Moses Fjärde Bok.
1

Kapitlet.

Jtfnu j lir b'falbtillg alt 11lÖ1lslra folkd.

talade till Mose i SiO chuaisHerren
öken, i församlingshyddan,
på första dagen i den andra månaden af det andra året sedan de hade
utgått utur Egyptens land, och sade:
2. Upptagen summan af Israels
barns hela menighet, efter deras släkter och efter deras fadershus, och upptecknen namnen på allt mankön, hufvud för hufvud,
2 :Mos. 30: x:z.

~

Mos. 26: 2.

3· på alla stridbare män i Israel,
från tjugu års ålder och därutöfver.
Dem skolen I inmönstra på deras
härskaror, du och Aran.
4· Och med eder skall Yara en man
af hvarje stam, som är hufvudman
för sitt fadershus.
5· Och dessa äro namnen på de
män, som skola biträda eder: Af Ruben: Elizur, Sedeurs son.
6. Af Simeon: Selumiel, Zurisaddajs son.
7· Af Juda: Nahasson, Amminadabs son.
8. Af Isaskar: Netaneel, Zuars son.
9· Af Sebulon: Eliab, Helans son.
10. Af Josefs barn : af Efraim: Elisama, Ammihuds son. Af Manasse:
Gamliel, Pedazurs son.
II. Af Benjamin: Abidan, Gideonis
son.
I 2. Af Dan : Ahieser, Ammisaddajs
son.
13. Af Aser: Pagiel, Okrans son.

14. Af Gad: Eljasaf, Deguels son.
15. Af Naftali: Ahira, Enans son.
r6. Dessa voro ombud för menigheten, höfdin gar för sina fädernestammar, hufvudmän för Israels släkter
voro de.
17. Och Mose och Aron uttogo
dessa män, som här blifvit uamngifue,
18. och sammankallade hela menigheten på den första dagen i den andra
månaden; och alla stridbare män antecknades till ålder och härkomst,
efter deras släkter och fadershus, i
namnförteckningen på alla ifrån tjugu
års ålder och därutöfver, lmfvud för
hufvud,
19. såsom Herren hade budit Mose;
och han mönstrade dem i Sinais
öken.
20. Och Rubens, Israels förstfödde
sons, barn an tecknades till ålder och
härkomst, efter deras släkter och efter
deras fadershus, i namnförteckningen,
hufvud för hufvud, på allt mankön
ifrån 1jugu års ålder och därutöfver,
stridbare män alla.
21. De inmönstrade af Rubens stam
voro fyratiosex tusen fem hundra.

22. Simeons barn antecknades till
ålder och härkomst, efter deras släkter och efter deras fadershus, i namnförteckningen på deras inmönstrade,
eller på allt mankön, hufvud för bufvud, ifrån 1jugu års ålder och därni·
öfver, stridbare män alla.

kAP. 1: 23.
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23. De inmönstrade af Simeons
37· De inmönstrade af Beujaruins
stam v oro femtionio tusen tre hundra. stam vor o trettiofem tusen fyrahundra.
24. Gads barn antecknades till ålder
och härkomst, efter deras släkter och
efter deras fadershus, i namnförteckningen på alla stridbare män, ifrån
tjugu års ålder och därutöfver.
25. De inmönstrade af Gads stam
voro fyratiofem tusen sex hundra
femtio.
26. Judas barn antecknades till ålder och härkomst, efter deras släkter
och efter deras fadershus, i namnförteckningen på alla stridbare män,
ifrån tjugu års ålder och därutöfver.
27. De inmönstrade af Judas stam
voro sjuttiofyra tusen sex hundra.

28. Isaskars barn antecknades till
ålder och härkomst, efter deras släkter och efter deras fadershus, i namnförteckningen på alla stridbare män,
ifrån tjugu års illder och därutöfver.
29. De inmönstrade af Isaskars
stam voro femtiofyra tusen fyrahundra.
30. Sebulons barn antecknades till
ålder och härkomst, efter deras släkter och efter deras fadershus, i namnförteckningen på alla stridbare män,
ifrån tjugu års ålder och därutöfver.
3r. De inmönstrade af Sebulons
stam voro femtiosju tusen fyrahundra.
32. Josefs barn, af Efraim, antecknades till ålder och härkomst, efter
deras släkter och efter deras fadershus,
i namnförteckningen på alla stridbare
män, ifrån tjugu års ålder och därutöfver.
33· De inmönstrade af Efraims stam
voro fyratio tusen fem hundra.
34· Manasses barn antecknades till
ålder och härkomst, efter deras släkter och efter deras fadershus, i namnförteckningen på alla stridbare män,
ifrån tjugu års ålder och därutöfver.
35· De inmönstrade af Manasses
stam voro trettiotvå h1sen två hundra.
36. Benjamins barn antecknades
till ålder och härkomst, efter deras
släkter och efter deras fadershus, i
namnförteckningen på alla s)ridbare
män, ifrän tjugu års ålder ocu därutilfvl'r.

38. Dans barn anteckuades till ålder och härkomst, efter deras släkter
och efter deras fadershus, i namnförteckningen på alla stridbare män, ifrån
tjugu års ålder och därutöfver.
39· De inmönstrade af Dans stam
voro sextiotvä tusen sju hundra.
40. Asers barn antecknades till ålder
och härkomst, efter deras släkter och
efter deras fadershus, i namnförteckningen på alla stridbare män, ifrån
tjugu års ålder och därutöfver.
4I. De inmönstrade af Asers stam
voro fyratioett tusen fem hundra.
42. Naftalis barn antecknades till
ålder och härkomst, efter deras släkter
och efter deras fadershus, i namnförteckningen på alla stridbare män, ifrån
tjugu års ålder och därutöfver.
43· De inmönstrade af Naftalis stam
voro femtiotre tusen fyra hundra.
44· Dessa voro de inmönstrade, som
inmönstrades af 1\'Iose och Aron och
Israels höfdingar, de tolf männen, af
hvilka hvar och en var hufvudman
för sitt fadershus.
45· Och summan af alla som inmönstrades af Israels barn efter deras
fadershus, ifrån tjugu års ålder och
därutöfver, alla stridbare män i Israel,
46. summan af alla dessa inmönstrade var sex hundra tre tusen fem
hundra femtio.
• Mos. ,., 37· 38: 26.
47· Men Leviterna, så kallade efter
sin fädernestam, blefvo icke inmönstrade med de andra.
48. Och Herren talade till Mose
och sade:
49· Levis stam allena skall du icke
inmönstra eller upptaga i räkningen
ibland Israels barn;
so. men du skall förordna Leviterna
öfver vittnesbördets tabernakel, och
alla dess tyg och allt dess tillbehör.
De skola bära tabernaklet och alla
dess tyg och där göra tjänst och lägra
sig rundt omkring tabernaklet.
sr. Och när tabernaklet bryter upp,
skola Leviterna nedtaga det, och när
tabernaklet skall uppslås, skola Levi
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terua sätta upp det, och hvatje främmande, som kommer vid det, skall
dödas.
52. Och Israels barn skola lägra
sig, enhvar i sitt läger, och enhvar
under sin fana, i den bär dit han
h öre r.
53· l\fen Leviterna skola lägra sig
rundt omkring vittnesbördets tabernakel, på det att icke vrede måtte
komma öfver Israels barns menighet;
och Leviterna skola ombesörja tjänsten i vittnesbördets tabernakel.
54· Och Israels barn gjorde så. Efter allt hvad Herren hade budit Mose,
så gjorde de.

KAP. 2: 29.

Och bredvid honom lägrade sig
Simeons stam; och höfding för Simeons barn var Selumiel, Zurisaddajs son.
13. Och de inmönstrade af hans här
voro femtionio tusen tre hundra man.
14. Och därnäst Gads stam; och höfding för Gaels barn yar Eljasaf, Reguels son.
15. Och de inmönstrade af hans här
voro fyratiofem tusen sex hundra femtio man.
16. Summan af de inmönstrade på
Rubens läger var ett hundra femtioett
tusen fyra hundra femtio man, med
deras härskaror. Och vid uppbrott
tågade de i andra rummet.
12.

