skall icke hah·a
lust till din nästas hustru, eller till
hans tjänare, eller till hans tjänarinna, eller till hans oxe, eller till
hans åsna, eller till något som din
nästa tillhörer.
Rom. 7: 7· 13: 9·

r8. Och allt folket förnam åskan
och blixtarne och trumpetskallet och
röken ifrån berget, och folket förnam det, och de ryggade tillbaka
och blefyo stående fjärran. Ebr. 12: t8.
19. Och de sade till Mose: Tala
du till oss, så vilja vi höra, men Gud
t ale icke till oss, att vi icke må dö!
5 ?-los.

1~:

t6.

Hvmieha-~Lda

O

Och Mose sade till folket: Frukten icke! ty Gud har kommit för
att pröfva eder och för att hans fruktan måtte vara eder för ögonen, så
att I icke synden.
21. Och folket stod på långt afstånd, och Mose gick närmare till
töcknet, i hvilket Gud var.
22. Och Herren sade till Mose: Så
skall du säga till Israels barn: I hafven sett, att jag har talat till eder
ifrån himmelen .
• D. a. inför doma.ren , <liOm äger att arkunna
20.

lagar stiftas.

ch dessa äro de stadgar, hvilka
du skall förelägga dem:
2. Om du köper en Ebreisk träl,
skall han tjäna i sex år, men på det
sjunde skall han utgå fri, utan lösen.
3 Mos. •s: 40. 5 Mos. ts: 12. Jer. 34: '4·
3· Kom han allena, så skall han
ock allena utgå; men kom han gift, så
skall hans hustru utgå med honom.
4· Gifver hans husbonde honom
hustru, och denna har födt honom
söner eller döttrar, så skola hustrun
och hennes barn höra hennes husbonde till, och han skall gå allena ut.
5· Men skulle trälen uttryckligen
säga: jag älskar min husbonde, min
hustru och mina barn, jag vill icke
utgå fri;
6. så inställe hans husbonde honom inför gudarne* och före honom
till dörren eller dörrposten, och hans
husbonde sticke en syl genom hans
öra, och han vare hans träl allt framgent!
Ps. Bo: x. Joh. xo: 34, 35·
7· Och om någon har sålt sin dotter
till tjänarinna, så gånge hon icke fri
såsom trälarue gå frie!
8. Är hon misshaglig i sin husbondes ögon, som hade bestämt henne
åt sig, så läte han henne köpas fri!
Till något främmande folk hafve han
icke makt att sälja henne, sedan han
har besvikit henne!
Guds dom.
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9· Men om han har bestämt henne
åt sin son, då läte han henne njuta
döttrars rätt!
ro. Tager han sedan åt denne en
annan hustru, så äge han icke att
göra något afdrag på hennes kost,
hennes beklädnad eller hennes äktenskapsrätt!
1 r. Och låter han icke rätt ske
henne i dessa tre stycken, så gånge
hon ut fri, utan lösen och utan betalning!
12. Den som slår en människa, så
att hon dör, han skall dödas.
1 Mos. g: 6.

3 l\1os. 24: 17.

4 Mos. 35: 16, 21 .

13. Men har han icke gjort det

med afsikt, utan Gud har låtit henne
komma i Yägen för hans hand, så
skall jag anvisa dig ett rum, dit han
kan fly.
4 Mos. 35:

22

f.

5 Mos. I9! 3, 5· Jos. oo: ~·

14. Men om någon med beradt

mod våldför sig på en annan, så att
han dräper honom med list, honom
skall du taga ifrån mitt altare, att
han må dö.
I K on. o: .s f.
15. Och den som slår sin fader
eller sin moder, han skall dödas.
r6. Och den som stjäl en annan
och säljer honom eller behåller honom i sitt våld, han skall dödas.
5 Mos. 24: 7·

17. Och den som bannar sin fader
eller sin moder, han skall dödas.
3 Mos. :zo: 9· s Mos. n: t8. 27: 16. Ords. :zo: :zo.
1\latt. 15: 4·

Mark. 7: to.

r8. Och om någre träta med h varandra, och den ene slår den andre
med sten eller knytnäfve, så att han
väl icke dör, men blifver sängliggande,
19. så skall, om han kommer sig
och kan gå ut, stödd vid sin staf,
den som slog honom vara fri från
ansvar, endast han ersätter honom
hans liggetid och bekostar hans
sjukvård.
20. Och om någon slår sin träl
ller sin tjänarinna med käpp, så att
den slagne dör under hans hand,
skall han därför straffas.
21. Men om den slagne lefver en
eller två dagar, skall han icke straffas,
ty det var hans penningar.
22. Och om någre kifva med hvarandra, och någon stöter en kvinna,
som är hafvande, så att hennes foster

KAP. 21: 36.

kommer fram, men ingen olycka sker,
så skall han böta h vad kvinnans man
pålägger honom och bestämmer efter
skiljedomares pröfning.
23. Men har olycka skett, skall du
gifva !if för !if,
24. öga för öga, tand för tand,
hand för hand, fot för fot,
25. brännskada för brä nnskada, sår
för sår, blånad för blånad.
26. Och slår någon sin träls öga
eller sin tjänstekvinnas öga och fördärtvar det, skall han släppa dem fria
för ögats skull.
27. Och slår någon ut sin träls tand
eller sin tjänstekvinnas tand, skall
han släppa dem fria för tandens
skull.
28. Och stångar en oxe en man
eller en kvinna till döds, så skall
oxen stenas och hans kött icke ätas,
men oxens ägare vara fri från ansvar.
29. Men har samma oxe tillförne
stångats, och hans ägare därom underrättats, och han ändock icke bevakat honom, och han dödar en man
eller en kvinna, så skall oxen stenas
och äfven hans ägare dödas. I Mos. 9 : 5.
30. Om någon lösepenning blifver
honom ålagd, så skall han till lösen
för sitt !if gifva hvadhelst honom
ålägges.
31. Har han nu stångat någon son
eller dotter, skall med honom förfaras på enahanda sätt.
32. Men har oxen stångat en träl
eller en tjänstekvinna, så skall han
gifva åt dessas husbonde trettio silfversiklar, och oxen skall stenas.
33· Och om någon öppnar en brunn
eller gräfver en brunn och icke öf.
vertäcker honom, och en oxe ellet
åsna faller däruti,
34· då skall brunnens ägare betala
ersättning i penningar åt djurets
ägare, men den döda kroppen vara
hans.
35· Och om någons oxe stångar
en annans oxe så att ban dör, så
skola de sälja den lefvande oxen och
dela penningame därför, och äfven
dela den dödade.
36. Var det däremot kändt, att
samma oxe hade tillförne stångats
och hans ägare ändock icke hade

KAP. 22: l.
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bevakat honom, d! skall han betala h vad husdjur det vara må, och detta
oxe för oxe, och ilen döda kroppen dör eller bryter sig eller bortföres,
vare hans.
utan att någon ser det.,
rr. så skall det komma till en ed
vid Herren emellan dem, att den ene
22 Kapitlet.
icke har lagt sin hand på den andres
Fo1'1s fittuz"ngtm af lag.i·tiftnin,ge1t.
egendom, ocll denna skall ägaren
m någon stjäl en oxe eller clt antaga och den andre icke var a nåfår och slaktar eller säljer dem, gon ersättning skyldig.
skall han gifva igen fem fäkreatur
12. Men om det blifvit bortstulet
för oxen, och fyra får för fåret.
ifrån honom, då skall han ersätta
2 Sam :r2 6.
ägaren rlärför.
2. Om tjufven ertappas under in13. Har det blifvit rifvet af vildbrottet, och blih·er slagen till döds,
djur, skall han skaffa fram det rifna
så är ingen blodsskuld begången.
såsom bevis. Det rifna skall ban
3· Men var solen uppgången öfver
' l\los. 3" 39·
honom, då är det blodsskuld. Han icke ersätta.
14. Och om någon lånar ett djur
skall fullt betala, och hafver han
af en annan och detta bryter sig
intet, skall han säljas för hvad han
eller dör, utan att dess ägare är tillhar stulit.
städes, då skall ban ersätta det fullt.
4· Om det stulna, det må vara oxe
r 5- Är dess ägare tillstädes, då beeller åsna eller får, påträffas lefvande
höfver han icke ersätta det. Var
i hans ägo, skall han ersätta det
djuret lejdt, då är legan ersättning.
dubbelt.
16. Och förför någon en jungfru,
5- Låter någon afbeta annans åker
eller vingård, elle1· släpper någon som icke är trolofvad, och lägrar
henne, skall han med en morgonsin boskap lös, och denna afbetar
gåfva köpa sig henne till hustru.
en annans mark, skall han ersätta
5 Mo~. ~2: 28, 29.
det med det bästa af sin mark och
17. Vägrar hennes fader enstänmed det bästa af sin vingård.
digt att gifva henne åt honom, då
6. Kommer eld lös och fattar i skall han i penningar erlägga den
törnhäckar eller i sk uren eller osku- vanliga morgongåtvan fören jungfru.
ren säd, eller marken blifver upp18. En trollkvinna skall du icke
bränd, skall den som vållat branden låta lefva.
3 Mos. •o: •7·
full t ersätta skadan.
19. En h var som plägar samlag m ed
7· Gifver någon åt en annan pen- något busdjur skall dödas.
ningar eller varor att förvara, och
3 Mos. 18: •3· oo: '5· 5 Mos. 27: 21.
dessa blifva stulna ur hans hus, då
20. Den som offrar åt. andra gudar
skall tjufven, om han ertappas, dub- än åt Herren allena, han vare förbelt ersätta det stulna.
bannad!
8. Men om tjutven icke ertappas,
21. Och en främling må du icke
då skall husets ägare inställas inför förtrycka eller plåga; ty I hafven
gudarne* och svärja, att han icke ock varit främlingar i Egyptens land.
lagt sin hand på den andres egendom.
3 l\los. 19: 33· 5 Mos. 24: '7·
22. Ingen änka och intet faderlöst
9· I fråga om h vilken oförrätt som
helst, den må angå oxe eller åsna barn mån I bedröfva.
Sak. 7: 10.
23. Om du bedrötvar dem, så skall
eller får eller kläder eller hvadbelst
som blifvit förloradt, och om bvilket jag, när de ropa till mig, för visso
någon kan säga: detta var det, skall höra deras klagorop,
5 Mos. to: 18.
24. och min vrede skallnpptändas,
båda parternas sak dragas inför gudarne. Den, hvilken gudarue döma och jag skall döda eder med svärdet,
skyldig, han skall ersätta den andra och edra hustrur skola blifva änkor
c1 U b bel t.
Joh. I o: 34· och edra barn faderlösa.
25. Om du lånar penningar åt n åro. Har någon gifvit åt en annan
förvar åsna eller oxe eller får eller gon fattig ibland mitt folk, så skall
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du icke te dig mot honom såsom
6. Du skall icke förvränga din faten ockrare. Någon ränta mån I icke tiges sak, när han går till rätta.
pålägga honom.
7· Från orätt sak hälle du dig långt
3 ~los. •s: 35, 36. 5 Mos. 23 : rg. Ps. rs: 5·
skild, och dräp icke oskyldig och
26. Om du af din nästa har tagit rättfärdig man! ty jag skall icke fribans öh·erklädnad i pant, må du känna elen skyldige.
gifva honom igen den innan solen
8. Och mutor skall du icke tag<t,
går ned;
ty mutorna förblinda de seende och
27. t y den är det enda täcke han förvrida de oskyldigas ord.
bafver att skyla sin kropp med. H vad
5 ~Ios . r6: '9· Syr. 20: 31.
skall han hafva på sig när han läg9· Och en främling skall du icke
ger sig? Och det skall ske, när han förtrycka. I ve ten ju själfYe, huru
ropar till mig, skall jag höra honom, främlingen är till mods, ty I hafven
ty jag är barmhärtig.
varit främlingar i Egyptens land.
28. Gudar må du icke smäda, och 2 l\los. 22: ~n . 3 Mos. xg: 33· s 1\lns. to: 1 9 .
ro. Och i sex år skall du så diu
en höf(ling för ditt folk må du. icke
jord och insamla dess afkastniug;
förbanna.
Ap. G. 2 3: S·
3 i\los. 25: 3·
29. Med förstlingen af din loge
II. men på sjunde året skall dn
och förstlingen af din vinpress må
låta henne hvila och ligga ori:ird, att
du icke dröja. Den förstfödde af
de fattige bland ditt folk må äta
dina söner skall du gifva åt mig.
däraf; och hvad efter dem blih·er
2 Mos. 13: 2. 34: xg .
30. Så skall du ock göra med dina öfver, det må markens djur äta. Likaoxar och dina får. I sju dagar blifve så skall du göra med din vingård
3 Mns . ,,, 4·
de hos deras moder! På den åttonde och din oliv gård.
r 2. I sex dagar skall du göra dina
dagen skall du gifva dem åt mig.
arbeten, men på den sjunde dagen
3 i\los. 2 2 : 2 7.
·
3r. Och I skolen vara mig ett he- skall du hålla sabbat, att din oxe
ligt folk. Och kött, som är rifvet och din åsna måtte få ro, och att
på marken, skolen I icke äta. At din tjänstekvinnas son och främhuudame skolen I kasta det.
lingen måtte få vederkvicka sig.
3 Mos. 22: 8. Hes. 44: 31,
13. Och vid allt llvad jag har sagt
eder skolen I hålla eder, och andra
23 Kapitlet.
gudars namn mån I icke anropa.
Stdliga föreskrifter lämtzas. De s/bra ltög- De få icke höras i din mun.
tid~nza

a nbefallas. Löftd g-i'fves om Kattaueene.as fördrij'va11de.

Duochskallickeickegifva
upptaga falskt rykte
åt en ogudaktig
din hand, att blifva ett orättfärdigt
vittne.
3 Mos. rg: r6.
2. Du skall icke hålla med de store
i det ondt är, och icke i någon sak,
de store till behag, vittna så att du
förvränger rätten.
3· Och den ringe skall du icke
gynna i någon hans sak.
3 fi.los. xg: xs. s Mos . x: 17.
4· När du finner din fiendes oxe
eller hans åsna, som gått vilse, skall
du föra dem tillbaka till honom.
s Mos.

22: I.

14. Tre gånger om året skall du
hålla högtid åt mig.
2 lllos . 34 : , 3 .
3 Mos. 23: 4· s l\!os . r 6: r6.
rs. De osyrade brödens llögtid
skall du hålla, - i sju dagar skall
du äta det osyrad t är, såsom jag har
budit dig, på den bestämda tiden i
axmånaden, ty i den u tgick du utur
Egypten; och tornbänd vise sig ingen
inför mitt ansikte! r6. och skördehögtiden när du har
inbärgat förstlingen af din gröda,
som du har sått på marken, och bärgningshögtiden vid årets utgång, när
d u har inbärgat din gröda ifrån
marken.
17. Tre gånger om året skall allt
ditt mankön infinna sig inför Herrans Guds ansikte.

5· När du ser din oväns åsna, som
ligger under sin börda, så skall du
icke lämna henne åt honom, utan
du skall lämna henne först med hor8. Du skall icke offra blodet af
nom.
mitt offerdjur tillhopa men något
s Mos. 2? : 4·
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som syrad t ä r, och det feta* vid min öde o ch vild dj uren icke mått e fö röka
högtid får icke blifva kvar öfver nat- sig emot dig,
30. utan småningom vill jag förten till följande dag. • Mos. 12: to. 3 4:25 .
jaga dem undan för dig, allt efter19. De första af din jords först- som du förökar dig och tager landet
lingsfrukter skall du föra till Her- i besittning.
rans, din Guds, hus. Ej skall du
31. Och jag vill bestämma ditt lands
koka kidet i dess moders mjölk.
gränser ifrån Röda hafvet och till
2 Mos. 34: 26.
5 Mos. '4' 21.
Fetisteernas haf, och ifrån öknen och
20. Si, en ängel villjag sända fram- till älfven; ty jag vill gifva landets
för dig, som skall bevara dig på vä- inbyggare i ditt våld, och du skall
gen och föra dig till den ort, hvil- fö1jaga dem undan för dig. , :t.! os. xs: xS.
5 Mos. n: 24. 1 Kon. 4: 21. Ps. fo: 12.
ken jag har beredt.
32. Du skall icke göra något för• :t.los. 14: 19. 32: 34· 33: •· 5 Mos. 31: 3·
bund med dem eller med deras gudar.
21. Tag dig till vara för hans ansikte och hör hans röst! Sätt dig
icke upp emot hononi! ty han skall
icke förlåta edra öfverträdelser, och
mitt namn är i honom.
22. l\Ien lyder och hörsammar du
hans tal och gör allt h vad jag säger,
så skall jag blifva en fiende till dina
fiender och en motståndare till dina
motståndare;
23. ty min ängel skall gå framför
dig och föra dig till Amoreerna, Reteerna, Ferisseerna, Kananeerna, Hivveerna och Jebuseerna, och jag skall
förgöra dem.
24. Icke må du tillbedja deras
gudar och icke tjäna dem, och icke
göra såsom de göra, utan du skall
nedrifva och sönderslå deras bildstoder.
25. Men Herren, eder Gud, skolen
I tjäna, och han skall välsigna ditt
bröd och ditt vatten, och jag skall
afvända sjukdomar ifrån dig.
26. Ingen kvinna skall få missfall,
eller vara ofruktsam i ditt land. Dina
dagars tal skall jag göra fullt.

2

Mos. 34:

12.

s Mos.

7:

2.

33· De skola icke få stanna kvar
i ditt land, att de icke måtte korurna
dig att synda emot mig, så att du
tjänar deras gudar; ty det skulle
blifva dig till en snara.

s Mos.

7: 3, 4· J os. 23: '3•

Dom. o: 3·

24 Kapitlet.
Most pd Sinai.

sade till Mose: Stig upp
O chtillhanHerren,
du och Aron, Nadab och Abihu och sjuttio af de äldste
i Israel, och tillbedjen på afstånd!
2. Och Mose ensam träde fram till
Herren, men de andre må icke träda
fram, och folket får icke stiga upp
med honom.
3· Och Mose gick och berättade
för folket alla Herrans ord och alla
lagbude)l; och allt folket svarade med
en röst och sade: Alla de ord, som
Herren har sagt, dem vilja vi göra.
2 Mos. 19: 8.

5 Mos, 5: 27.

4· Och Mose skref alla Herrans

ord och stod upp bittida på morgonen och byggde ett altare nedanför
berget och tolf minnesstenar, efter
Israels tolf stammar.
5· Och han sände åstad några
drängar af Israels barn, att de skulle
offra bränn offer och slakta stutar till
tackoffer åt Herren.
6. Och Mose tog halfparteu af blodet och slog det i skålarne, och den
s Mos. 7: 20. Jos. 24: 12 . Vish. r2: 8.
andra halfparten af blodet stänkte
29. Jag vill dock icke förjaga dem han på altaret.
alla på ett och samma år undan för
7· Och han tog förbundets bok
dig, på det att landet icke må blifva och läste upp den för folkets öron,
5 Mos. 7: '4·

27. Förskräckelse för mig skalljag
sända framför dig och förfära alla
folk, till hvilka du kommer, och
drifva alla dina fiender på flykten
för dig.
28. Och jag skall sända bålgetingar
framför dig, som skola förjaga Hivveerna, Kananeerna och Heteerna
undan för dig.

• D. ä, phkalammet, se

2
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och de sade: Allt h vad H rren har
sagt, det vilja vi göra och efterkomma.
8. Och Mose tog blodet och stänkte
på folket och sade: Si, detta är blodet till det förbund, hvilket Herren
har gjort med eder öfver alla dessa
orden.
1 Petr. t: • ·
Ebr. 9: oo.
9· Och Mose och Aren och Nadab
och Abihu och sjuttio af de äldste
i Israel stege upp.
ro. Och de fingo se Israels Gud;
och under hans fötter var något som
liknade den genomskinliga safiren
och själfva det klara på himmelen.
I I. Och vid Israels barns ypperste
lät han icke sin hand komma, utan
de fingo se Gud och åto och drucko.
12. Och Herren sade till Mose:
Kom upp till mig på berget och
stanna där, att jag må gifva dig stentaflorna och lagen och budorden,
hvilka jag har skrifvit, dessa till lärdom.
13. Och Mose stod upp och Josua, hans tjänare; och Mose steg
upp på Guds berg
14. och sade till de äldste: Stannen här till dess vi komma tillbaka
till eder! Och si, Aren och Hur äro
med eder. Den som hafver några
ärenden att andraga, han vände sig
till dem!
15. Och Mose steg upp på berget,
och en molnsky öfvertäckte berget,
r6. och Herrans härlighet bodde
på berget Sinai, och en molnsky öfvertäckte det i sex dagar, och på
den sjunde dagen ropade han utur
skyn till Mose.
17. Och Herrans härlighet visade
sig för Israels barns ögon såsom en
förtärande eld på spetsen af berget.
r8. Och Mose gick midt in i skyn
och steg upp på berget; och Mose
blef kvar på berget i fyratio dagar
och fyratio nätter.

KAP. 25: 18.

2. Säg till Israels barn, att de sammanskjuta gåfvor åt mig! Af hvar
och en, som af sitt hjärta drifves
därtill, skolen I mottaga gåfvor till
mig.
2 Mos. 35: S·
3· Och dessa äro de gåfvor, hvilka
I skolen taga af dem: Guld och silfver och koppar
4· och mörkblått och mörkrödt och
rosenrödt och hvitt garn och gethår
5· och röda vädursskinn och takasskinn och akacieträ,
6. olja till lyshållningen, kryddor
till smötjelseolja och till välluktande
rökverk,
7· onyxstenar och stenar att iu·
fatta i kåpan och bröstskölden.
8. Och de skola göra mig en helge·
dom, att jag må bo ibland dem.
Ebr. 9:

2.

9· Och tabernaklet och allt dess
tillbehör skolen I göra efter den förebild, som jag vill visa dig.
ro. Och de skola göra en ark • af
akacieträ, två och en halfalnar lång
och en och en half aln bred och en
och en half aln hög.
2 Mns. 37 : r.
I I. Och denna skall du öfverdraga
med rent guld; både utan och innan
skall du öfverdraga honom, och ofvanpå honom skall du göra en rand
af guld rundt omkring.
r2. Och till denna skall du gjuta
fyra ringar af guld och sätta dem i
dess fyra hörn, nämligen två rin gar
på dess ena sida och två ringar på
dess andra sida.
13. Och du skall göra stänger af
akacieträ och öfverdraga dem med
guld.
14. Och du skall skjuta stängerna
in i ringarne, på sidorna af arken,
till att bära arken med dem.
15. I ringarn e på arken skola stäugerna sitta kvar och få icke dragas
därutur.
• Mos. 34: 28. s Mos. 9: 9, r8.
r6. Och i arken skall du lägga
vittnesbördet,** hvilket jag vill gifva
dig.
• Mos. 4o: 20 .
25 Kapitlet.
17. Och dn skall göra en nådaSammanskott till talurnakids 6yggtlu.de anbefal- stol*** af rent guld, två och en hali
les, oclt dess bli.fvatzde tillltödgluter besknJvas. alnar lång och en och en half aln
ch Herren talade till Mose och bred.
2 .Mos. 37: 6.
rS. Och dn skall göra två Keruber
sade:

O

*

Under detta namn är den kistan känd, i h vilken lagr.ö~.fiorna, Arans grönskande staf och ett
prof af mannan förvarades. - •• D. ä. lagtaflorna från Sinai. . ....... *'"'* Så benRtnnes locket pl arken~

KA.P. 26: 1 9.

MOSE;S ANDRA. BOK.

af guld. I drifvet arbete skall du
göra dem, vid de båda ändarue af
nådastolen.
19. Och gör en Kerub vid den ena
ändan, och en Kerub vid den andra
ändan! I ett stycke med nådastolen
skolen I göra Keruberna vid dess
båda ändar.
20. Och Keruberna skola sträcka
sina vingar uppåt, så att de öfvertäcka nådastolen med sina vin gar,
och deras ansikten skola vara ställda
midt emot h varandra. Ned mot nådastolen skola Kerubernas ansikten
vara vända.
Ebr. g: 5·
2 r. Och du skall sätta nådastolen
oh·anpå arken, och i arken skall du
lägga vittnesbördet, hvilket jag vill
gifva dig.
22. Och där vill jag stämma möte
med dig och tala med dig ifrån nådastolen, emellan de två Keruberna,
som stå på vittnesbördets ark, om
allt hvad jag genom dig vill befalla
Israels barn.
~!\los. 7: 89.
23. Och du skall göra ett bord af
akacieträ, två alnar långt och en aln
bredt och en och en half aln högt.
24. Och detta skall du öfverclraga
med rent guld, och du skall göra
därtill en rand af guld runcltomkring.
25. Och du skall rundt omkring
det sälta en list, en handsbreeld hög,
och eu rand af guld rundtomkring
listen.
26. Och du skall till detsamma
göra fyra ringar af guld och sätta
ringarue i de fyra hörnen, vid dess
fyra fötter.
27. Utmed listen skola ringarue
sitta att inskjuta stängerna uti till
ntt bära bordet med.
28. Och du skall göra stängerna
af akacieträ och öfverdraga dem med
guld; och med dem skall bordet bäras.
29. Ocll du skall göra dess fat och
dess skålar och dess bägare och dess
kannor, hvilka böra begagnas vid
drickoffren; af rent guld skall du
göra dem.
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af rent guld. I drifvet a rbete skall
ljusstaken göras. Dess fotställning
och dess hufvudstång, :less kalkar,
dess kulor och dess blommor skola
vara alla i ett stycke.
32. Och sex rör skola utgå ifrån
ljusstakens sidor, tre rör från den
ena sidan och tre rör från den andra
siclan af ljusstaken,
33· med tre kalkar, liknande mandelblommor, på h varje rör, med kula
och blomma. Så skall det vara på de
sex rören, som utgå ifrån ljusstaken.
34· Och på själfva ljusstaken* skola
vara fyra kalkar, liknande mandelblommor, med sina kulor och sina
blommor;
35· och en kula skall sättas under
hvart och ett af de tre rörparen eller
de sex rören, som utgå ifrån ljusstaken.
36. Kulorna och rören skola vara
i ett stycke med denna, allt i drifvet
arbete, ett enda stycke rent guld.
37· Och du skall till honom göra
sju lampor, och lamporna skallman
uppsätta så att dekastaskenetframåt.
38. Och dess ljussläckare och dess
fyrfat skola vara af rent guld.
39· Af en centner rent guld skall
man göra honom och allt dess tillbehör.
40. Och se till, att du gör efter
den förebild, som blifvit dig visad på
berget!
Ap. G. 7: 44· Ebr. 8: 5·

26 Kapitlet.
Ta~tntn.klets

O

z'ltriittuinr /Jeskrifves.

ch tabernaklet skall du göra af
tio tapeter af h vitt tvinnad t och
mörkblått och mörkrödt och rosenrödt garn, och i dessa låta inväfva
Keruber.
• Mos. 36: s.
2. Längden af hvarje tapet skall
vara tjuguåtta alnar och uredden fyra
alnar. Samma mått skall vara på
alla tapeterna.
3· Fem och fem tapeter skola fogas
tillsammans, den ena med den andra.
4· Och du skall göra öglor af mörk30. Och du skall lägga skådebröd blått garn i kanten af den ena tapå bordet inför mitt ansikte be- peten, vid ändan på det sammaufogade stycket, och så skall du ock
ständigt.
3 Mos. 24: 6. 1 Sam. 21: 6.
31. Och du skall göra en ljusstake göra i kanten af rlen tapet som är
• D. ä. pl själfva hufvudstlngen.
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yllerst i det andra sammanfogade
stvcket.
·5· Femtio öglor skall du sätta på
det ena tapetstyck et, och femtio öglor
sk all d u sätta vid ändan af det andra
tapetstycket, så att den ena öglan
svarar m t nen andra.
6. Och du skall göra femtio häktor
af guld och foga tapetstyckena tillsammans, det ena med det andra,
medelst häktorna, så att tabernaklet
blifver ett enda stycke.
7· Och du skall göra tapeter af
gelhår till ett öfverdrag öfver tabernaklet. Elfva sådana tapeter skall
du göra.
2 Mos. 36: 17.
8. Längden af hvatje tapet skall
\•ara trettio alnar, och bredden fyra
alnar. Samma mått skall vara på de
elfva tapeterna.
9· Och de fem tapeterna skall du
foga tillsammans för sig, och de sex
tapeterna för sig, och du skall lägga
den sjette tapeten dubbel på framsidan af öfverdraget.
ro. Och du skall sätta femtio öglor
i kanten af den ena tapeten, som är
ytterst i det ena sammanfogade stycket, och femtio öglor i kanten af
tapeten i det andra sammanfogade
stycket.
II. Och du skall göra femtio häktor
af koppar och sätta häktorna in uti
öglorna och foga öfverdraget tillsammans, så att det blifver ett enda
stycke.
12. Och hvad angår öfverskottet,
som blif\·er öfver på öfverdragets
tapeter, skall den halfva tapeten, som
blifver öfver, hänga öf\,er på baksidan af tabernaklet.
13. Och den aln på h vardera sidan,
som blifver öfver på längden af öfverdragets tapeter, skall hänga ned
på båda sidorna af tabernaklet, till
att skyla det.
J4. Och ofvanpå öfverdraget skall
du göra ett täcke af röda vädursskinn, och ofvanpå detta ett öfvertäcke af takasskinn.
• Mos. 36: , 9 ,

KAP. 26: 32.