17. Och midt emellan lägren tågade
vid uppbrott församlingshyddan, LeviLägret besk•·ifves.
ternas läger. Eftersom de voro lägch Herren talade till Mose och rade, så tågade de vid uppbrott, hvar
och en på sin plats, under sin fana.
till Aron och sade:
2. Israels barn skola lägra sig, hvar
r8. Efraim med sin fana och sitt
och en under sin fana och sina fält- läger låg väster ut, med sina härskatecken, efter sina fadershus. Midt ror; och höfding för Efraims barn var
emot och rundt omkring församlings- Elisama, Ammihuds son.
hyddan skola de lägra sig.
19. Och de inmönstrade af hans här
3· Och öster ut, på östra sidan, voro fyratio tusen fem hundra man.
20. Och bredvid honom lägrade sig
lägrade sig Juda under sin fana och
med sina härskarot·; och höfding för Manasses stam; och höfding för MaJurlas barn var Nahasson, Ammina- nasses barn var Gamliel, Pedazurs son.
2 r. Och de inmönstrade af hans här
dabs son.
4- Och de inmönstrade af hans här voro tt·ettiotvå tusen t\·å hundra man.
22. Och därnäst Ben j amins stam;
voro sjuttiofyra tusen sex hundra man.
5· Och bredvid honom lägrade sig och höfding för Benjamins stam var
Isaskars stam; och höfdingförlsaskars Abidan, Gideonis son.
23. Och de inmönstrade af hans här
barn var Netaneel, Zuars son.
6. Och de inmönstrade af hans här voro trettiofem t-usen fyra hundra man.
24. Summan af de inmönstrade på
voro femtiofyra tusen fyra huutira
Efraims läger var ett hundra åtta tuman.
7· Därnäst Sebulons stam; och höf- sen ett hundra man med deras härding för Sebulons barn var Eliab, skaror. Och vid uppbrott tågade de
i tre dj e rummet.
Helons son.
8. Och de inmönstrade af hans här
25. Dan med sin fana och med sitt
voro femtiosju tusen fyra huudra man. läger och med sina härar låg norr ut:
9· Summan af de iumönstrade på och höfding för Dans barn var AhieJudas läger var ett hundra åttiosex ser, Ammisaddajs son.
tusen fyra hundra man, med sina här26. Och de inmönstrade af hans här
skaror. De tågade vid uppbrott främst. voro sextiotyå tusen sju hundra man.
27. Och bredvid honom lägrade sig
ro. Ruben med sin fana och sitt
läger låg söder ut, med sina härskaror; Asen; stam; och höfding för Asers
och höfding för Rubeus barn var Eli- barn yar Fagiel, Okrans son.
28. Och de inmönstrade af hans här
zur, Scdeurs son.
IJ. Och de inmöustrade af hans här voro fyratioett tusen fem huudra man.
29. Och dämäst ~aftalis stam; och
voro fyratio~ex tnscn fem hundra lllllll.
2

Kapitlet.

O

7*

KAP. 2: 30.
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höfding för Naftalis barn var Ahira,
Enans son.
30. Och de inmönstrade af hans här
voro femtiotre tusen fyra hundra man.
31. Summan af de inmönstrade på
Dans läger var ett hundra femtiosju
tusen sex hundra man. Vid uppbrott
tågade de sist med sin fana.
32. Desse voro de som inmönstrades
af Israels barn, efter sina fadershus.
Summan af dem som inmönstrades
på lägren var sex hundra tre tusen
fem hundra femtio man.
2

r..ros.

12:

37·

4 Mos. t: 46.

33· Men Leviterna inmönstrades icke
ibland de öfriga Israels barn, såsom
Herren hade budit Mose.
34· Och Israels barn gjorde så. Efter
hvad Herren hade budit Mose, så lägrade de sig i allo under sina fanor,
och så tågade de vid uppbrott, hvar
och en efter sin släkt och sitt fadershus.

3 Kapitlet.
Levifllnw oclt de förstfödde af ma1lkÖJ1. räknas1
oclt de förre utbytas mot dc se1lare tz"ll att
göra tJänst i lulgedomen.

är berättelsen om Arons
O chochdetta
Moses släkt vid den tiden
då Herren l:.c'llade till Mose på Sinais
berg.
2. Och dessa voro namnen på Arons
söner: Nadab, den förstfödde, och Abihu, Eleasar och Itarnar.
2

Mos. 6: 23.

I

Kr. 6: 3·

3· Dessa voro namnen på Arons
söner, de smorda prästerna, som blefvo
invigde till prästtjänst.
3 Mos. 8: •·
4· Men Nadab och Abihu blefvo döde
inför Herrens ansikte, då de frambura
främmande eld inför Herrens ansikte
i Sinais öken, och de hade inga söner.
Men Eleasar och Harnar gjorde tjänst
såsom präster under Aron, deras fader.
3 I\los. to:

s.

2.

z6:

1.

4 Mos. 26: 61. x Kr. 24: 2.

Och Herren talade till Mose och

sade:
6. :För fram Levis stam och ställ
dem inför Aron, prästen, att de må
göra tjä11st under honom,
7· och iakttaga hvad som är föreskrlfvet för honom och hvad som är
föreskrifvet för hela menigheten om
församlingshyddan och om tjänstgöringen i tabernaklet
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8. och vårda alla församlingshyddans
tyg och iakttaga hvad som är föreskrlfvet för Israels barn om tjänstgöringen i tabernaklet.
g. Och du skall gifva Levitema åt
Aron och åt hans söner. Åt honom
vare de gifne, gifne af Israels barn!
ro. Men åt Aron och hans söner
skall du uppdraga att sköta hvad till
deras prästämbete hörer. Och den
främmande, som kommer för nära,
han skall dödas.
II. Och Herren talade till Mose och
sade:
12. Och, si, själf har jag uttagit Leviterna utaf Israels barn, i stället för
allt förstfödt, som öppnar moderlif
ibland Israels barn. Och mig skola
Levitema tillhöra.
13. Ty mig tillhörer allt förstfödt.
På den dag då jag slog allt förstfödt
i Egyptens land, helgade jag åt mig
allt förstfödt i Israel, så af människa
som af djur. Mig skola de tillhöra,
mig Herren.
2 .Mos. 1:2: 29.

13: 2.

34: 19.

Luk. 2: 23.

14. Och Herren talade till Mose i
Sinais öken och sade:
15. Mönstra Levis barn efter deras
fadershus och efter deras släkter. Allt
mankön ibland dem, ifrån en månads
ålder och därutöfver, skall du inmönstra.
16. Och Mose mönstrade dem efter
Herrens ord, såsom han hade blifvit
befalld.
17. Och dessa voro namnen på Levis söner: Gerson och Kehat och Merari.
I Mos. 46: II.
2 Mos. 6: I6.
18. Och Gersons söner, efter hvilkas
namn deras släkter blifvit uppkallade,
voro Libni och Simei.
19. Och Kehats söner, efter hvilka
deras släkter blifvit uppkallade, voro
Amram, Jizear, Hebron och Ussiel.
20. Och Meraris söner, efter hvilka
deras släkter blifvit uppkallade, voro
Mal..leli och Musi. Dessavoro de Levitiska släkterna efter deras fadershus.
21. Från Gerson härstammade den
Libnitiska släkten och den Simeitiska
släkten. Dessa voro de Gersonitiska
släkterna.
22. De som af dem inmönstrades i
förteckningen på allt mankö:11., ifrån
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en månads ålder och därutöfver, voro
sju tusen fem hundra.
23. De Gersonitiska släkterna lägrade sig bakom tabernaklet, väster ut.
24. Och höfding för Gersoniternas
fadershus var Eljasaf, Laels son.
25. Och Gersons barn skulle inom
församlingshyddan hafva vården om
öfverhänget och öfverdraget och täckena öfver dem, och om förhänget
vid ingången till församlingshyddau,
26. och om förgårdens omhägnad
och om förhänget vid ingången till
förgården, som gick rundt omkring
tabernaklet och altaret, och om dess
streck och om allt h vad härvid vore
alt göra.