17. Två tappar skola vara på hvatje
bräde, med en tvärslå sammanhängande med hvarandra. Så skall du
göra på alla bräderna till tabernaklet.
rS. Och af tabernaklets bräder skall
du sätta tjugu på den sö<l.ra sidan,
19. och du skall göra fyratio underslag af silh·er under de tjugu
bräderna, eller två underslag under
hvarje bräde för dess två tappar.
20. Ocll på tabernaklets andra sida,
mot norr, skall du sätta tjugu bräder
21. och fyratio underslag af silfver,
eller två underslag under hvarje
bräde.
22. Och på baksidan af tabernaklet,
väster ut, skall du sätta sex bräder.
23. Och två bräder skall du sätta
på tabernaklets hörn, på baksidan,
24. och dessa skola vara ituklufna
nedifrån, men skola båda tYå vara
hela i öfre ändan, ända till den första
ringen. Så skall det vara med dem
båda i de båda hörnen;
25. och således blifva dessa bräder
åtta, med sexton underslag af silfver,
eller två underslag under hvarje
bräde.
26. Och du skall göra skottstänger
af akacieträ, fem till de bräder, som
äro på den ena sidan af tabernaklet,
27. och fem skottstänger till de
bräder, som äro på den andra sidan
af tabernaklet, och fem skottstänger
till bräderna på tabernaklets baksida
väster ut.
28. Och den mellersta skottstången
skall sättas på midten af bräderna
och kunna skjutas ifrån den ena ändan till d en an dra.
29. Och bräderna skall du öfverdraga med guld; och ringarn e på
dem, till att skjuta stängerna uti,
skall dn göra af guld, och skottstängerna skall du öfverdraga med guld.
30. Och du skall uppsätta tabernaklet på det sätt, som blef dig visadt på berget.
• Mos. •s: 9·

31. Och du skall göra en förlåt af
mörkblått och mörkrödt och rosen15. Och du skall göra bräderna rödt och tvinnadt hvitt gam, och du
till tabernaklet af akacieträ, upprätt- skall däruti inväfva Keruber.
stående.
• Mos. 36: oo.
• ~los. 36: 35·
32. Och denna skall du uppsätta
16. Tio alnar långt skall hvarje
bräde varaoch en och en halfaln bred t. på fyra pelare af akacieträ, som äro

KAP. 26: 33.
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öfverdragna rned guld och hafva hakar af guld och stå på fyra underslag af silfver.
33· Och du skall uppsätta förlåten
under häktorna* och dit innanför
förlåten införa vittnesbördels ark,
och förlåten skall för eder blifva en
skiljevägg emellan det heliga och
det allraheligaste.
34· Och du skall sätta nådastolen
ofvanpå vittnesbördets ark inne i
det allraheligaste.
Ebr. 9 : 5·
35· Och bordet skall du ställa utanför förlåten, och ljusstaken mid t emot
bordet på t a bernaklets södra sida,
och bordet skall du ställa på den
norra sidan.
36. Och du skall göra ett förhänge
vid ingån gen till stiftshyddan, stickadt af mörkblått och mörkröd t och
rosenrödt och tvinnadt hvitt garn.
37· Och du skall göra fem pelare
till förhänget af akacieträ och öfverdraga dem med guld, och hakarne
på dem skola vara af guld, och till
dem skall du gjuta fem underslag
af koppar.

!H

7· Och stän gerna skola inskjutas
i ringarne, och stängerna skola aubringas på båda sidorna af altaret
till att bära det med.
8. Ihålig t, af plankor, skall du göra
det. Såsom dig har blifvit visadt på
berget, så skola de göra det.
9· Och du skall göra en förgård
till tabernaklet. På den södra sidan
skola omhängen göras till förgården
af tvinnadt hvitt garn, ett hundra
alnar långa för den ena sidan.
2

Mos. 38: 9 ·

ro. Och pelarne därtill skola vara
tjugu och dessas underslag tjugu, af
koppar. Hakarne i pelarn e, och deras
tenar skola vara af silfver.
II. Och likaledes skola, långs efter
norra sidan, omhängen göras till ett
hundra alnars längd, och pelarne
därtill skola vara tjugu och dessas
underslag tjugu, af koppar. Hakarue
i pelarn e, och deras tenar skola ya ra
af silfver.
12. Och förgårelens bredd på den
västra sidau skall bafva omhängen,
femtio alnar långa. Pelarne därtill
27 Kapitlet.
skola vara tio och dessas underBriimw/feraltaret, f örgllrdm och. lam}oljm•
slag tio.
bes"rifvas.
l 13. Och förgårdens bredd på den
ch du skall göra altaret af aka- östra sidan skall vara femtio alnar.
cieträ, fem alnar långt och fem
14. Och omhängena skola vara femalnar bredt. Fyrkantigt skall altaret ton alnar på den ena afdelningen
vara och tre alnar högt. 2 ~los. ~8: r .
däraf, med tre pelare på tre underslag.
2. Och horn skall du sätta 1 dess
15. Och p å den andra afdelningen
fyra hörn. I ett stycke med altaret skola omhängena vara femton alnar,
skola dess horn vara, och du skall med tre pelare på tre underslag.
öfverdraga det med koppar.
r6. Och för porten till förgården
3· Och du skall göra krukor, att skall göras ett tjugu alnar bred t förupphämta askan, och skoflar och hänge, stickadt af mörkblått och
skålar och gafflar och fyrfat till al- mörkrödt och rosenrödt och tvinnadt
taret. Alla dess tillbehör skall dn hvitt garn, med fyra pelare på fyra
göra af koppar.
underslag.
4· Och du skall göra ett galler
17. Alla pelarne kring förgården
därtill, som liknar ett nät, af koppar, skola vara sammanbundna med tenar
och på nätet skall du sätta fyra af silfver. Deras hakar skola vara af
ringar af koppar i dess fyra hörn. silfver och deras underslag af koppar.
5· Och detta skall du sätta under
r8. Förgårdens längd skall vara ett
afsatsen på altaret, nedanom den, hundra alnar, dess bredd femtio alnar
och nätet skall räcka upp till midten och dess höjd fem alnar, af hvitt
af altaret.
tvinnadt garn, och pelarnes under6. Och du skall göra stänger till slag skola vara af koppar.
altaret, stänger af akacieträ, och dem
19. Och alla verktyg för allt arbete
skall du öfverdraga med koppar.
på tabernaklet, alla dess pluggar, och

O
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skola vara

KAP. 28: 23.

9· Och du skall taga två onyxstenar och på dem inrista Israels
sö11ers namn,
ro. sex af deras namn på den ena
stenen, och de sex öfriga namnen på
den andra stenen, efter deras ålder.
II. På stensnidarevis, såsom man
ristar signeter, skall du inrista på de
två stenarue Israels söners namn.
Infattningar af guld skall du anbringa rundt omkring dem.
r2. Och du skall sätta de båda stenarne på kåpans axelstycken, såsom
åminnelsestenar för Israels barn, att
Aron måtte bära deras namn inför
Herrens ansikte på båda sina axlar
till en åmi11nelse.
13. Och infattningarna skall dn
göra af guld,
14. och två kedjor af rent guld,
liknande snodder och af flätadt arbete ; och de flätade kedjorna skall
du fästa vid infattningarna.

20. Och du skall befalla Israels
barn att bära till dig klar olja, stött
af oliver, till lyshållningen, till att
förse lamporna därmed beständigt.
2r. Uti försam1ingshyddan, utanför
förlåten, som hänger framför vittnesbördets ark, skola Aron och hans
söner sköta dessa ifrån aftonen in till
morgonen, inför Herrens ansikte.
Detta vare en evärdlig stadga för
deras efterkommande ibland Israels
barn!
o Mos. 3o: 8. 3!\los. 24: 3-

28 Kapitlet.
A rons oclt. /za1:s sihurs jJrästr:rfi'grr. dräkt.

du skall kalla till dig utaf
OchIsraels
barn din broder Aron

och hans söner, att de må blifva
präster åt mig, Aron och hans söner,
Nadab, Abihu, Eleasar och Hamar.
2. Och du skall göra åt Aron, din
broder, heliga kläder till ära och
rs. Och domskölden skall du göra
prydning.
2 Mos. 39 , r.
af väfdt tyg. Af samma tyg som
3· Och du skall säga åt alla ko11st- kåpan skall du göra honom. Af guld,
förfarne män, h vilka jag ilar upp- af mörkblått och mörkrödt och rosenfyllt med konstfärdighetens anda, att röd t och tvinnadt h vitt garn skall du
de göra kläder åt Aron, att han måtte göra honom.
, Mos. 39 , s.
helgas till att blifva präst åt mig.
r6. Fyrkantig skall han vara, af
4· Och dessa äro de kläder, hvilka dubbla tygstycken. En spann skall
de skola göra: en bröstsköld och en vara hans längd och en spann bans
kåpa och en mantel och en rutig bredd.
lifrock och en hufvudbindel och ett
17. Och du skall däruti infatta fyra
bälte. Och de skola göra dem till rader af stenar. Den första raden
heliga kläder åt din broderAron och skall utgöras af en kameol, en topas
hans söner, att han måtte blifva präst och en smaragd,
åt mig.
l r8. och den andra raden af en kar5· Och de skola taga af guldet och 1 bunke!, en safir ocll en kalcedon,
det mörkblåa och mörkröda och ro19. och den tredje raden af en
senröda och hvita garnet
hyacint, en agat och en ametist,
6. och göra kåpan af guld, af mörk20. och den fjärde raden af en
blått och mörkröd t och rosenröd t krysolit, en onyx och en jaspis. Uti
och tvinnadt hvitt garn, af ett enda fördjupningar af guld skola de inväfdt stycke.
fattas.
2 Mos. 39 : 2 ,
7· Tvenne axelstycken, till samman21. Och stenarue skola, efter Isfästning vid sina båda ändar, skall raels söners namn, vara tolf, en för
hon hafva, och med dem skall hon hvarje namn; ochpåhvarjestenskall
fästas tillsammans.
med signetristning anbringas deras
8. Och åtdraguingsbandet, som an- namn, efter de tolf stammarne.
bringas när kåpan påsättes, skall
22. Och du skall göra kedjor till
vara af samma tyg och af samma bröstskölden, som likna snodder, af
stycke, af guld och mörkblått och flätadt arbete, af rent guld.
mörkrödt och rosenrödt och tvinnadt
23. Och till bröstskölden skall du
hvitt garn.
göra två ringar af guld och sätta de

i
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tvli. ringarue vid de två ändarue af
bröstskölden.
24. Och du skall sätta de två flätade gyllene kedjorna in uti de två
ringarue vid bröstsköldens ändar.
25. Och de två ändarne af de två
flätorna skall du fästa vid de två infattningarna och fästa dem vid kåpans axelstycken på utsidan.
26. Och du skall göra två ringar
af guld och sätta dem vid de andra
två ändarue af bröstskölden vid den
kanten däraf, som är gent emot kåpan, på insidan.
27. Och du skall göra två ringar
af guld . och fästa dem vid kåpans
båda axelstycken nedantill på utsidan,
där dessa fogas tillsammans, ofvanom
kåpans åtdragningsband.
28. Och man skall fastknyta bröstskölden med ett mörkblått snöre, som
går ifrån dess ringar in uti kåpans
ringar, så att han sitter stadigt oh·anpå kåpans åtdragnings band, och så att
bröstskölden icke lossnar ifrån kåpan.
29. Och Aran skall bära Israels
söners namn uti domskölden på sitt
hjärta, till en beständig åminnelse,
när han går in i helgedomen inför
Herrens ansikte.
30. Och du skall i domskölden inlägga Urim och Tummim,* och
dessa skola ligga på Arons hjärta
när han ingår inför Herrens ansikte,
och Aron skall bära Israels barns
dom på sitt hjärta inför Herrens ansikte beständigt.
3 !\Ios. 8: 8.
4 Mos. '7'

21.

5 !Il os. 33: 8.

E". .: 63.

31. Och manteln till kåpan skall
du göra hel och hållen af mörkblått
tyg;
2 Mos. 39: ••·
32. och midt på denna skall vara
en öppning för hnfvudet, och en
väfd kant skall vara rundt omkring
öppningen, så att den liknar öppningen på en pansarskjorta, att den
icke måttt.> rifvas sönder.
33· Och på dess nedre fåll skall du
sätta granatäpplen, gjorda af mörkblått och mörkröd t och rosenrödt tyg,
rundt kring fållen af manteln, och
bjällror af guld mellan dessa rundt
omkring,
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34· en bjällra af guld och ett granatäpple, och en bjällra af guld och
ett granatäpple, rund t omkring fållen
af manteln.
35· Och denna skall Aron sätta på
sig när han gör tjänst, på det att
ljudet af honom må höras när han
går in i helgedomen inför Herrens
ansikte och när han går ut, att han
icke må dö.
Syr. 45: 9·
36. Och du skall göra en skifva af
rent guld, och på den skall du med
signetristning inrista orden: , Helig
Herranom •.
37· Och denna skall du fästa vid
ett mörkblått snöre, och hon skall
sitta på hufvudbindeln. Framtill på
hufvudbindeln skall hon sitta.
38. Och hon skall sitta på Arons
panna, att Aron måtte bära den skuld,
som vidlåder de heliga gåfvor, h vilka
Israels barn helga och gifva till heliga ändamål; och på hans panna
skall hon beständigt sitta till en försoning för dem inför Herrens ansikte.

39· Och du skall låta väfva en rutig lifrock af hvilt garn, och du skall
göra en hufvudbindel af hvitt garn,
och ett bälte skall du göra af stickadt ty g.
• Mos. 39: •7·

Och åt Arons söner skall du
lifrockar, och bälten skall du
åt dem, och hufvor skall du
åt dem till ära och prydning;
41. och dem skall du kläda på din
broder Aron och på hans söner och
smörja dem och inviga dem och
helga dem till att blifva präster åt
mig.
3 Mos. 8: u.
42. Och gör åt dem benlciäder af
linnetyg till att skyla blygdens kött!
Ifrån länderna och ned på låren skola
de räcka;
43· och Aron och hans söner skola
hafva dem på sig när de gå in i församlingshyddan eller träda fram inför
altaret för att göra tjänst i helgedomen, att de icke må ådraga sig
skuld och dö. En evärdlig stadga
vare detta för honom och hans säd
efter honom!
40.
göra
göra
göra

• Dessa ord betyda •ljus och fullkomlighet• och äro namn pi några i bröstskölden
förv•rade helie-a ting, medelsr hvilka öfv~rsteprcistcn i viktiga fall sökte inhämta Herrens vilja.
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29 Kapitlet.
Prästernas z'nvi'gui11-g . De t dagli'ga offret.

o

ch detta är hvad du skall göra med
dem när du helgar dem att blifva
präster åt mig: Tag en oxkalf och två
felfrie vädurar
3 Mos. 8: •·
2. och osyradt bröd och osyrade
kakor, begjutna med olja, och osyrade
tuunrån, smorda med olja! Af siktadt
hyetemjöl skall du göra dem.
3· Och dessa skall du lägga i samma
korg och i korgen bära fram dem till
offergåfva, tillika med kaliven och de
två vädurame.
4· Och du skall föra Aron och hans
söner fram till ingången af församlingshyddan och två dem med vatten,
5· och du skall taga kläderna och
kläda på Aron lifrocken och manteln
till kåpan och kåpan och bröstskölden
och draga kåpan till om honom med
åtdragningsbandet
6. och sätta hufvudbindeln på hans
hufvud och fästa det heliga diademet
på hufvudbindeln
7· och taga smötjelseoljan och gjuta
på hans hufvud och smötja honom.
3 Mos. 8:

12.

8. Och äfven hans söner skall du
föra fram och kläda lifrockar på dem.
9· Och du skall omgjorda dem med
bälte, både Aron och hans söner, och
du skall binda hufvor på dem, och
prästadömet skall vara dem en evärdlig
rätt, och du skall därtill inviga Aron
och hans söner.
ro. Och du skall föra kalfven fram
inför församlingshyddan, och Aron och
hans söner skola lägga sina händer på
kalfvens hufvud.
3 Mos. 8: , 4 .
II. Och du skall slakta kaliven inför Herren vid ingången till församlingshyddan
12. och taga af kalivens blod och
stryka på altarets horn med ditt finger,
och allt det öfriga blodet skall du slå
ut vid foten af altaret.
13. Och du skall taga allt fett, som
betäcker inälfvorna, och nätet öfver
lefvern och båda njurarne och fettet
på dem och uppbränna det på altaret.
3 Mos. 3: 3•

14. Och köttet af kalfven, hans hud
?ch hans orenlighet skall du uppbränna
1 eld utanför lägret. Ett syndoffer skall
detta vara.
3 Mos. 4: '4•

KAP. 29: 27.

15. Och den ena väduren skall du
taga, och Aron och hans söner skola
lägga sina händer på vädurens hufvud,
3 Mos. 8: 18.

r6. och du skall slakta väduren och
taga hans blod och stänka på altaret
rundt omkring.
. 17. Och väduren skall du stycka i
vtssa stycken och tvätta hans inälfvor
och hans ben och lägga dessa på hans
stycken och på hans hufvud
18. och uppbränna hela väduren på
altaret. Ett brännoffer skall han vara
åt Herren, en välbehaglig lukt, ett eldsoffer åt Herren.
19. Och du skall taga den andra
väduren, och Aron och hans söner
skola lägga sina händer på vädurens
hufvud.
3 Mos. 8: ••·
20. Och du skall slakta väduren och
taga af hans blod och stryka på Arons
och hans söners högra örtipp och på
tummen af deras högra hand och på
stortån af deras högra fot och stänka
blodet på altaret rundt omhing.
21. Och du skall taga af blodet på
altaret och af smötjelseoljan och stänka
på Aron och på hans kläder och på
hans söner och på hans söners kläder
jämte honom, att han och hans kläder
och hans söner och hans söners kläder
jämte honom måtte blifva helgade.
22. Och af väduren skall du taga
fettet och svansen och det fettet, som
betäcker inälfvorna, och lefvernätet och
båda njurarne och fettet på dem, och
det högra lårstycket - ty denne är invigningsväduren 23. och en rund skifva bröd och en
kaka oljebröd och ett tunnrå utur
korgen med det osyrade brödet, som
står inför Herrens ansikte.
24. Och du skall lägga alltsammans
på Arons händer och på hans söners
händer och vefta det inför Herrens
ansikte.
25. Och du skall taga det utur deras
händer och bränna upp det på altaret,
jämte brännoffret, till en välbehaglig
lukt, inför Herrens ansikte. Ett eldsoffer åt Herren skall det vara.
26. Och du skall taga bringan af
Arons invigningsvädur och vefta den
inför Herrens ansikte, och denna skall
vara din del.
27. Och du skall genom yeftuing och

KAP. 29: 28.

3 Mos. 7: 34•
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häfning helga veftoffersbringan och hälofferslåret af invigningsväduren, hvilka
äro de delar, som skola tillhöra Aron
och hans söner.
28. Och dessa skola för Aron och
hans efterkommande vara en evärdlig
rättighet af Israels barn ; ty en offergåfva äro de, och en offergåfva skola
de förblifva af Israels barns tackoffer,
en deras offergåfva åt Herren.
10: I4·

29. Och Arons heliga kläder skola
hans söner baf\·a efter honom, att de
i dem skola bliiva smorde och invigde.
30. I sju dagar skall den af hans söner,
som bliiver präst i hans ställe, gå klädd
i dessa, när han går in i församlingshyddan för att göra tjänst i helgedomen.
31. Och dn skall taga invigningsväduren och koka hans kött på heligt mm;
32. och Aron och hans söner skola
äta af vädurens kött och af brödet i
korgen, vid ingången till församlingshyddan,
3 Mos. 8: 3'· 24: g.
33· och de skola äta det, hvarigenom
deras försoning sker vid deras invigning och helgande, men ingen oinvigd
får äta därutaf, ty det är heligt.
34· Och om något bliiver öfver af
invigningsköttet och af brödet till morgondagen, så skall du i eld uppbränna
det som blifvit öfver. Ätas får det icke,
ty det är heligt.
35· Och du skall göra med Aron
och med hans söner allt såsom jag har
budit dig. I sju dagar skall du låta
deras invigning räcka.
36. Och hvar dag skall du offra en
stut såsom syndoffer till försoning och
rena altaret och försona det och smörja
det för att helga det.
37· I sju dagar skall du försona altaret och helga det, och altaret skall
räknas tiand det allraheligaste. Allt
som kommer vid altaret varder heligt.
38. Och detta är hvad du skall offra
på altaret: två årsgamla lamm för hvar
dag beständigt.
39· Det ena lammet skall du offra
om morgonen, och det andra lammet
skall du offra mellan de båda aftonstunderna,
4 Mos. 28: 3 , 4·
40. och till det första lammet en
tiondedels efa siktadt hvetemjöl, begjutet med en fjärdedel af ett hinmått

stött olja och en fjärdedel af ett hinmått vin till drickoffer.
41. Och det andra lammet skall dn
offra mellan de båda aftonstunderna.
Med samma spisoffer och samma drickoffer som om morgonen skall du offra
det till en välbehaglig lukt, ett eldsoffer åt Herren.
42. Detta vare det dagliga brännoffret för edra efterkommande, vid ingången till församlingshyddan, inför
Herrens ansikte. Där vill jag vara eder
till mötes för att där tala med dig.
43· Och där vill jag vara Ismels barn
till mötes, och det rummet skall varda
helgadt af min härlighet.
44. Och j ag vill helga församlingshyddan och altaret, och Aron och hans
söner vill jag helga till att vara präster
åt mig.

45· Och jag vill bo midt ibland Israels barn och vara deras Gud.
3 Mos. 26:

I t.

2

Kor. 6! 16.

46. Och de skola förnimma, att jag
är Herren, deras Gud, som förde dem
ut ur Egyptens land, på det att jag
skulle bo midt ibland dem. Jag är
Herren, deras Gud.

30 Kapitlet.
Rökelualtard.

Lösesikeln. Tvättkaret
Rökverk.

Smörj~ls~ol.fau..

du skall göra ett altare att bränna
Ochrökverk
uppå. Af ak:acieträ skall
du göra det.
• Mos. 37: •5·
2. Det skall vara en aln långt och
en aln bredt, fyrkantigt och två alnar
högt, och dess horn skola vara i ett
stycke därmed.
3· Och du skall öfverdraga det med
rent guld, dess bordskuva och dess
sidaväggar rundt omkring och dess
horn; och du skall göra en rand af
guld rundt omkring.
4· Och du skall till det göra två ringar
af guld, nedanom randen på dess båda
sidor, till att skjuta stänger uti att bära
det med.
5· Och stängerna skall du göra af
akacieträ och öfverdraga dem med guld.
6. Och du skall ställa det framför
förlåten, som hänger för vittnesbördets
ark, framför nådastolen, som är ofvanpå
vittnesbördets ark; och där villjag vara
dig .till mötes.
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i· Och Aron skall däruppå bränna
välluktande rökverk. Hvar morgon,
när han rustar lamporna i ordning,
skall han bränna sådant
8. Och när Aran sätter upp lamporna
mellan de båda aftonstunderna, skall
han bränna sådant. Detta skall vara
den dagliga rökelsen inför Herrens ansikte bland edra efterkommande.
9· Något främmande rökverk mån I
icke låta komma däruppå, ej heller
brännoffer eller spisoffer; och något
drickoffer mån I icke utgjuta dämppå.

KAP. 30: S4.

19. Och Aron och bans söner skola
däruti td sina bänder och fötter.
20. När de gå in i församlingshyddan, skola de två sig med vatten,
att de icke må dö, eller när de gå fram
till altaret för aU göra tjänst och antända eldsoffer åt Herren.
2r. Och de skola två sina händer och
sina fötter, att de icke må dö. Och
detta skall vara en evärdlig stadga för
honom och bans säd bland edra efterkommande.