KAP. 3: 48.

pelare och dess underslag och alla dess
verktyg och allt dess tillbehör,
37· och om pelarne till förgården
rundt omkring och deras underslag och
till dem hörande pluggar och streck.
38. Och framför tabernaklet, öster
u t, framför församlingshyddan, på östra
sidan, lägrade sig Mose och Aran och
hans söner, hvilka hade att iakttaga
hvad som var föresklifvet om helgedomen och som ålåg Israels barn. Och
den främmanue som kom för nära,
han skulle dödas.

39· Summan af de inmönstrade Leviterna, h vilka Mose och Aran inmönstrade efter deras släkter, i enlighet med
27. Och från Kehat härstammade Herrens befallning, allt mankön, ifrån
den Amramitiska, den Jizeali.tiska, den en månads ålder och därutöfver, var
Hebronitiska och Ussielitiska släkten. tjugutvå tusen.
Dessa voro de Kehatitiska släkterna.
40. Och Herren sade till Mosc:
28. I förteckningen på allt mankön Mönstra allt förstföd t af mankön ibland
ifrån en månads ålder och därutöfver Israels barn, ifrån en månads ålder
utgjorde de åtta tusen sex hundra, och därutöfver, och uppsätt en förhvilka hade att iakttaga hvad som var teckning på deras namn,
föreskrovet om helgedomen.
41. och tag Leviterna åt mig, Her29. Kehats barns släkter lägrade sig ren, i stället för allt förstfödt ibland
på sidan af tabernaklet, söder ut.
Israels bam, och I~eviternas boskap,
30. Och höfding för Kehatiternas i stället för allt förstföd t ibland Israels
fadershus var Elizafan, Ussiels son.
barns boskap.
31. Och de skulle hafva vården om
42. Och 1\iose mönstrade, såsom
arken, bordet, ljusstaken, altarena och Herren hade budit honom, allt förstllelgedomstygen, som hörde till tjäns- födt ibland Israels harn.
ten, och om förhänget* och allt hvad
43· Och summau af allt mönstradt
härvid vore att göra.
förstfödt af mankön, ifrån en månads
32. Och öfverhöfding öfver alla Levi-l ålder och därutöfver, var 1jugutvå tutema var Eleasar, prästen Arons son, sen b·å hundra sjultiotre.
förman för dem som hade att iakt.
taga hvad föreskritvet var om helgeh44· dOch Herren talade till Mose
oc sa e:
domen.
45· Tag Levitema, i sUUlet för allt
33· Från Merali. härstammade den förstföd t ibland Israels barn, och Levil\Iahelitiska släkten och den Mnsitiska. temas boskap, i stället för deras boDessa voro de Meraritiska släktema. skap, och Levitelna höre mig, IIer34· Och de som af dem inmönstra- ren, till!
46. Men tilllösen för de två hundra
des i förteckningen på allt mankön
ifrån en månads ålder och därutöfver sjuttiotre förstfödingar, med hvilka Isvore sex tusen två hundra man.
raels barn öfverskjuta Leviterna,
35· Och höfding för de Merali.liska
47· skall du taga fem siklar, efter
släkternas fadershus var Zuli.el, Abi- helgedomssikeln med tjugu gera på
hails son. De lägrade sig på sidan sikeln, för hvar person,
om tabernaklet, norr ut.
• Mos. 30: '3· 3 !\los. 27: 25. Hes. 45: r2.
36. Och åt Meralis barn uppdrogs
48. och gifva åt Aron och hans
att hafva vården om tabernaklets brä- söner penuingarne, såsom lösen för
der och dess skottstänger och dess öfverskottet.
• D ä. den s. k. fOrlåteu.

KAP. 3: 19.
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49· Och Mose tog lösepenningen
för dem som utgjorde öfverskottet,
utöfver de genom Levitema löste.
so. Af Israels barns förstfödingar
tog han ett tusen tre hundra sextiofem siklar, efter helgedomssikeln,
sr. och Mose gaf lösepenningen åt
Aron och hans söner, enligt Herrens
befallning, såsom Herren hade budit
Mose.

4 Kapitlet.
LnJitcntas t,jätutrdli'ggandr.

talade
O chAranHerren
och sade :

till Mose och
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och betäcka detta med ett täcke af
tahasskinn och sätta dess stänger i
ordning.
12. Och de skola taga alla tjänstekärl, som begagnas vid tjänsten i helgedomen, och lägga dem i ett mörkblått
kläde och betäcka dem med ett täcke
af tahasskinn och lägga dem pa en bår.
13. Och de skola sopa bort askan
ifrån altaret** och däru töfver u t breda
ett mörkblått kläde,
14. och däruppå lägga alla dess kär~
som vid tjänsten begagnas, fyrfatena
och gafflarne och skoflarna och skålarna, alla till altaret börande kärl, och
däröfver utbreda ett täcke af tahasskinn och sätta dess stänger i ordning.
rs. Och sedan Aron och hans söner
hafva slutat att öfvertäcka helgedomen
och alla helgedomens kärl, när ett uppbrott af lägret skall ske, skola Kehats
barn gå in för att bära, men få, vid
lifsstraff, icke korurna vid helgedomen.
Detta är hvad Kellats barn skola bära
af församlingshyddan.
r6. Och Eleasar, prästen Arans son,
skall hafva vården om oljan till lyshållningen och den välluktande rökelsen och det dagliga spisoffret och smörjelseoljan, vården om hela tabernaklet
och om allt hvad däri är, om helgedomen och dess kärl. 2 Mos. 3o: • 3 , 34·

2.
Upptagen summan af Kehats
barn ibland Leviterna, efter deras släkter och deras fadershus,
3· ifrån trettio års ålder och däru töfver, ända till femtio års ålder, af
alla dem som duga till tjänstgöring,
att de må göra tjänst i församlingshyddan!
4- Denna skall vara Kehats barns
tjänstgöring vid det allraheligaste i
församlingshyddau.
s. När lägret bryter upp, skola Aron
och hans söuer gå och nedtaga förlåten och med den betäcka vittnesbördets ark,
6. och lägga däröfver ett täcke af
tallasskinn och breda däruppå ett klä17. Och Herren talade till Mose och
de, helt och hållet mörkblått, och sätta
till Aron och sade:
stängerna till arken i ordning.
r8. Icke m ån I utrota de K ehati7- Och öiYer skådebrödsbordet skola
de utbreda ett mörkblått kläde och tiska släkterna utur Levis stam!
däruppå lägga fatena och skålarna och
19. Utan sålunda skolen I göra rueu
kannorna och bägarne till drickoffer, dem, för att de må lefva och icke dö,
och det beständiga brödet* skallligga när de komma i närheten af det allraheligaste: Aron och hans söner skola
däruppå.
• M os. •s: 29, 30.
8. Och de skola breda däröfver ett gå in och anvisa enhvar af dem hvad
rosenrödt kläde och betäcka detta med han hafver att göra och bära,
tahasskinn och sätta dess stänger i
20. så att de icke gå in och se helgedomen, vore det än blott et.t. ögonblick,
ordning.
9· Och de skola taga ett lllÖrkblått och ådraga sig döden.
kläde och därmed betäcka ljusstaken
och dess lampor och dess släckare och
21. Och Herren talade till Mose och
dess fytfat och alla dess oljekärl, som sade:
vid dess tjänst begagnas, 2 Mos. •s: 31 •
22. Upptag summan äfven af Gerro. och lägga den och alla dess kärl sons barn, efter deras fadershus och
i ett täcke af tahasskinn och lägga släkter!
alltsammans på en bår.
23. Ifrån trettio års ålder och därI L Och öfve1· det gyllene altaret utöfver, ända till femtio års ålder, skall
skola de utbreda ett mörkblått kläde l du inmönstra dem alla, som duga till

• D. ä. skldebröden.

- ** D. ä. brännoffersaltaret.
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tjänstgöring, till att göra arbetstjänst
34· Och Mose och Aron och mei församlingshyddan!
nighetens hötdingar inmönstrade
24. Denna skall vara de Gersoni- Kehats barn, efter deras släkter och
tiska släkternas tjänstgörings- och deras fadershus,
bärningsskyldighet:
35· ifrån trettio års ålder och där25. De skola bära tapeterna till utöfver, ända till femtio års ålder,
tabernaklets öfverhänge och dess alla dem som dugde till tjänstgöring,
öfverdrag och täcket öfver detta och till att göra arbetstjänst i försam·
tahasskinnstäcket, som är ofvanpå lingshydclan.
detta, och förhänget för ingången
36. Och de af dem som släktvis
till församlingshyddan,
inmönstrades voro två tusen sju
26. och omhängena till förgården, hundra femtio.
och förhänget för porten till för37· Desse voro de som inmönst•
gården, som går rundt omkring ta- rades af de Kehatitiska släkterna,
bernaklet och altaret, med de därtill alla till tjänstgöring i församlingshörande strecken, och alla redskap, hyddan, hvilka Mose och Aron insom behöfvas till deras skötsel; och mönstrade på Herrens befallning geallt som härvid kan vara att göra, nom Mose.
det skola de förrätta.
38. Och de som inmönstrades af
27. Efter Arons och hans söners Gersons barn, efter deras släkter och
ord skall Gersons barns hela tjänst- deras fadershus,
göring bestämmas i allt h vad de
39· ifrån trettio års ålder och därhah·a att bära och göra, och I skolen utöfver, ända till femtio års ålder,
hafva tillsyn öfver dem, att de taga 1 alla de som dugde till tjänstgöring,
vara på allt h vad de hafva att bära. till att göra a1·betstjänst i försam28. Denna skall vara de Gersoni- lingshyddan,
tiska släkternas tjänstgöring i för40. desse som inmönstrades efter
samlingshyddan, och de skola full- deras släkter och deras fadershus
göra den under Itamars, prästen voro två tusen sex hundra trettio.
Arons sons, öfverinseende.
41. Desse voro de som inmönstrades af Gersons barns släkter, alla
29. Meraris barn skall du inmönstra till tjänstgöring i församlingshyddan,
efter deras släkter och deras fadershus. hvilka Mose och Aron inmönstrade
30. Ifrån trettio års ålder och där- på Herrens befalhling.
42. Och de som inmönstrades af
utöfver, ända till femtio års ålder,
skall du inmönstra alla dem som Meraris barns släkter, efter deras
duga till tjänstgöring, att de må göra släkter och deras fadershus,
tjänst i församlingshyddan.
43· ifrån trettio års ålder och där31. Och · detta är h vad som skall utöfver, ända till femtio års ålder,
åligga dem att bära, så länge deras alla de som dugde till tjänstgöring,
tjänstgöring i tabernaklet räcker: till att göra arbetstjänst i församBräderna till tabernaklet och dess lingshyddan,
skottstänger, dess pelare och dess
44· desse som inmönstrades efter
deras släkter, voro tre tusen två
underslag,
• ~los. 26: xs.
32. och pelarne till förgården rund t hundra.
omkring och dessas underslag, de
45· Desse voro de som inmönstpluggar och streck, som höra därtill rades af Meraris barns släkter, h vilka
och till allt arbete därvid; och I sko- Mose och Aron inmönstrade på Herlen lärona dem en namnförteckning rens befallning genom Mose.
46. Summan af Leviterna, hvilka
på de redskap de hafva att vårda
och bära.
Mose och Aron och Israels höf33· Denna skall vara de Merari- dingar inmönstrade, efter deras släktiska släkternas tjänstgöring, så länge ter och fadershus,
deras tjänstgöring i församlingshyd47· ifrån trettio års ålder och därdan räcker, under Itamars, prästen utöfver, ända till femtio års ålder,
Arons sons, öfverinseende.
alla duglige till att göra tjänst så-
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som arbetare och bärare vid församlingshyddan,
48. summan af dessa inmönstrade
var åtta tusen fem hundra åttio.
49· På Herrens befallning blefvo
de inmönstrade genom Mose, hvar
och en till sin tjänstgörings- och
bärningsskyldighet, och hvar och en
fick det åliggande, som Herren hade
befallt 1\fose.

5 Kapitlet.
Åtskilliga lagbestiim11ulser om oren/ut, skade~
stånd oclz. 11zisstiiukt otrolut af hustru.

O chsade:Herren

talade till Mose och

2. Befall Israels barn att bortskicka utur lägret hvar och en som
med spetälska eller flytning är behäftad, och hvar och en som har
förorenat sig på en död kropp.

3 Mos. 13: 46.

15: 3·

n:

z.

3· Hvar och en sådan, vare sig
man eller kvinna, skolen I skicka
bort; till något ställe utanför lägret
skolen I skicka dem, att de icke må
orena deras läger, ibland hvilka jag
hafver min boning.
4· Och Israels barn gjorde så och
skickade dem till ett ställe utanför
!ägret. Såsom Herren hade talat till
Mose, så gjorde Israels barn.

s. Och Herren talade till Mose
och sade:
6. Säg till Israels barn: Om någon, vare sig man eller kvinna, begår någon synd emot en människa
och därmed förgår sig emot Herren,
och han således ådrager sig skuld,
3 Mos. 6:

2

f.

7· så skall han bekänna sin synd,
den han har begått, och återställa
det förbrutna till dess fulla belopp
och lägga till en femtedel däröfver
och gifva det åt den, mot hvilken
han har förbrutit sig;
3 Mos. 6: s.
8. och om denne* icke äger någon
blodsförvant, till hvilken det förbrutna kan återställas, så skall det
förbrutna återställas åt Herren, det
är åt prästen, utom försoningsväduren, som skall offras till den skyldiges försoning.
3 Mo<. 6: 6.

9· Och alla gåfvor af allt hvad Israels barn helga, h vilka de frambära
till prästen, skola höra honom till,
2 Mos. 29: o8.

ro. och honom skall tillfalla allt
hvad hvar och en enskild frambär
såsom helgadt. Hvad någon gifver
åt prästen, det skall höra honom till.
3 Mos. zo: 13.

Och Herren talade till l\fose
och sade:
12. Tala till Israels barn och säg
till dem: Om en hustru har förlupit
sin man och förgått sig emot honom,
13. och någon annan har plägat
samlag med henne, men detta var
fördoldt för hennes mans ögon, och
hon i hemlighet blifvit skändad,
utan att något vittne finnes emot
henne, och hon icke blifvit på gärningen gripen,
I4· och det händer, att svartsjukans ande faller på honom och han
blifver svartsjuk på sin hustru, och
hon världigen har blifvit skändad,
eller ock att svartsjukans ande faller
på honom och han blifver svartsjuk
på sin hustru, och hon har icke blifvit skändad,
r s. så skall mannen föra sin hustru
till prästen och såsom offer för henne
frambära tiondedelen af en efa kornmjöl, hvaruppå han dock icke må
gjuta olja eller lägga rökelse, emedan det är ett offer för svartsjuka,
ett minnesoffer, som påminner om
en missgärning.
r6. Och prästen skall föra henne
fram och inställa henne inför Herrens ansikte,
17. och prästen skall taga heligt
vatten** i ett lerkärl, och af det stoftet, som är på golfvet i tabernaklet,
skall prästen taga och lägga i vattnet,
r8. och prästen skall ställa kvinnan
inför Herrens ansikte och blotta kvinnans hufvud och lägga på hennes
händer minnesoffret, eller offret för
svartsjuka, och i sin hand skall prästen hålla olycksvattnet, som drager
förbannelse med sig.
19. Och prästen skall besvärjahenne
och säga till kvinnan: Om ingen har
plägat samlag med dig och om du
II.