22. Och Herren talade till Jliiose ocl:
3 Mos. ro: r.
Io. Och Aron skall en gång om året sade:
stryka af syndoffrets blod på altarets
23. Tag dig kryddor af bästa slag,
horn till försoning. Sådan försoning af myrradropp fem hundra siklar, och
skall ske en gång om året bland edra af finaste kanel hälften så mycket eller
efterkommande. Det skall räknas bland två hundra femtio, och af finaste kaldet allraheligaste af det åt Herren hel- mus två hundra femtio, • Mos. 37: • 9•
gade.
Ebr. g: 7, ro: r 4.
24. och af kasia fem hundra siklar,
efter helgedomssikelns vikt, och af olivtill
l
O
H
d
Il.
ch erren ta a e
Jliiose och 1.
tt h' o tt'
sade·
o~a e
tnma .
När du öfverrälmar summan af
~5· O~h. dä~taf skall du o göra en
Israels barn och mönstrar dem, skall' hehg smol)elseo!Ja, e~ sal.fv:;., sad~n. som
vid denna mönstring hvar och en gifva sa~omakarebereda, enheligsmo!Jelseåt Herren lösen för sitt lif, på det att o~a skall de~. vara.
.. . ..
ingen hemsökelse måtte träffa dem un26: Och darmed skall du smoiJa forder mönstringen.
samlingshyddan och vittnesbördets ark
r 3. Detta är hvad hvar och en som
27.. och bordet och alla.. dess k~!
ingår bland de räknade skall gifva: en och ljusstaken och dess karl och rol.J.alf sikel, efter helgedomssikelns vikt, kelsealtaret ..
sikeln räknad till tjugu gera. En sådan
28. k'?ch bram~_offersaltaret och alla
half sikel skall vara en gåfva åt Herren. d~~s . arl och tvattkaret och dess fot3 Mos. 27: •5· 4 Mos. 3: 47· Hes. 45: 12.
stälJnmg;
14. H var och en som ingår bland de
29. och du skall helga dem, och de
räknade, ifrån tjugu års ålder och där- skola räknas bland det allraheligaste.
ulöfver, skall gifva den såsom gåfva åt Allt som kommer vid dem varder heligt
Herren.
30. ?~h Aron och hans ~öner skall
4 Mos. r: 3 .
15 Den rike skall icke gifva mer och du.. smol]a o~ helga dem till att vara
den fattige icke mindre än en half sikel, praster at m~g.
h vilken de skola gifva Herren till en
3 L Och till Israels barn skall du
gåfva till att försona edra själar.
tal~. ?ch s~ga: sådan skall min heliga
16. Och du skall taga Iösepenningarne smo!Jelseo~a vara bland edra efterkomaf Israels barn och använda dem till mande.
församlingshyddans tjänst, och de skola
3~· På människokropp får bon icke
vara för Israels barn till ett minne in- utroutas, och efter dess sammansättför Herrens ansikte till att försona ning mån I icke göra någon sådan.
edra själar.
'
Helig är bon, helig skall hon vara för
17. Och Herren talade till Mose och eder. D
..
åd
lfv
sade·
33·
en som gor en s an sa a
Och du skall göra ett tvättkar och so.~ använder något däraf på nå1
af koppar med en fotställning af kop- ~on frammande, han skall utrotas utur
par, och detta skall dn ställa mellan sttt folk.
församlingshyddan och altaret och slå
34· Och Henen sade till Mose: Tag
vatten däruti.
• Mos. 3s: s. 4o: 30•
dig välluktande kryddor, myrradropp

. 12:
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KAP. 30: 35.

och sjönagel och galban och renad
rökelse, lika mycket af hvatje slag,
35· och gör däraf ett rökverk, en
salfva, sådan som salivomakare bereda,
saltblandad, ren, helig,
36. och rif en del däraf till pulver
och lägg detta framför vittnesbördets
ark i församlingshyddan, där jag vill
vara dig till mötes. Bland det allraheligaste skall det räknas af eder.
37· Och något rökverk efter den
sammansättning, h varefter du skall göra
detta, mån I icke göra åt eder. Detta
skall af dig räknas såsom heligt åt
Herren.
38. Den som gör någon sådan rökelse,
han skall utrotas utur sitt folk.

3 I Kapitlet.
Verkmästare tz'll talur/laklet förordnas. Sa!J.
bafe1u Ju/g-d. Jl.fose emottager lagtajlorna.

talade till Mose och sade:
Och Herren
Si, jag har vid namn kallat
2.

Bezaleel, son till Uri, son till H ur, af
Judas stam; 2 Mos. 3;: 3o. 36: x. 3s: 22.
3· och jag har uppfyllt honom med
Guds anda, med vishet och förstånd och
kunskap och allt slags slöjdfärdighet,
4· till att väfva konstväfnader, till
att arbeta i guld, i silfver och i koppar,
5· till att slipa stenar till infattning
och skära i trä och göra allehanda arbeten.
6. Och si, jag bar gifvit honom till
medhjälpare Oboliab, Ahisamaks son,
af Dans stam, och åt hvatjehanda vise
män har jag gifvit vishet i förståndet,
att de må kunna göra allt hvad jag
har budit dig:
7. församlingshyddan och vittnesbördets ark och nådastolen däruppå
och allt församlingshyddans tillbehör
2

Mos. 35:

Il

f.

39: 33 f,

8. och bordet och dess kärl och ljusstaken af rent guld och alla dess kärl
och rökelsealtaret
9· och brännoffersaltaret och alla dess
kärl och tvättkaret och dess fotställning
ro. och ämbetsklädema, både prästen
Arons helgedomskläder och hans söners
prästkläder,
II. och smötjelseoljan och den välluktande rökelsen till helgedomen. Alldeles såsom jag har budit dig skola
de göra.

JOO

12. Och Herren talade till Mose och
sade:
13. Och tala du till Israels barn och
säg: mina sabbater skolen I hålla, ty
de äro ett tecken emellan mig och eder
bland edra efterkommande, att I skolen
veta, att jag är Herren, som helgar eder.

x Mos.

2: 2.

2

Mos.

20:

8.

Hes. ::zo: n.

14. Och sabbaten skolen I hålla, ty
han skall vara eder helig. Den som
ohelgar honom, han skall dödas, ty
hvar och en som på honom gör något
arbete, hans !if skall utrotas utur hans
folk.
15. I sex dagar må arbete göras,
men på den sjunde dagen skall en åt
Herren helgad sabbats- och hvilodag
hållas. H var och en som gör något
arbete på sabbatsdagen skall dödas.
16. Och Israels barn skola hålla sabbaten, så att deras efterkommande fira
honom såsom ett evigt förbund.
17. Han skall vara ett evärdligt tecken emellan mig och Israels barn; ty
på sex dagar gjorde Herren himmelen
och jorden, men på den sjunde dagen
höll han upp och hvilade.
18. Och när han hade slutat tala
med Mose på Siuais berg, gaf han honom två vittnesbördets taflor, taflor af
sten, skrifna med Guds finger.
2 Mos. 32: 16.

5 Mos. g: to.

32 Kapitlet.
Folket gör sig m kt<if af guld. Mose stiger >ted
fr&" Sbzai oclz <!ter upp dit att bedja för folket.

folket såg, att Mose dröjde
O chattnärkomma
ned från berget, församlade sig folket kring Aron och sade
till honom: Upp, gör oss en Gud, som
kan gå framför oss! ty vi veta icke
huru det har gått med denne Mose,
mannen, som förde oss upp utur Egyptens land.
Ps. 106: xg. Ap. G. 7: 40.
2. Och Aron sade till dem: Ritven
guldringarue utur öronen på edra
hustrur, edra söner och edra döttrar,
och bären dem till mig!
3· Och allt folket ref guldringarue
utur sina öron, och de buro dem till
Aron·
4· 'och han mottog guldet af deras
händer och gjorde med sitt ritstift utkast till en bild och lät göra en kalf
att öfverkläda med guldet. Och de sade:
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Denne är din gud, Israel, som har fört
dig upp utur Egyptens land.
S· Och när Aron fick se honom,
byggde han ett altare för honom, och
Aron ropade och sade: I morgon blifver en högtid åt Herren.
6. Och följande morgon stodo de
hittida upp och offrade brännoffer och
frambura tackoffer, och folket satte sig
ned till att äta och dricka, och de stodo
upp till att leka.
x Kor. 1o: 7 •
7· Och Herren sade till Mose: Gack,
stig ned! ty ditt folk, som du har fört
upp utur Egyptens land, har illa gjort.
De hafva snarligen afvikit ifrån den
väg, som jag har budit dem.
s Mos. g: u.
8. De hafva gjort sig en öfverklädd
kalf, och denne hafva de tillbeut, åt
honom offrat och sagt: Denne är din
gud, Israel, som har fört dig upp utur
Egyptens land.
9· Och Herren sade till Mose: Jag
har sett och funnit, att detta folk är
ett hårdnackadt folk.
• Mos. 33 : 3 .
10. Lämna mig nu, att min vrede
må upplåga emot dem och att jag må
förgöra dem! Men dig vill jag göra
till ett stort folk.
II. Och Mose bad till Herren, sin
Gud, och sade: Ack, Herre, h vi skulle
din vrede upplåga emot ditt folk, h,-iJ_
ket du med stor makt och stark hand
bar utfört utur Egyptens land?
Ps. xo6: •3·

Hvi skulle Egyptierna få tala
och säga: till deras olycka utförde han
dem för att dräpa dem i bergstrakterna
och förgöra dem från jorden? Vänd
tillbaka från din vredes glöd och ångra
det onda emot ditt folk! 4 Mos. , 4 : x 3 •
13. Tänk på Abraham, på Isak och
på Israel, dina tjänare, åt hvilka du
har svurit vid dig själf och sagt: jag
skall föröka eder säd såsom stjärnorna
på himmelen, och hela det land, hvarom jag har talat, skall jag gifva åt
eder säd, och de skola besitta det evin12.

nerligen!
26: 24.

1 ~los. I2: 7 •
1 5: 5·
22: 16, 17.
28: '3· 48: x6. Ebr. 6: 13 1 •4·

14. Och Herren ångrade det onda
han hade sagt, att han ville göra emot
sitt folk.
15. Och Mose vände sig om och
. teg ned ifrån berget och bar vittnesbördets två taflor i sin hand. Tanorna

KAP. 32: 28.

hade en inskrift på sina båda sidor.
Både på den ena sidan och på den
andra hade de en inskrift. • Mos. 34 : •g.
16. Och taflorna voro gjorda af Gud,
och skriften var Guds skrift, som var
inristad på taflorna.
• Mos 3 ,, rS.
17. Och när Josua hörde ljudet af
folkets skri, sade han till Mose: Krigsljud höres i lägret.
18. Och han svarade: Det är h varken ljud af sång öfver seger eller
ljud af sång öfver nederlag. Det är
ljud af annan sång jag hör.
19. Och när han kom till lägret
och fick se kaliven och dansen, upplågade Moses vrede, och han kastade
taflorna utur sin hand och slog sönder dem nedanför berget. s Mos. g: r1 .
20. Och han tog kalfven, som de
hade gjort, och brände honom i eld
och stötte honom till pulver, hvilket
han strödde i vatten, som han gaf
åt Israels barn att dricka. s Mos. g: "·
21. Och Mos e sade till Aron: H vad
har detta folk gjort dig, att du har
dragit en så stor synd öfver dem?
22. Och Aron svarade: Icke må
min herres vrede upplåga! Du vet,
att detta folk är ondt.
23. De sade till mig: Gör oss en
gud, som kan gå framför oss! ty vi
veta icke huru det har gått med
denne Mose, mannen, som förde oss
upp utur Egyptens land.
24. Och jag sade till dem: de som
hafva guld rifve det af sig! Och de
gåfvo det åt mig, och jag kastade
det i elden, och så är denne kaliven
tillkommen.
25. Och när Mose såg, att folket
var lössläppt, - ty Aron hade släppt
dem lösa, så att de hånade dem som
satte sig emot dem 26. ställde Mose sig i porten till
lägret och sade: Hit till mig enhvar
som hörer Herren till! Och till honom slöto sig alla Levis barn.
27. Och han sade till dem: Så säger Herren, Israels Gud: binde hvar
och en sitt svärd vid sin länd och
gånge igenom lägret fram och tillbaka, ifrån den ena porten till den
andra, och dräpe enhvar sin broder,
sin vän eller granne!
5 Mos. 3~: g.
28. Och Levis barn gjorde såsom
Mose hade sagt dem. Och föllo på
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den dagen af folket vid pass tre tusen män.
29. Och Mose sade: Invigen eder
i dag åt Herren, vore det än med
egen son och egen broder, att I i
dag måtten draga välsignelse öfver
eder!
30. Och följande dagen sade Mose
till folket: I hafven begått en stor
synd. Och nu vill jag uppstiga till
Herren. Törhända kan jag försona
eder synd.
31. Och Mose gick åter till Herren och sade: Ack, detta folk har
begått en stor synd, när de hafva
gjort åt sig en gud af guld.
32. Men förlåt dem nu deras synd!
I annat fall stryk ut mig utur din
bok, som du har skrifvit! Rom. 9 , 3.
33· Och Herren sade till Mose:
Den som har syndat emot mig, honom vill jag utstryka utur min bok.
34· 1\Ien gack nu och för folket
dit jag har sagt dig! Si, min ängel
skall gå framför dig, och då min
hemsökelses dag kommer, vill jag på
dem hemsöka deras synd. • Mos •• 3 : 2o.
35· Alltså straffade Herren folket
därföre att de hade gjort den kali,
hvilken Aron hade låtit göra.
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5· Och Herren sade till Mose: Säg
du till Israels barn: I ären ett hårdnackadt folk. Om jag uppträdde
ibland dig blott ett enda ögonblick,
så skulle jag förgöra dig. Men lämna
nu ifrån dig dina smycken, så villjag
betänka h vad jag skall göra med dig!
• Mos. 30: 9·

s Mos. g: 13.

6. Och Israels barn to go sina smycken af sig vid Horebs berg.

7· Och Mose tog ett tält och uppslog det åt sig utanför lägret, ett
långt stycke ifrån lägret, och kallade
det församlingshyddan, och hvar och
en som ville rådfråga Herren, han
måste gå ut till församlingshyddan,
utanför lägret.
8. Och när Mose gick ut till tältet,
stod allt folket upp, och hvar och
en ställde sig i dörren till sitt tält
och såg efter Mose, till dess han
kom in i tältet.
9· Och så snart Mose kom in i
tältet, steg en molnstod ned och stannade i dörren till tältet och talade
med Mose.
10. Och allt folket såg molnstoden
stå i dörren till tältet, och allt folket
stod upp och bugade sig, hvar och
en i dörren till sitt tält.
II. Och Herren talade med Mose,
33 Kapitlet.
ansikte mot ansikte, såsom en man
Folkets ånger oclt bot. Församlbtgslt.yddmt. ftfou talar med en annan; och när han
talar med Gud ock begiir att f/t se !tm" hiirligkd. vände tillbaka till lägret, gick icke
hans tjänare, den unge Josua, Nuns
ch Herren sade till Mose: Gack,
son, bort ifrån tältet.
4 Mos. 12: s.
drag härifrån, du och folket, som
du har fört upp utur Egyptens land,
12. Och Mose sade till Herren: Si,
till det land, h vilket jag har tillsvurit du säger till mig: för detta folket
Abraham, Isak och Jakob, sägande: upp! men du har icke låtit mig veta,
Åt din säd vill jag gifva det.
h vem du vill sända med mig, ändock
1 .Mos. 12: 7·
du har sagt: jag har känt dig vid
2. Och jag skall sända en ängel namn, och du har funnit nåd för
framför dig och utdrifva Kananeerna, mina ögon.
Amoreerna, Heteerna, Ferisseerna,
13. Men om jag har funnit nåd
Hivveerna och Jebuseerna,
för dina ögon, så låt mig veta dina
2 Mos. 23: 20.
32: 34·
vägar och lära känna dig, på det att
3· att du må komma till det land,
jag måtte finna nåd för dina ögon!
som flyter af mjölk och honung; ty
Och betänk, att detta släkte är ditt
jag vill icke uppträda ibland eder,
eget folk!
emedan du är ett hårdnackadt folk,
14. Och han sade: Mitt ansikte
att jag icke måtte under vägen förskall gå med, och jag skall låta dig
göra dig.
komma till ro.
4· Och när folket hade hört detta
15. Och han sade till honom: Om
onda talet, blefvo de bedröfvade, och icke ditt ansikte går med, så låt oss
ingen satte något smycke på sig.
icke draga härifrån!
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16. Och hvarigenom skall man
kunna veta, attjag och ditt folk hafva
funnit nåd för dina ögon, om icke
därigenom, att du går med oss, så
att jag och ditt folk må blifva utmärkta framför alla andra folk, som
äro på jorden?
17. Och Herren sade tilllVIose: Jag
dU ock göra hvad du nu har sagt;
ty dn har funnit nåd för mina ögon,
och jag har känt dig vid namn.
r8. Och han sade: Låt mig då se
din härlighet!
19· Och han sade: All min godhet
vill jag låta gå framför dig, jag vill
ropa namnet Herren framför dig, och
mot hvilken jag är barmhärtig, mot
!JOnom är jag barmhärtig, och öfvcr
hvilken jag förbannar mig, öfver honom förbarmar jag mig.
Rom. g: 1 s.
2 Mos. 34 , 6.
20. :'lien, sade han, mitt ansikte
kan du icke se, ty ingen människa
kan se mig och lef\·a.
2r. Och Herren sade: Si, här är
ctl ställe bredvid mig; ställ du dig
diir på klippan!
22. Och när min härlighet går förbi,
Yill jag låta dig stå i en skrefva af
berget och hålla min hand öfver dig
till betäckning medan jag går förbi,
23. och sedan vill jag taga bort
min hand, att du får se mig på ryggen, ty mitt ansikte kan man icke se.