• D. ä. den förorättade, som här fOrutsättes vara med döden afgången.
•• D. ä. sadant som togs utur tvättkaret o~ tabernaklets for~r!rd.
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icke har f~rlupit din man och orenat
dig med en annan, så blifve du oskadad af detta olycksvattnet, som drager förbannelse med sig!
20. Men har du förlupit din man
och orenat dig med en annan, och
någon annan än din man har plägat
samlag med dig,
21. då skall prästen besvärja kvinnan med förbannelsens ed, och prästen
skall säga till kvinnan: Herren göre
dig till en förbannelse och till en ed
ibland ditt folk, och Herren låte dina
höfter förvissna och din buk svälla,
22. och gånge detta vatten, som
drager förbannelse med sig, in i ditt
!if, så att det kommer din buk att
svälla och dina höfter att vissna!
Och kvinnan skall svara: Amen, A.men.
23. Och prästen skall uppskrifva
dessa förbannelser på en bokrulle och
aftvätta dem i elyeksvattnet
24. och gifva åt kvinnan att dricka
olycksvattnet, som drager förbannelse
med sig, att vattnet, som drager förbannelse med sig, måtte ingå i henne
till oh·cka.
25. ·och prästen skall taga svartsjukeoffret af kvinnans hand och
vefta det såsom ett spisoffer inför
Herrens ansikte och frambära det till
altaret.
26. Och prästen skall af spisoffret
taga en hand full såsom minnesoffer
och bränna upp detta på altaret, och
därefter skall han gifva åt kvinnan
vattnet att dricka.
27. Och när han har gifvit henne
vattnet att dricka, så skall, om hon
har låtit skända sig och förgått sig
emot sin man, det vattnet, som drager förbannelse med sig, ingå i henne
till olycka, och hennes buk skall
svälla och hennes höfter skola vissna,
och kvinnan skall blifva till en förbannelse ibland sitt folk.
28. Men om kvinnan icke har låtit
skända sig, utan är ren, så skall hon
förblifva oskadd och till fruktsamhet
bekvämlig.
29. Denna är lagen om svartsjuka.
När en hustru har förlupit sin man
och låtit skända sig,
30. eller när svar ~jukans ande har
fallit på en man, så att han blifver
svartsjuk på sin hustru, skall han

KAP. 6: 10.

inställa hustrun inför Herrens ansikte, och prästen skall med henne
göra allt hvad denna lagen stadgar;
31. och vare så mannen utan skuld,
och hustrun bäre själf sin missgärning!

6 Kapitlet.
Om ttasz'rlöftet.

Den prästn·liga välszj:nelsen..

O

ch Herren talade till Mose och
sade:
2. Tala till Israels barn och säg
till dem: Om någon, vare sig man
eller kvinna, vill afbörda sig ett nasirlöfte, som han har gjort att vara en
Herrens Nasir,
3· så skall han afhålla sig ifrån vin
och starka drycker. Ättika af vin
och ättika af starka drycker skall
han icke dricka, och intet som är
pressadt af drufvor skall han dricka,
och hvarken färska eller torra drufvor skall han äta.
3 Mos. to; g.

Dom. 13: 7•

4· Så länge hans nasirtid varar,
skall han icke äta något som är tillredt af vinträdets frukt, från kärnorna
ända till skalet.
s. Så länge hans nasirlöfte varar,
skall rakknif icke komma på hans
hufvud. Ända till dess de dagar
blifvit fulla, för hvilka han har gifvit
nasirlöfte åt Herren, skall han vara
helig och låta håret på sitt hufvud
växa.

Dom.

13:

S·

I

Sam. t:

Ilo

6. Så länge hans åt Herren gifna
nasirlöfte varar, skall han icke nalkas
liket af någon död.
7· På sin fader, sin moder, sin broder eller syster skall han icke orena
sig, när de dö, ty på sitt hufvud bär
han tecknet af det löfte, som han
har gifvit åt sin Gud.
8. Så länge hans nasirtid varar,
skall han vara helig åt Herren.
9· Och om någon dör hos honom
hastigt och oförmodadt, så orenar
denne hans löftesbundna hufvud, och
han skall raka sitt hufvud på den
dag då han blifver ren; på den sjunde
dagen skall han raka det,
<4

Mos. tg: n, 14, 16, tg.

ro. och på den åttonde dagen skall
han bära fram två turturdufvor eller
två unga dufvor till prästen, till ingången af församlingshyddan;

KAP. 6: 11.
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II. och prästen skall offra den ena
till syndoffer och den andra till brännoffer och försona honom därför att
han hade försyndat sig på ett lik,
och på samma dag helga hans hufvud, *
12. och själf skall han gifva åt
Herren nytt nasirlöfte för samma tid
och bära fram ett årsgammalt gumslamm till skuldoffer, och de förra
dagarue skola anses förspillda, emedan hans nasireat blifvit orenadt.
r 3. Och denna är lagen för Nasiren: På den dag då hans nasirtid
gått till ända skall han föras fram
till ingången af församlingshyddan,
I4· och han skall offra åt Herren
sitt offer, ett årsgammalt felfritt gumslamm till brännoffer, och ett årsgammalt felfritt tacklamm till syndoffer,
och en felfri vädur till tackoffer,
15. och en korg med osyrade kakor
af siktadt hvetemjöl, begjutna med
olja, och osyrade gorån, smorda med
olja, med därtill hörande spisoffer
och drickoffer.
16. Och prästen skall föra det fram
inför Herrens ansikte och offra hans
syndoffer och hans brännoffer.
17. Och väduren skall han offra till
ett tackoffer åt Herren, äfvensom
korgen med de osyrade kakorna, och
prästen skall offra hans spisoffer och
hans drickoffer.
18. Och Nasiren skall vid ingången
till församlingshyddan raka sitt löftesbundna hufvud och taga håret från
sitt löftesbundna hufvud och lägga
det på elden, som är under tackoffret.
Ap. G. 18. 21: 2 3, 24.
19. Och prästen skall taga den kokade bogen af väduren och utur
korgen en osyrad kaka och ett osyradt gorå, och dem skall han lägga
på Nasirens händer, sedan han har
rakat af sig sitt löftesbundna hår.
20. Och prästen skall vefta allt
detta inför Herrens ansikte. Det
skall vara helgadt åt prästen, jämte
vettebringan och häfvelåret. Och sedan får Nasiren dricka vin.

löfte, förutom hvad han därutöfver
har tillgång att gifva! Efter beskaffenheten af det löfte han har gifvit
skall han göra, enligt lagen för hans
nasireat.
22. Och Herren talade till Mose
och sade:
23. Tala till Aron och till hans söner och säg: Så skolen I välsigna
Israels barn, sägande till dem:

3 !\los. g:

22.

Syr. 36: 19.

so:

22.

24. Herren välsigue dig och bevare dig!
25. Herren läte sitt ansikte lysa
öfver dig och vare dig nådig!
26. Herren vände sitt ansikte till
dig och gifve dig frid!
27. Och de skola lägga mitt namn
på Israels barn, och jag skall välsigna dem.

7 Kapitlet.
Stamltöfding-an:e bringa skänker till

Ju/g~·

domen..

när Mose hade slutat att uppO chsätta
tabernaklet och hade smort
och helgat det och alla dess tyg och
hade uppställt altaret och alla dess
tyg och smort och helgat dem,
2 !\Ios. 40: xS.