34 Kapitlet.
~Jf(ISC

l:t"sti'ger å tt.yo Siuai, diir förbundet förn;·ns oclt lagtnjlor skri.fvas, ll71arPfter lzau. 1Utlslig-cr frllll berget med strltlande anlt·fc.

Qch Herren sade till Mose:

Hugg
dig två steutaflor, sådana som
de förra yoro, så Yill jag på dem
skrifva samma ord, som voro på de
förra taflorna, hvilka du slog sönder!
5 Mos. Io: x.
2. Och var redo i morgon och stig
tidigt upp på Sinais berg och ställ
dig där mig till mötes på spetsen af
berget!
3· Och ingen må stiga upp dit med
<lig, och alls ingen må Yisa sig på
hela berget, och hvarken får eller
fäkreatur må släppas på bete i trakten af detta berget.
4· Och Mose högg två stentaflor,
lika de förra, och Mose stod upp

bittida på morgonen och gick upp
på Sinais berg, såsom Herren hade
bndit honom, och tog de två stentaflorna i sin hand.
s. Och Herren steg ned i elt moln
och ställde sig där bredvid honom och
ropade namnet Herren. 2 !11os. 33 : 19.
6. Och Herren gick förbi hans ansikte och ropade : Herren, Herren,
en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i kärlek och trofasthet,
7· som bevarar kärlek intill tusende
led och förlåter missgärning, öfverträdelse och synd, menlämnar ingen
ostraffad, och som hemsöker fänernas missgärning på barn och baruabarn i tredje och fjärde led.
2 .'llos. 2o: s, 6. 4 Mos. 14: 18. s Mos. s: g. 7: 9·
Job g: 2 · Ps. 143' 2 · J er. 32: 1 8, 19·
8. Och Mose böjcle sig genast n ed
emot jorden och tillbad
9· och sade: Om jag har funnit nad
för dina ögon, Herre, så gånge Herren med oss, ty ett hårdnackadt folk
är det, och förlåt oss vår missgärning
och vår synd och tag oss till ditt
egendomsfolk!
ro. Och han sade: Si, jag vill göra
ett förbund. Inför hela ditt folk vill
jag göra underbara ting, sådana som
icke blifvit gjorda i något land eller
ibland något folk; och hela det folk,
hvaribland dn är, skall se Herrens
verk, ty fruktansvärdt är det som jag
vill göra med dig.
s Mos. s: 2.
II. Håll det som jag bjuder dig i
dag! Si, jag villutdrifva undan för dig
Amoreerna, Kananeerna, Heteerna,
Fe1isseerna, Hivveerna och Jebuseerua.
12. Tag dig Yäl till vara, att du
icke gör förbund med det landets inbyggare, dit du kommer, att de icke
blifva dig till en snara midt ibland dig,
2 ~Jos.

23: 32 f.

5 Mos. 7: 2.

13. utan nedbryten deras altaren
och slån sönder deras beläten och
huggen ned deras Astartebilder!
14. ty dn skall icke tillbedja någon
annan gud, ty Nitälskare är hans
namn, en nitälskande Gud är han.

rs.

2 ~Ios. 2o: S·

Gör icke förbund med landets
in byggare! så att, när de i hor löpa
efter sina gudar och offra åt sina
gudar och inbjuda r1ig-, dn äter af
d eras offer,
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r6. och tager deras döttrar till hust27. Och Herren sade till Mose: Skrif
rur åt dina söner, så att, när deras upp åt dig dessa orden! ty efter dessa
döttrar i hor löpa efter sina gud ar, orden har jag gjort förbund med dig
de icke måtte förleda dina söner till och med Israel.
• 1\Ios. 2 4 : 4.
att också löpa i hor efter deras gudar.
28. Och han blef kvar där med Her-4- !\Ios. 25: I, 2.
x Kon. :n: 2.
ren i fyratio dagar och fyratio nätter.
17. Gjutne gudar skall du icke göra Bröd åt han icke och vatten drack
han icke, och han skref på taflorna
åt dig.
2 Mos. 20: 4·
18. De osyrade brödens högtid skall förbundets ord, de tio budorden.
• Mos. 24: 18. 5 Mos. 4: 13. g: 9• r8.
du hålla. I sju dagar skall du äta
29. Och när Mose steg ned ifrån
det osyradt är, såsom jag har budit
berget Sinai och vid sitt nedstigande
dig, på den bestämda tiden i a=ånaden; ty i axmånaden utgick du ifrån berget bar de två vittnesbördets
taflor i sin hand, visste Mose icke,
utur Egypten.
2 Mos. I2: r s.
23: rs.
att hans ansiktes hud hade blifvit
19. Allt som öppnar modedif skall strålande däraf, att han hade talat
höra mig till, och allt hankön i din med honom.
• Kor. 3: 7•
boskap, som öppnar moderlif, vare
30. Och när Aron och alla Israels
sig oxe eller får.
• Mos. 1 3: o, ro. barn fingo se huru Moses ansiktes
2~: 29, 30. • l\1os. 18: 15· Luk. 2: 23·
hud strålade, fruktade de att komma
20. Men åsnans förstföding skall
honom nära,
du lösa med ett får, eller, om du icke
31. och Mose ropade till dem; och
löser den, afbryta dess bals. Hvar
förstfödd af dina söner skall du lösa, både Aron och alla menighetens höfdingar vände tillbaka till honom, och
och tombänd vise sig ingen inför mitt
Mose talade till dem.
ansikte!
5 Mos. r6: r6. Syr. 35: 6.
32. Och därefter gingo alla Israels
21. I sex dagar skall du arbeta,
och på den sjunde dagen skall du barn fram till honom, och han böd
hålla sabbat. Både under sånings- dem allt hvad Herren hade talat med
honom på Sinais berg.
och skördet-id skall du hålla sabbat.
33· Och när Mose hade slutat att
2 Mos. 23: 12. 3t: rs. 35: •· 5 lllos. s: ro.
tala till dem, lade han ett täckelse för
Luk. r3: r4.
22. Och veckahögtiden skall du fira sitt ansikte.
• Kor. 3: 1 3.
såsom en högtid för förstlingen af
34· Och när Mose gick in inför Herhveteskörden, och höstbärgningshög- rens ansikte för att tala med honom,
tiden såsom en högtid för fulländadt lade han af täckelset till dess han gick
u t; och när han gick u t och talade
årsbvarf.
• Mos. 23: r6. s Mos. r6: ro.
23. Tre gånger om året skall allt till Israels barn det som hade blifvit
ditt mankön visa sig inför Guds an- honom budet,
sikte, inför Herren, Israels Gud.
35· och Israels barn sågo på Moses
• Mos . 23: '7· 5 Mos. r6: r6.
ansikte huru hans ansiktes hud strå24. Ty jag skall utdrifva beduingame lade, drog Mose Ater täckelset öfver
undan för dig och utvidga dina grän- sitt ansikte till dess han gick in för
ser, och ingen skall vara som hafver att tala med honom.
lystnad efter ditt land, när du drager
upp, tre gånger om året, att visa dig
inför Herrens, din Guds, ansikte.
35 Kapitlet.
25. Du skall icke utgjuta mitt offer- Sammattskott till taberJtaklcts byggan.de. Vo·k.
djurs blod tillhopa med något som
mästat'tt.e därtt"ll anmälas för folket.
syradt är, och påskahögtidens slaktch Mose församlade hela menigoffer skall icke sparas öfver natten
heten af Israels barn och sade
till följ ande dagen.
till dem: Detta är hvad Herren har
2 !\{os. 12: IO.
23: 18.
26. Förstlingen af den första frukten budit eder att göra:
2. I sex dagar skall arbete göras,
af din jord skall du föra till Herrens,
din Guds, hus. Ej skall du koka men på den sjunde dagen skall en åt
Herren helgad sabbats- och hvilodag
kidet i dess moders mjölk.
hållas af eder. Hvar och en som på
2 Mos. 23: 19. 5 ~fos . r4: or.
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z r. Och de kommo, enhvar eftersom
honom gör något arbete, han skall
hans hjärta manade honom och hans
dödas.
2 Mos. •o: 9· 23: u.
3· Icke skolen I upptända eld på ande dref honom, och frambnro enhvar
sabbatsdagen i någon af edra boningar. sin offergåfva åt Herren, till att däraf
förfärdiga församlingshyddan och allt
4. Och Mose sade till hela menig- hvad till dess tjänst hörde och helgeheten af Israels barn: Detta är h vad domskläuema.
22. Och män och kvinnor kommo
Herren har budit och sagt:
5· tagen af hvad I ägen en offer- om hvarandra, enhvar efter sitt hjärtas
gäfva åt Herren, så att hvar och en drift, och framburo näsringar, örringar,
frambär en offergåfva åt Herren, efter fingerringar och halssmycken, allt af
sitt hjärtas driit, af guld och siliver guld. Och hvar och en som hade att
offra åt Herren en gåfva i guld,
och koppar
• Mos. •s: •·
23. och hvar och en som i sin ägo
6. och af mörkblått och mörkrödt
och rosenrödt och hvitt garn och get- hade mörkblått och mörkrödt och rosenrödt och hvitt garn och eethår och
hår
7· och af röda vädurskinn och takas- röda vädurskinn och takasskinn, han
bar det fram ;
skinn och af akacieträ
24. ocl.L h var och en som hade någon
8. och af olja till lyshållningen och
af kryddor till smörjelseolja och till offergåfva att gifva af siliver eller koppar, han bar fram sin gåfva åt Herren;
välluktande rökverk
9· och af onyxstenar och andra stenar och hvar och en som i sin ägo hade
att infatta i kåpan och i bröstskölden. något akacieträ, sådant som till h varje10. Och hvar och en konstförfaren handa arbeten behöfdes, han frambar
ibland eder må komma och förfärdiga därutaf.
25. Och alla slöjdförfarna kvinnor
allt hvad Herren har budit:
n. tabernaklet, dess öfverdrag och spunno med sina händer och buro
täcket öfvcr detta, dess häktor och dess fram sin spånad af mörkblått och
bräder, dess skottstänger, dess pelare mörkrödt och rosenrödt och hvitt
garn;
och dess underslag,
26. och alla kvinnor, som därtill hade
12. arken och stängerna till honom,
håg och skicklighet, spunno gethår;
och nådastolen och förlåten,
27. och höfdingarne framburo onyx13. bordet och dess stänger och alla
stenar och stenar till infattning i kåpan
dess kärl och skådebröden
14. och ljusstaken och dess kärl och och i bröstskölden,
dess lampor och olja tilllyshållningen,
28. och kryddor och olja tilllyshållr s. och rökelsealtaret och dess stänger ningen och olja till smörjelsen och till
och smörjelseoljan och den välluktande den välluktande rökelsen. , Mos. Jo: • 3 .
rökelsen och förhänget för ingången till
29. Hvar man och kvinna ibland
Israels barn, som af sitt hjärtas drift
tabernaklet,
• Mos. Jo: t.
r6. brännoffersaltaret och koppar- ville bidraga till något af alla de argallret däruppå, dess stänger och alla beten, hvilka Herren genom Mose
dess kärl, tvättkaret och dess fotställ- hade befallt dem att göra, frambar en
frivillig gåfva åt Herren.
2 Mos. 27: I-8. JO: I7-2I.
ning,
17. omhängena till förgården, dess
30. Och Mose sade till Israels barn:
pelare och dessas underslag och förhänget för porten till förgården,
Sen, Herren har vid namn kallat Ber8. pluggarue till tabernaklet och zaleel, son till Uri, son till H ur, af
pluggarue till förgården och strecken Judas stam,
• Mos. JI: 2, 6.
till dem,
31. och har uppfyllt honom med
19. ämbetskläderna till tjänsten i hel- Guds anda, med vishet och förstånd
gedomen, både Arons, prästens, heJge- och kunskap och med allt slags slöjddomskläder och hans söners prästkläder. skicklighet,
32. både till att väfva konstväfnader
20. Och hela menigheten af Israels och till att arbeta i guld och i silfver
och i koppar
barn gick ut ifrån Moses åsvn.
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33· och till all risla och infatta stenar och skära i trä och verkställa alla
slags väfnader;
34· och honom och Oholiab, Ahisamaks son, af Dans stam, har han ingifvit att de skola undervisa andra.
35· Dem har han uppfyllt med vishet i förståndet till att förfärdiga alla
slags snidarearbeten och konstväfnader och konststickningar af mörkblått
och mörkrödt och rosenrödt och hvitt
garn och andra väfnader, med skicklighet i allt slags slöjd och konstväfnad.