3 Mos. 8: xo.

så offrade höfdingame i Israel,
som voro hufvudmän för sina fadershus, eller stamhöfdingar, som hade
befälet öfver de inmönstrade.
3· Och de framförde såsom sin offergåfva inför Herrens ansikte sex öfvertäckta vagnar och tolf oxar, eller en
vagn för två höfdingar, och en oxe
hvar, och ställde dem framför tabernaklet.
4· Och Herren sade till Mose sålunda:
s. Mottag dem af dem, att de må
tjäna till församlingshyddans tjänst,
och gif dem åt Leviterna, åt en och
hvar, i mån af hans tjänstgöringsskyldighet!
6. Och Mose mottog vagname och
oxame och gaf dem åt Leviterna.
7· Två af vagname och fyra oxar
gaf han åt Gersons barn, i mån af
deras tjänstgöringsskyldighet;
2 Mos. 29: 27. 3 Mos. 7: 31.
8. och fyra af vagname och åtta
21. Denna vare lagen för en Nasir,
som har gjort ett löfte; detta vare oxar gaf han åt Meraris barn, i måll
hans offer åt Herren för hans nasir- af deras tj änstgöringsskyldighet under
2.

• D. ä. Aiä&'&a honom att &ter l&ta h~rcl växa.
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ltamars, prästen Arons sons, öfverinseende;
9· men åt Kehats barn gaf han intet,
emedan elen tjänstgöringsskyldighet
vid helgedomen, som ålåg dem, var
att bära på axel.

KAP. 7: 12.

25. såsom sin gåfva ett silfverfat
om hundra trettio siklars vikt, en silfverskål om sjuttio siklar efter hetgedomssikelns vikt, båda fulla med siktadt hvetemjöl, begjntet med olja, till
spisoffer,
26. en kopp af guld om tio siklar,
full med rökelse,
27. en oxkalf, en Yädur, ett årsgammalt gumslamm till brännoffer,
28. en getabock till syndoffer,
29. och till tackoffer två oxar, fem
vädurar, fem bockar och fem årsgamla gumslamm. Detta var Eliabs,
Helons sons, gäfva.

10. Och höfdingarne framförde invigningsskänker till altaret på den dag,
<lii. det blef smordt; och höfdingarne
framförde sina gåfvor inför altaret.
r I. Och Herren sade till l'rfose: l\'Iå
höfdingarne, en i sänder, hvar och en
på sin dag, frambära sina gåfvor till
altarets invigning!

12. Och den som på den första
dagen frambar sin gåfva var Nahas30. På den fjärde dagen frambar
son, Amminadabsson, af Judas stam. höfdingen för Rubens barn, Elizur,
Sedeurs son,
13. Och hans gåfva var ett silfver•
· ga·rva ett sili\·er·fat
31. sasom
sm
fat om hundra trettio siklars vikt, en
h d
tr ·tti'
ikl
·1 t
'lf
kål
· tf ikl
ft h
om
un ra
e o s · ars V1 c , en
s1 ver:
om ~JU 1 ~ s ar e er e1&"e- silfverskål om sjuttio siklar efter heJgedomssikelns .:':'lkt, b:;da fulla me~ Sl~ domssikelns vikt, båda fulla med sikta~t ~vetemJol, begJutet med olJa, till tadt hvetemjöl, begjutet med olja, till
3 ~!os . :'' '·
sp1so er,
spisoffer,
k
•
ld
f
ikl
14. en kopp af guld om tio siklar,
full med rökelse,
32. en -~pp aL gu om 10 s ar,
··a
t
•
full
med
rokelse,
rs. en1 o xkaIf1 , en 'll
va bnr,·· e tff ars- ~ 33· en oxk a lf, eu va"d ur, e tt ars•
gamma t gums amm_ t1
ranuo er,
gammalt gumslamm till brännoffer,
34· eu getabock till syndoffer,
r6. en getabollckl tl:l syndoffer,
3 os. 4· 2J.
.
o
17. och till tackoffer två oxar, fem __ 35· och till tackoffer tva oxar, fem
vädurar fem bockar och fem årso-amla vadurar, fem bockar och fem årsgumsla~m. Detta var Naha~sons, gamla gumslam';;l. Detta var Elizurs,
Amminadabs sons, gåfva.
Sedeurs sons, gafva.

l

18. På den andra dagen frambar
Netaneel, Znars son, Isaskars höfding,
19. såsom sin gåfva ett silfverfat
om hundra trettio siklars vikt, en
siliverskål om sjuttio siklar efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med siktadt hvetemjöl, begjutet med olja, till
spisoffer,
20. en kopp af guld om tio siklar,
full med rökelse,
21. en oxkalf, en vädur, ett årsgammalt gumslamm till brännoffer,
22. en getabock till syudoffer,
23. och till tackoffer två oxar, fem
vädurar, fem bockar och fem årsgamla gumslamm. Detta var Netaneels, Zuars sons, gåfva.

36. På den femte dagen frambar
höfdingeu för Simeons baru, Selumiel, Zurisaddajs son,
37· såsom sin gåfva ett silfverfat
om hundra trettio siklars vikt, en sil!
verskäl om sjuttio siklar efter heJgedomssikelns vikt, båda fulla med siktadt hvetemjöl, begjutet med olja, till
spisoffer,
38. en kopp af guld om tio siklar,
full med rökelse,
39· en oxkalf, en vädur, ett årsgammalt gumslamm, till brännoffer,
40. en getabock till syndoffer,
41. och till tackoffer två oxar, fem
vädurar, fem bockar och fem årsgamla gumslamm. Detta var Selumiels,
Zurisaddajs sons, gåfya.

24. På den tredje dagen frambar
42. På den sjette <lagen frambar
höfdingen för Sebulons barn, Eliab, höfdingen för Gaels barn, :Eljasaf, De•
Helons son,
guels son,
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43· såsom sin gåfva ett silfyerfat
om hundra trettio siklars vikt, en
siliverskål om sjuttio siklar efter belgedomssikelns vikt, båda fulla med siktadt hvetemjöl, begjutet med olja, till
spisoffer,
44· en kopp af guld om tio siklar,
full med rökelse,
45· en oxkalf, en vädur, ett årsgammalt gumslamm till brännoffer,
46. en getabock till syndoffer,
47· och till tackoffer två oxar, fem
vädurar, fem bockar och fem årsgamla
gumslamm. Detta var Eljasafs, Deguels sons, gåfva.

6r. såsom sin gåfva ett siliverfat
om hundra trettio siklars vikt, en
siliverskål om sjuttio siklar efter helged omssikelns vikt, båda fulla med siktadt hvetemjöl, begjutet med olja, till
spisoffer',
62. en kopp af guld om tio siklar,
full med rökelse,
63. en oxkalf, en vädur, ett årsgammalt gumslamm till brännoffer,
64. en getabock till syndoffer,
65. och till tackoffer två oxar, fem
vädurar, fem bockar och fem årsgamla
gumslamm. Detta var Abidons, Gideanis sons, gåfva.

48. På den sjunde dagen frambar
höfdingen för Efraims barn, Elisama,
Ammihuds son,
49· såsom sin gåfva ett siliverfat
om hundra trettio siklars vikt, en
sillverskål om sjuttio siklar efter belgedomssikelns vikt, båda fulla med siktadt hvetemjöl, begjutet med olja, till
spisoffer,
so. en kopp af guld om tio siklar,
full med rökelse,
sr. en oxkalf, en vädur, ett årsgammalt gumslamm till brännoffer,
52. en getabock till syndoffer,
53· och till tackoffer två oxar, fem
vädurar, fem bockar och fem årsgamla
gumslamm. Detta var Elisamas, Ammihuds sons, gåfva.