36 Kapitlet.
Tabernaklds byggnad begymzes.

Bezaleel och Oholiab och alla
O chandre
konstförfarne män, åt h vilka
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nadt och mörkblått och lllÖrkrödl och
rosenrödt garn, med Keruber inväfde
däruti.
2 Mos. 26: x.
9· Längden af hvm.je tapet var tjuguåtta alnar och bredden fyra alnar.
Samma mätt var på alla tapeterna.
10. Och man fogade fem och fem
tapeter tillsammans, den ena med den
andra,
I I. och satte öglor af mörkblått gam
i kanten af den ena tapeten, vid ändan
på det sammanfogade stycket. Så
gjorde man ock i kanten af den tapet,
som var ytterst i det andra sammanfogade stycket.
12. Femtio öglor satte man på det
ena tapetstycket, och femtio öglor satte
man vid ändan af det andra tapetstycket, så att den ena öglan svarade
mot den andra.
13. Och man gjorde femtio häktor
af guld och fogade tapetstyckena tillsammans, det ena med det andra,
medelst häktorna, så att tabernaklet
blef ett enda stycke.
14. Och man gjorde elfva tapeter
af gethår till öfverdrag öfver tabernaklet.
2 Mos. 26: 7•
15. Längden af hvatje tapet var
trettio alnar och bredden fyra alnar.
Samma mått var på de elfva tapeterna.
16. Och fem tapeter för sig fogade
man tillsa=ans,
17. och sex tapeter för sig. Och
man satte femtio öglor i kanten af
den tapet, som var ytterst i det ena
sa=anfogade stycket, och femtio öglor i kanten af tapeten i det andra
sammanfogade stycket.
18. Och man gjorde femtio häktor
af koppar för att foga öfverdraget tillsammans, så att det blef ett enda
stycke.
19. Och till öfverdraget gjorde man
ett täcke af röda vädurskinn, och ofvanpå detta ett täcke af takasskinn.

Herren hade gifvit vishet och förstånd
att kunna verkställa alla arbeten vid
helgedomens förfärdigande, gjorde allt
hvad Herren hade budit.
2. Och Mose kallade till sig Bezaleel och Oholiab och alla konstförfarne
män, åt hvilka Herren hade gifvit
vishet i förståndet, och hvilkas hjärtan
därtill manade dem, att de skulle träda
till arbetet för att verkställa det.
3· Och desse mottoge af Mose alla
de offergåfvor, h vilka Israels barn hade
sammanskjutit till arbetet på helgedomens förfärdigande, för att verkställa det. Och då man hvar morgon
fortfor att frambära frivilliga gåfvor,
4· gingo alla konstförfarne, som arbetade på helgedomen, den ene efter
den andre, bort ifrån sitt arbete, hvarmed de voro sysselsatte,
5· och sade till Mose: Folket sammanskjuter mycket mera än som behöfves för att verkställa det arbete,
som Herren har budit oss att göra.
6. Och Mose befallde, att man skulle
låta ett påbud gå ut i lägret, så lydande: Ingen, vare sig man eller
kvinna, befatte sig numera med att
2 Mos. 26: z4.
gifva något till helgedomen! Och fol20. Och man gjor~e bräd~rna.till taket upphörde med sina sammanskott. bernaklet af akac1etra, upprattstäende,
t f""
2 Mos. 26: xs.
7· Och förr•a det " a r tillr""ckli
a.. g or
21. hvatje bräde tio alnar långt och
allt det arbete, som skulle goras, och
ch
half al b dt.
därutöfver.
en
e~
n . re
.
22. Tva tappar roordes på hvarJe
8. Och alla konstförfarne män ibland bräde, med en tvärslå sa=anbundne
dem som delto go i arbetet gjorde ta- med h varandra. Så gjorde man på all&
bernaklet af tio tapeter af hvitt tvin- bräderna till tabernak1et.
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23. Och af tabernaklets bräder satte
man tjugu på den södra sidan,
24. och gjorde fyratio underslag af
siliver under de tjugu bräderna, eller
två underslag under hvatje bräde för
dess två tappar.
25. Och på tabernaklets andra sida
mot norr satte man ock tjugu bräder
26. och fyratio underslag af silfver,
eller två underslag under hvatje bräde.
27. Och på baksidan af tabernaklet,
väster ut, satte man sex bräder.
28. Och två bräder satte man på
tabernaklets hörn, på baksidan ;
29. och dessa voro ituklufna nedantill, men voro båda två hela i den öfra
ändan, ända till den första ringen.
Så gjorde man med båda två i de
båda hörnen,
30. så att bräderna blefvo åtta och
underslagen af silfver sexton, eller två
underslag under hvatje bräde.
31. Och man gjorde skottstänger af
akacieträ, fem till bräderna på den ena
sidan af tabernaklet,
• Mos. o6: o6.
32. och fem skottstänger till bränerna på tabernaklets andra sida, och
fem skottstänger till bräderna på taberuaklets baksida väster ut.
33· Och man satte den mellersta
skottstången på midten af bräderna,
så att den kunde skjutas från den ena
ändan till den andra.
34· Och bräderna öfverdrog man
med guld, och ringarue på dem gjorde
man af guld, till att skjuta stängerna
i, och skottstängerna öfverdrog man
med guld.
35· Och man gjorde förlåten af mörkblått och mörkrödt och rosenrödt och
tvinnadt hvitt garn, med Keruber inväfde däruti.
• Mos. o6: 31.
36. Och till denna gjorde man fyra
pelare af akacieträ och öfverdrog dem
med guld, och hakarue därtill gjorde
man af guld och göt till dem fyra
underslag af silfver.
37· Och man gjorde ett förhänge
vid ingången till församlingshyddan,
stickadt af mörkblått och mörkrödt
och rosenrödt och tvinnadt h vitt garn,
38. och till detta fem pelare med
sina hakar; och deras knoppar och
deras tenar öfverdrog man med guld,
och deras fem underslag gjorde man
af koppar.

KAP. 37: 15.

3 7 Kapitlet.
Vitbusbördds ark, niidastolell, bordet, lfusstake1/. och t·ökelscaltaret.

gjorde arken af akacieO chträ,Bezaleel
två och en half alnar lång
och en och en half aln bred och en
och en half aln hög,
• Mos. os: 10.
2 och öfverdrog honom med rent
guld både innan och utan, och gjorde
en rand af guld rundt omkring,
3· och till den göt han fyra ringar
af guld till dess fyra hörn, nämligen
två ringar på dess ena sida och två
ringar på dess andra sida,
4· och stängerna gjorde han af
akacieträ och öfverdrog demmed guld,
5· och stängerna insköt han i ringarue på sidorna af arken, till att bära
arken med.
6. Och han gjorde nådastolen af
rent guld, två och en half alnar lång
och en och en half aln bred.
2 .Mos. 25: r7.

7· Och han gjorde två Keruber af
guld. I drifvet arbete gjorde han dem,
vid de båua ändarue af nådastolen,
8. en Kerub vid den ena ändan och
en Kerub vid den andra ändan. I ett
stycke med nådastolen gjorde han
Keruberna vid dess båda ändar;
9· och Keruberna sträckte sina
vingar uppåt, så att de öfvertäckte
nådastolen med sina vingar, och deras
ansikten blefvo ställda midt emot
h varandra. Ned mot nådastolen blefvo
Kerubernas ansikten vända.
10. Och han gjorde bordet af akacieträ, två alnar långt och en aln bredt
och en och en half aln högt,
2 Mos. 25: 23.
1 r.

och han öfverllrog det med rent
guld och gjorde därtill en rand af
guld rundt omkring
12. och satte däromkring en list,
en handsbredd hög, och gjorde en
rand af guld rundt omkring listen,
13. och han göt till detsamma fyra
ringar af guld och satte ringarne i
de fyra hörnen, vid dess fyra fötter.
I4· Utmed listen sattes ringarn e att
inskjuta stängerna uti, till att bära
bordet med.
15. Och han gjorde stängerna af
akacieträ till att bära bordet med,
och öfverdrog dem med guld.

KAP. 37: 16.
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r6. Och han gjorde kärlen till bordet af rent guld, dess fat och dess
skålar och dess bägare och dess kannor, till att begagnas vid drickoffren.
• Mos. •s: 29.
17. Och han gjorde ljusstaken af
ren t guld. I clrifvet arbettc> gj or<le
han ljusstaken. Dess fotställning och
dess hufvudstång med dess kalkar,
dess kulor och dess blommor voro af
samma stycke med den.
2 Mos. •s: 3 ,.
r8. Och sex rör utgingo ifrån ljusstakens sidor, tre rör från elen ena
sidan och tre rör från den andra
sidan,
19. med tre kalkar, liknande mandelblommor, på hvarje rör, med kula
och blomma. Så var det med de sex
rören, som utgingo ifrån ljusstaken.
20. Och på själfva ljusstaken anbragtes fyra kalkar, liknande mandelblommor, med sina kulor och sina
blommor;
21. och en kula sattes under hvart
och ett af de tre rörparen eller de
sex rören, som utgingo ifrån ljusstaken.
22. Kulorna och rören gjordes i ett
stycke med den, allt i drifvet arbete,
ett enda stycke rent guld.
23. Och han gjorde till honom sju
lampor och dess ljussläckare och fyrfat af rent guld.
24. Af en centner rent guld gjorde
han honom och allt dess tillbehör.
25. Och han gjorde rökelsealtaret
af akacieträ, en aln långt och en aln
bredt, fyrkantigt och två alnar högt,
och dess horn gjordes i ett stycke
därmed.
• Mos. 30: '• •·
26. Och han öfverdrog det med
rent guld, dess bordskifva och dess
sidoväggar rundt omkring och dess
horn, och gjorde en rand af guld
rundt omkring.
27. Och till det gjorde han två
ringar af guld, nedanom randen, på
dess båda sidor, till att skjuta stänger
uti att bära det med,
28. och stängerna gjorde han af
akacieträ och öfverdrog dem med
guld.
29. Och han beredde den heliga
smörjelseoljan och den rena välluktande rökelsen, sådana som de af
salivomakare beredas.
• Mos. 1o: "·
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38 Kapitlet.
Bränttoffersn.ltaret, tviittkaret, fdrg/irdeJt.,
kostnadsbe/ojjd.

Qch han gjorde brännoffersaltaret
af akacieträ, fem alnar långt och
fem alnar bredt, fyrkantigt och tre
alnar högt;
• ~los. 27: 1.
2. och han gjorde horn därtill i dess
fyra hörn; i ett stycke med altaret
gjordes dess horn, och han öfverdrog
det med koppar,
3· och han gjorde alla kärlen till
altaret, krukoma, skofiarna och skålarna och gafflarue och fyrfaten. Allt
dess tillbehör gjorde han af koppar.
4· Och han gjorde till altaret ett
galler, som liknade ett nät, af koppar,
nedanom dess afsats, och detta räckte
upp till altarets midt.
• Mos. 2 7 : 5·
5· Och han göt fyra ringar till de
fyra hörnen vid koppargallret att inskjuta stängerna uti.
6. Och han gjorde stängerna af
akacieträ och öfverdrog dem med
koppar.
7· Och han sköt stängerna in uti
ringarue på sicloma af altaret, till att
bära det med. Ihåligt, af plankor
gjorde han det.
8. Och han gjorde tvättkaret af koppar, med en fotställning af koppar,
af speglar, som gåfvos af kvinnorna
när de inställde sig till gudstjänst vid
ingången till församlingshyddan.
2

:Mos. 30:

18.

1

Sam.

2: 22.

9· Och han gjorde förgården. På
den södra sidan gjordes omhängena
af tvinnadt hvitt garn, ett hundra
alnar långa.
• Mos. 27: 9·
ro. Till dem gjordes tjugu pelare
med sina tjugu underslag af koppar.
Hakarne till pelarne och deras tenar
gjordes af silfver.
II. Och på non·a sidan gjordes de
ett hundra alnar långa, och pelarne
till dem voro tjugu och dessas underslag tjugu, af koppar. Hakarne till
pelame och deras tenar gjordes af
silfver.
12. Och på västra sidan gjordes
omhängena femtio alnar långa. Pelarne till dem voro tio och deras underslag tio. Hakarne till pelarue och
deras tenar gjordes af silfver.
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IJ. Och på östra sidan gjordes de
femtio alnar långa,
14. hvaraf femton alnar sattes på
len ena sidan, med tre pelare på tre
underslag, och femton alnar på den
andra sidan, eller lika många alnar
af omhängena på båda sidor om porten till gården, med tre pelare på tre
underslag.
15. Alla omhängena rundtomkring
förgården gjordes af tvinnadt, hvitt
gam;
r6. och underslagen till pelarne
gjordes af koppar, hakarue till pelarne
och deras tenar gjordes af sillver, och
deras knoppar öfverdrogos medsilfver,
17. ocll alla pelarne till förgården
sammanhuudos med tenar af silfver.
rS. Och förhänget för porten till
förgården stickades af mörkblått och
mörkrödt och rosenröd t och tvinnad t
h vitt gam, tjugu alnar långt ocll fem
alnar högt, i likhet med förgårdens
omhängen ;
• Mos. 2 7: t6.
19. och pelarne därtill voro fyra på
fyra underslag af koppar. Hakarne
i dem gjordes af silfver, och deras
knoppar öfverdrogos med silfver, och
deras tenar gjordes af sillver.
20. Och alla pluggarue till tabernaklet och till förgården rundt omkring gjordes af koppar. • Mos. 2 7: 19.
21. Denna är räkningen öfver tabernaklet, vittnesbördets tabernakel,hvilken på Moses befallning uppsattes af
Leviterna genom Itamar, Arons, prästens, son: 22. Och Bezaleel, son till Uri, son
till Hur, af Judas stam, hade gjort
allt hvad Herren hade budit Mose,
23. och hans medhjälpare hade varit
Oholiab, Ahisamaks son, af Dans stam,
en man, kunnig i allt slags slöjd och
i väfnad och stickning med mörkblått och mörkrödt och rosenrödt och
hvitt garn. 24. Allt det guld, som användes till
arbetet på hela helgedomen, och h vilket guld hade blifvit därtill gifvet
såsom offergåfva, utgjorde tjugunio
centner och sju hundra trettio siklar,
efter helgedomssikelns vikt.
25. Och det silfver, som inflötgenom
folkräkningen, utgjorde ett hundra
centner och ett tusen sju hundra

KAP. 39: ö

sjuttiofem siklar, efter helgedomssikelns vikt,
26. eller en beka, som är detsamma
som en half sikel, efter helgedomssikelns vikt, af hvar person, som ingick i räkningen, ifrån tjugu års ålder
och därutöfver, eller af tillsammans
sex hundra tre tusen fem hundra femtio personer. • Mos. 3o: t 3. 4 Mos. t: 46.
27. Och de hundra centnerna siliver åtgingo till gjutningen af underslagen till helgedomen och till underslagen till förlåten, eller ett hundra
centner till ett hundra underslag, en
centner till h varje;
28. och af de ett tusen sju hundra
sjuttiofem sildame gjorde man hakarne på pelarne och öfverklädde
knopparue på dem och gjorde tenar
till dem.
29. Och offergåfvan af koppar utgjorde sjuttio centner och två tusen
fyra hundra siklar,
30. och däraf gjorde man underslagen till ingången till församlingshyddan och kopparaltaret och koppargallret däruppå och alla de kärl, som
hörde till altaret,
31. och underslagen till förgårdens
port och alla pluggarue till tabernaklet och alla pi nggame till förgården rundt omkring.

39 Kapitlet.
Prästkläderna förfärdigas. Tabernaklets till.
ltön"glut" tJ/JjJräkna s.

ocll det mörkO chröda detochmörkblåa
det rosenröda garnet
af

förfärdigade de ämbetskläderna, till
tjänsten i helgedomen, helgedomskläderna åt Aron, såsom Herren hade
budit Mose. • Mos. 28: •• 4· 3 t: to. 35: '9·
2. Och man gjorde kåpan af guld,
af mörkblått och mörkröd t och rosenrödt och tvinnadt hvitt garn,
2

Mos. 28: 6.

3· och man uthamrade guldet i
tunna skifvor och skar det i trådar,
så att man kunde inväfva det uti det
mörkblåa och mörkröda och rosenröda
och hvita garnet.
4· Dess axelstycken gjorde man så,
att de slöto till hvarandra med sina
båda ändar;
5· och åtdraguingsbandet, som skulle
anbringas när kåpan påsattes, gjordffi

KAP. 39: 6.
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af samma tyg och af salllma stycke,
af guld, af mörkblått och mörkrödt
och rosenrödt och tvinnadt h vitt garn,
såsom Herren hade budit Mose.
6. Och onyxstenarue infattade man
i guld rundt omkring och inristade på
clem, såsom man ristar signeter, Israels
söners namn
2 Mos. 28: 9·
7· och fäste dem på kåpans axelstycken, såsom åminnelsestenar för Israels barn, såsom Herren hade budit
l\fose.
2 Mos. 28: , •.
8. Och man gjorde bröstskölden af
väfdt tyg, af samma tyg som kåpan,
af guld, af mörkblått och mörkrödt
och rosenröd t och tvinnadt h vitt garn.
2

!\los. 28: '5·
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Och man gjorde två andra ringar
af guld och satte dem vid kåpans båda
axelstycken, nedantill på framsidan,
där dessa fästades tillsa=ans, ofvanom kåpans åtdragningsband.
2r. Och man fastknöt bröstskölden
med ett mörkblått snöre, som gick
ifrån dess ringar in uti kåpans ringar,
så att han satt stadigt ofvanpå kåpans
åtdragningsband, och att bröstskölden
icke lossnade ifrån kåpan, såsom Herren hade budit Mose.
22. Och man gjorde manteln till kåpan af väfdt tyg, helt och hållet mörkblått.
2 Mos. 28: 31 f.
23. Och midt på den var en öppning, lik öppningen på en pansarskjorta, med en kant rundt omkring
öppningen, att den icke skulle rifvas
sönder.
24. Och på den nedre fållen af manteln satte man granatäpplen, gjorda af
mörkblått och mörkrödt och rosenrödt och tvinnadt garn.
25. Och man gjorde bjällrorna af
rent guld, och satte bjällrorna emellan
granatäpplena rundt omkring mantelns
fåll,
2 Mos. 28: 33·
26. en bjällra och ett granatäpple,
en bjällra och ett granatäpple rundt
omkring mantelns fåll, att begagna i
tjänsten, såsom Herren hade buditMose.
27. Och man gjorde lifrockarne af
väfdt h vitt linnetyg åt Aron och hans
söner,
2 Mos. 28: 39·
28. och hufvudbindeln af hvitt linnetyg, och de höga hufvoma af hvitt
linuetyg och benkläderna af tvinnadt
h vitt linnegarn,
2 Mos. 28: 4•·
29. och bältet, stickadt af tvinnadt
hvitt och mörkblått och mörkrödt och
rosenrödt garn, såsom Herren hade
budit Mose.
30. Och man gjorde skifvan till det
heliga diademet af rent guld och skref
däruppå med signetristningskrift: •Helig Herranom•.
2 Mos. 28: 36.
3 r. Och man band därvid ett mörkblått snöre till att fästa henne ofvantill på hufvudbindeln, såsom Herren
hade budit Mose.
20.

9· Fyrkantig gjordes han, af dubbla
tygstycken gjorde man bröstskölden;
en spann i längd och en spann i bredd
voro båda tygstyckena.
10. Och man infattade däruti fyra
rader af stenar. Den första raden bestod af en karneol, en topas och en
smaragd,
I r. och den a ndra raden af en karbunkel, en safir och en kalcedon,
12. och den tredje raden af en hyaciut, en agat och en ametist,
13. och den fjärde raden af en krysolit, en onyx och en jaspis, omgifna af
fördjupningar i guld, h varuti de voro
infattade.
14. Och stenarue voro tolf, efter Israels söners namn, en för h varje namn;
och på hvatje sten var med signetristning anbragt dess namn efter de
tolf stammarne.
15. Och till bröstskölden gjorde de
kedj or, som liknade snodder, af flätadt
arbete, af rent guld.
16. Och de gjorde två infattningar
af guld och två ringar af guld och
satte de två ringarue vid de två ändame af bröstskölden.
17. Och de två flätade gyllene kedjorna satte de uti de två ringarue vid
bröstsköldens ändar.
18. Och de två ändarue af de två
flätade kedjorna satte man vid de två
infattningarna och satte dem på kåpans axelstycken framtill.
32. Och hela arbetet till församlings19. Och man gjorde två ringar af guld
och satte dem vid de andra två ändarue hyddans byggnad blef fullbordad t, och
af bröstskölden, vid den kanten däraf, Israels barn verkställde det. Såsom Hersom var gent emot kåpan, på insidan. ren hade budit 1\lose, så gjorde de i allo.
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33· Ocl! de framförde till Mose tabernaklet och dettas öfverdrag och allt
dess tillbehör, dess häktor, dess bräder, dess skottstänger, dess pelare och
dess underslag,
34· och det röda vädurskinnstäck et,
takasskinnstäcket och förlåten,
35· vittnesbördets ark med sina
stänger, och nådastolen,
36. bordet med alla dess tillbehör,
och skådebröden,
2 Mos. 35 : x3•
37· ljusstaken af rent guld med dess
lampor, i den ordning de skulle uppställas, och allt dess tillbehör, och oljan till lyshållningen
2

Mos. 3t: 8.

3 Mos. 24: 4·

38. och det gyllene altaret, och smör-

jelseoljan och den välluktande rökelsen,
och förhänget vid ingången till församlingshyddan,
39· kopparaltaret och koppargallret
däruppå, dess stänger och alla dess
kärl, tvättkaret och dess fotställning,
40. omhängena till förgården med
deras pelare och desses underslag, och
förhänget vid porten till förgården
med dess streck och dess pluggar, och
alla verktyg till församlingshyddans
byggnad,
41. och Arons, prästens, ämbetskläder till tjänsten i helgedomen, och
hans söners prästkläder.
42. Såsom Herren hade budit Mose,
så hade ock Israels barn gjort detta
arbete.
43· Och Mose synade hela arbetet,
och si, de hade gjort det. Såsom
Henen hade budit, så hade de gjort,
och Mose välsignade dem.

40 Kapitlet.

KAP. 40: 20.

ark och upphänga förhänget vid ingången till tabernaklet.
2 ?!los. 26: 36.

30: z.

6. Och du skall uppställa brännoffersaltaret framför ingången till församlingshyddans byggnad.
7· Och du skall ställa tvättkaret
emellan församlingshyddan och altaret
och slå vatten dätuti.
8. Och du skall uppsätta förgården
rundt omkring och upphänga förhänget vid porten till förgården.
9· Och du skall taga smötjelseoljan
och smötja tabernaklet och allt hvad
där är och helga det och allt dess
tillbehör, att det blifver en helgedom.
2 Mos. 30: 26.

o. Och du skall smötja brännoffersaltaret och allt dess tillbehör och helga
altaret, så att altaret skall räknas bland
det allraheligaste.
II. Och du skall smötja tvättkaret
och dess fotställning och helga det.
12. Och du skall föra Aran och hans
söner till ingången till församlingshyddan och två dem med vatten.
I

2 Mos. 29: 4·

13. Och du skall påkläda Aron de
heliga kläderna och smötja och helga
honom till präst åt mig.
14. Och du skall föra fram hans
söner och påkläda dem lifrockarne.
15. Och du skall smötja dem, såsom
du har smort deras fader, till präster
åt mig; och denna smötjelse skall för
dem och deras efterkommande vara
en invigning till ett evärdligt prästämbete.
16. Och Mose gjorde det. Såsom
Herren hade budit Mose, så gjorde
han i allo.

Tabemaklet uppsättes och !u/gas.

Ochsade:Herren

talade till Mose och

2. På den första dagen i den första
månaden skall du uppsätta församlingshyddans byggnad
3· och däruti insätta vittnesbördets
ark och hänga förlåten framför arken.

• Mos. 26: 33·

4· Och du skall bära bordet dit in
och däruppå upplägga h vad dit hörer
och dit införa ljusstaken och sätta
lamporna däruppå.
S· Och du skall uppställa det gyllene
rökelsealtaret framför vittnesbördets

17. Och tabernaklet blef uppsatt på
den första dagen i den första månaden
af det andra året.
18. Och Mose uppsatte tabernaklet.
Han nedlade dess underslag och uppställde dess bräden och insköt dess
skottstänger
19. och uppreste dess pelare och
utbredde öfverdraget öfver tabernaklet,
och ofvanpå öfverdraget lade han dettas
betäckning, såsom Herren hade budit
Mos e.
20. Och han tog lagtafloma och
lade dem in i arken och satte stäng-

KAP.i0:21.

erna på arkeu, och han satte nådastolen ofvanpå arken;
• Mos. •s: t6. Ebr. 9: 4·
21. och han förde arken in i tabernaklet och hängde förlåten såsom ett
förhänge för vittnesbördel~ ark, såsom Herren hade budit :Mose.
2

:Mos.

25: 11.

Och han satte bordet i församlingshyddan, vid tabernaklets norra
sida, utanför förlåten
23. och upplade en rad af bröd däruppå inför Herrens ansikte, såsom
Herren hade budit Mose.
24. Och han ställde ljusstaken in i
församlingshyddan, midt emot bordet,
på tabernaklets södra sida,
• Mos. •s: 3'·
25. och hau uppsatte lamporna inför Herrens ansikte, såsom Herren
hade budit Mose.
26. Och han ställde det gyllene altaret in i församlingshyddan framför
förlåten
27. och antände däruppå välluktande rökelse, såsom Herren hade
budit Mose.
28. Och han upphängde förhänget
vid ingången till tabernaklet.
29. Och brännoffersaltaret uppställde
han vid ingången till församlingshyddans byggnad och offrade däruppå
brännoffret och spisoffret, såsom Herren hade budit Mose.
30. Och tvättkaret ställde han emel22.
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lan församlingshyddan och altaret och
slog vatten däruti till tvagning.
31. Och Mose och Aron och hans
söner tvådde sina händer och siua
fötter därutur.
• Mos. 3o: '9·
32. När de ingiugo i församlingshyddan och när de framträdde till altaret, tvådde de sig, såsom Herren
hade budit Mose.
33· Och han upprättade förgården
rundt omkring tabernaklet och altaret
och hängde förhänget för porten af
förgården; och Mose gjorde hela arbetet färdigt.
34· Och molnskyn öfvertäckte församlingshyddan, och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet.
4 Mos. g: tS•

t Kon. 8: xo.

35· Och Mose kunde icke gå in uti
församlingshyddan så länge molnskyn
stod däröfver och Herrens härlighet
uppfyllde tabernaklet.
36. Och när molnskyn steg upp ifrån
tabernaklet, bröto Israels barn upp. Så
gjorde de under hela sin vandring.
37· Och när molnskyn icke steg
upp, bröto de icke upp, ända till den
dagen då den steg upp.
38. Ty Herrens molnsky stod om
dagen öfver tabernaklet, och om natten
var eld däruti för hela Israels folks
ögon under hela deras vandring.
2 Mos. t3: 21.
4 Mos. t4: 14· s Mos. t: 33·
Neh. g: xg .

Ps. 78: 14.

10s: 39·

t

Kor. to: 1