66. På den tionde dagen frambar
höfdingen för D a n s barn, Ahieser,
Ammisaddajs son,
67. såsom sin gåfva ett silfverfa t
om hundra trettio siklars vikt, en
silfyerskål om sjuttio siklar efter heJgedomssikelns vikt, båda fulla med sikladt hvetemjöl, begjutet med olja, till
spisoffer,
68. en kopp af guld om tio siklar,
full med rökelse,
69. en oxkalf, en vädur, ett årsgammalt gumslamm till brännoffer,
70. en getabock till syndoffer,
7r. och till tackoffer två oxar, fem
vädurar, fem bockar och fem årsgamla
gumslamm. Detta var Ahiesers, Ammisaddajs sons, gåfva.

54· På den åttonde dagen frambar
hötdingen för Manasses barn, Gamlie!, Pedazurs son,
55· såsom sin gåfva ett silfverfat
om hundra trettio siklars vikt, en
siliverskål om sjuttio siklar efter helgedomssikelns vikt, båda fulla med siktadt hvetemjöl, begjutet med olja, till
spisoffer,
56. en kopp af guld om tio siklar,
full med rökelse,
57· en oxkalf, en vädur, ett årsgammalt gumslamm till brännoffer,
,58. en getabock till syndoffer,
59· och till tackoffer två oxar, fem
vädurar, fem bockar och fem årsgamla
gumslamm. Detta var Gamliels, Pedazurs sons, gåfva.

72. På den elfte dagen frambar
höfdingen för Asers barn, Pagiel,
Okrans son,
73· såsom sin gåfva ett siliverfat
om hundra trettio siklars vikt, en
siliverskål om sjuttio siklar efter heJgedomssikelns vikt, båda fulla med siktad t hvetemjöl, begjutet med olja, till
spisoffer,
74· en kopp af guld om tio siklar,
full med rökelse,
75· en oxkalf, en vädur, ett årsgammalt gumslamm till brännoffer,
76. en getabock till syndoffer,
7 7. och till tackoffer två oxar, fem
vädurar, fem bockar och fem årsgamla
gumslamm. Detta var Pagiels, Okrans
sons, gåfva.

6o. På den nionde dagen frambar
78. På den tolfte dagen frambar
höfdingen för Benjamios barn, Abi- höfdingen för Naftalis barn, Ahira,
don, Gideonis son,
Enans son,
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79· såsom sin gåfva ett silfverfat
om hundra trettio siklars vikt, en
siliverskål om sjuttio siklar efter heJgedomssikelns vikt, båda fulla med siktadt hvetemjöl, begjutet med olja, till
spisoffer,
So. en kopp af guld om tio siklar,
full med rökelse,
Sr. en oxkalf, en vädur, ett årsgammalt gumslamm till brännoffer,
82. en getabock till syndoffer,
83. och till tackoffer två oxar, fem
vädurar, fem bockar och fem årsgamla
gumslamm. Detta var Ahiras, Enans
sons, gåfva.
84. Dessa voro Israels höfdingars
skänker till altarets invigning på den
dag då det blef smordt: Tolf silfverfat, tolf silfverskålar, tolf koppar af
guld,
85. hvatje fat om hundra trettio
silfversiklar, och hvatje skål om sjuttio
siklar, så att allt silfret i dessa kärl
vägde två tusen fyra hundra siklar
efter helgedomssiltelns vikt;
86. tolf koppar af guld, fulla med
rökelse. hvatje kopp om tio siklar
efter helgedomssikelns vikt, så att allt
guldet i kopparue vägde hundra tjugu
siklar.
87. Summan af brännoffersboskapen
var tolf oxkalfvar, tolf vädurar, tolf
årsgamla gumslamm, med till dem
hörande spisoffer, och tolf getabockar
till s yndoffer.
88. Och summan af tackoffersboskapen var tjugufyra oxar, sextio
vädurar, sextio bockar och sextio årsgamla gumslamm. Dessa voro skänkerna till altarets invigning när det
blef smordt.
89. Och när Mose gick in i församlingshyddan för att tala med honom,*
hörde han rösten, som talade till honom ifrån nådastolen, som stod ofvanpå
vittnesbördets ark, emellan de två Keruberna,· och han* talade till honom.
:~

?I-ios. 25: 22.

8 Kapitlet.
Om lamporna pd l.fusslnlun. Leviternas t"1:vig1tiltg- ocli. t.fiinstg-öringstid.

O chsade:Herren
• Herren.

talade till Mose och

KAP .

s:

15.

Tala till Aron och säg till honom:
När du uppsätter lamporna, så laga
så, att de sju lamporna kasta sitt sken
framför ljusstaken!
2.

2 Mos. 25: 37•

27: 20.

40: 25.

3· Och Aron gjorde så. Han uppsatte lamporna så, att de kastade sitt
sken framför ljusstaken, såsom Herren
hade budit Mose.
4· Och ljusstaken var af guld i drifvet arbete. Till och med dess fotställning och dess blommor voro af drifvet
arbete. Efter det mönster, h vilket Herren hade visat Mose, hade han låtit
göra ljusstaken.
• Mos. •s: 3I. 37: I7.
5· Och Herren talade till Mose och
sade:
6. Tag ut Levitema utur Israels
barn och rena dem!
7. Och så skall du göra med dem
för att rena dem: Stänk reniugsvatten
på dem! och de skola låta rakknif gå
öfver hela sin kropp och två sina kläde::- och två sig själfva rena.
8. Och de skola taga en oxkalf
och, såsom spisoffer därtill, siktadt
hvetemjöl, begjutet med olja, och dessutom skall du taga en annan oxkalf
till syndoffer.
9· Och du skall föra Levitema fram
inför församlingshyddan och församla
Israels barns hela menighet
ro. och föra Leviterna fram inför
Herrens ansikte, och Israels barn skola
lägga sina händer på Leviterna,
II. och Aron skall vefta Leviterna
inför Herrens ansikte, såsom ett vettoffer af Israels barn, att de må inställas
i Herrens tjänst.
12. Och Leviterna skola lägga sina
händer på oxkalfvarnes · hufvud, och
den ena skall du offra såsom syndoffer och den andra såsom brännoffer
åt Herren för att därmed försona Leviterna.
13. Och du skall ställa Leviterna
inför Aron och hans söner, och vefta
dem såsom ett veftoffer åt Herren.
r4. Och du skall afskilja Levitema
ifrån Israels barn, att Leviterna må
höra mig till
4 Mos. 3: I3.
15. Och därefter skola Leviterna tillträda sin tjänst i församlingshyddan,
sedan du har renat dem och veftat
dem såsom veftoffer;
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r6. ty åt mig äro de gifne, gifne
af Israels barn. I stället för allt förstfödt ibland Israels bam, som öppnar
moderlif, har jag tagit dem åt mig;
17. ty mig tillhörer allt förstfödt
ibland Israels barn, så af människor
som djur. På den dag då jag slog
allt förstfödt i Egyptens land, helgade
jag dem åt mig,
IS. och jag har tagit Leviterna i stället för allt förstfödt ibland Israels barn,
19. och jag har gifvit Leviterna såsom en gåfva åt Aron och åt hans
söner, att de må göra Israels barns
tjänst i församlingshyddan och försona
Israels barn, på det att ingen hemsökelse måtte träffa Israels barn, när
de nalkas helgedomen.
20. Och Mose och Aron och Israels
barns hela menighet gjorde så med
Leviterna. Såsom Herren hade budit
Mose om Leyi.terna, så gjorde Israels
barn med dem.
21. Och Leviterna renade sig och
tvättade sina kläder, och Aron veftade
dem såsom veftoffer inför Herrens ansikte, och Aron försonade dem, så att
de blefvo rene.
22. Och därefter tillträdde Leviterna
sin tjänstgöring i församlingshyddan
inför Aron och inför hans söner. Såsom Herren hade budit Mose om Leviterna, så gjorde de med dem.

23. Och Herren talade tilllVIase och
sade :
24. Detta är h vad som åligger Leviterna: Ifrån tjugufem års ålder och
därutöiver skall enhvar ingå i tjänstgöring för att göra arbetstjänst i församlingshyddan,
25. men vid femtio års ålder skall
han vara fri från tjänstgöring och skall
icke göra arbetstjänst längre;
26. dock skall han biträda sina bröder med vakthållning i församlingshyddan, men icke göra arbetstjänst
Så skall du göra med Leviterna i hvad
som rörer deras tjänsteåligganden.

9 Kapitlet.
fsrtuls folk firar pdsklzögtiden i ök1ltl/.. Mol1lskyn. öfvcr tab~ntaklet.

Herren talade till Mose i Sinais
O chöken
i den första månaden af det
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andra året efter deras utglng utnr
Egyptens land och sade:
2. Israels barn skola offra påskalammet på dess bestämda tid.
3· På den fjortonde dagen i denn::.
månaden, mellan de båda aftonstunderna, skolen I offra det på dess bestämda tid. Enligt hvad därom är
stadgadt och förordnadt skolen I offra
2 Mos. '" ,g,
det.
3 Mos. 23: 5·

4 Mos. 28: 16.

5 Mos. 16: •·

4· Och Mose sade till Israels barn,
att de skulle offra påskalammet.
5· Och de offrade påskalammet på
den fjortonde dagen i den första månaden, mellan de båda aftonstunderna,
i Sinais öken. Såsom Herren hadtbudit Mose, så gjorde Israels barn 1
allo.
6. Och där voro några mä.J1, som
hade orenat sig på ett lik, så att de
icke kunde offra påskalammet på den
dagen, och de inställde sig samma dag
inför Mose och inför Aron, 4 Mos. , 9 , "·
7· och dessa män sade till honom:
Vi hafva orenat oss på ett lik. H varföre skola vi uteslutas, så att vi icke
få frambära vår offergåfva åt Herren,
på dess bestämda tid, ibland Israels
barn?
8. Och 1\Iose svarade dem: Vänten!
att jag må höra hvad Herren bjuder
om eder.
g. Och Herren talade till Mose och
sade:
Io. Tala till Israels barn och säg:
Eho det vara må ibland eder eller
edra efterkommande, som antingen
har orenat sig på ett lik eller är stadd
på långväga resa, när han skulle offra
påskalamm åt Herren,
r r. så skola de offra det på den
fjortonde dagen i den andra månaden,
mellan de båda aftonstunderna. Med
osyradt bröd och beska örter skola de
äta det.
2 Kor. 30: 2, '5·
12. De skola ej lämna något däraf
kvar till morgonen, och intet ben däruti skola de sönderslå. Enligt hvad
om påskalammet är stadgadt skola de
göra.
2 Mos. to: to, 46. J oh. tg: 36.
13. 1\'l:en den man, som är ren, eller
icke på resa stadd, och ändock försummar att offra påskalammet, hans lif
skall utrotas utur hans folk. Emedan
han icke fram ar Herrens offergåfva
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på den därför bestämda tiden, bäre
den mannen själf sin synd!
14. Och om en främling bor ibland
eder, och han vill offra påskalamm
åt Herren, så skall han offra det enligt hvad om påskalammet är stadgadt och förorduadt.
Enahanda
stadga skall vara för eder, både för
främlingen och för den i landet infödde.
2 Mos. 12: 49·
r 5· Och på den dagen då tabernaklet uppsattes öfvertäckte moluskyn vittnesbördets tabernakel, och
om aftonen syntes såsom en eld öfver
tabernaklet ända till morgonen.
2 Mos. 40; 34·

1 Kon. 8: ro.

r6. Så var det beständigt: molnskyn öfvertäckte det, och en eld syntes om natten.
17. Och allt eftersom molnskyn
höjde sig upp ifrån församlingshyddan, b rö to Israels barn upp, och på det
stället, där molnskyn sänkte sig ned,
där slogo Israels barn upp sitt läger.
r8. Efter Herrens befallning bröto
Israels barn upp, och efter Herrens
befallning slogo de upp sitt läger.
Så länge molnskyn stod stilla öfver
församliugshyddan, lågo de i läger.
1

Kor. :ro: r.

19. Och stod än molnskyn i många
dagar öfver tabernaklet, så iakttogo
dock Israels barn Herrens föreskrift
och bröto icke upp.
20. Och var det så, att molnskyn
blott några få dagar stod öfver tabernaklet, så lågo de i läger efter Her·
rens befallning, och efter Herrens befallning bröto de upp.
21. Och var det så, att molnskyn
räckte ifrån afton till morgon, men
att molnskyn om morgonen höjde
sig npp, så bröto de upp. Om det
var dag eller natt, då molnskyn höjde
sig, så bröto de upp.
22. Antingen det var två dagar
eller en månad eller än längre som
molnskyn stod stilla öfver tabernaklet, så iågo Israels barn i läger och
bröto icke upp, men då den höjde
sig, då bröto de upp. 2 Mos. 4o: 36 r.
23. Efter Herrens befallning slogo
de läger, och efter Herrens befallning
bröto de upp. Herrens föreskrift iakttogo de, efter hvad Herren l1ade befallt genom Mose.

xo Kapitlet.
Siifvertromjeferna. Uppbrott frJn Si1tai. Moses
biht uär m·kcn bryter ujj eller sfrm:llar.

Herren
O chsade:

talade till Mose och

2. Gör dig två trumpeter af silfver!
I drifvet arbete skall du göra dem,
och dem skall du bruka när du vill
sammankalla menigheten och när
lägren skola bryta upp.
3· Och när man blåser i dem båda
skall helameuighetensammankomm~
till dig vid ingången till församlingshyddan.
4· Och när man blåser i en, skola
höfdingarne sammankomma till dig,
hufvudmiiunen för Israels släkter.
5· Och när I blåsen larm, skola de
läger bryta upp, som ligga öster ut.
6. Och när I blåsen larm för andra
gången, skola de läger bryta upp,
som ligga söder ut. Larm skall man
blåsa när de skola göra uppbrott.
7· Men när menigheten skall sam·
mankallas, skolen I stöta i trumpeterna, men icke blåsa larm.
8. Och Arons söner, prästerua,
skola blåsa i trumpeterna; och detta
skall för eder och edra efterkommande vara en evärdelig stadga.
9· Och när I dragen ut till strid
i edert land emot en fiende, som
bekrigar eder, så skolen I blåsa larm
med trumpetema, att I mågen göra
eder påminde inför Herren, eder Gud,
och få hjälp emot edra fiender.
ro. Och på hva1je eder glädjes dag,
vid edra bestämda högtider och vid
edra nymånadsdagar skolen I blåsa
i trumpeterna vid edra brännoffer
och edra tackoffer, att dessa måtte
göra eder påminde inför eder Guds
ansikte. Jag, Herren, är eder Gud.

Ps. 81: 41 5·

Och det begaf sig, på den ~u
gonde dagen i den andra månaden
af det andra året höjde sig molnskyn
upp ifrån vittnesbördets tabernakel,
12. och Israels barn bröto upp i
fastställd tågordning ifrån Sinais
öken, och molnskyn sänkte sig i Farans öken.
13. Och när de första gången bröto
upp i den ordning Herren hade befallt genom Mose,
II.

KAP. 10: l 4.

4f. Mos. 4: 24, 29.

18. Och fanan i Rubens läger bröt
upp med de härskaror, som hörde
därunder, och i spetsen för dess här
var Elizur, Sedeurs son.
19. Och i spetsen för hären af Simeons barns stam var Selumiel, Zurisaddajs son.
20. Och i spetsen för hären af Gads
barns stam var Eljasaf, Deguels son.
21. Och Kehatiterna bröto upp och
buro helgedomen, och man uppställde
tabernaklet till dess att de skulle
hinna fram.
22. Och fanan i Efraims barns läger
bröt upp med de härskaror, som
hörde därunder, och i spetsen för
dess här var Elisama, Ammihuds son.
23. Och i spetsen för hären af Manasses barns stam var Gamliel, Pedazurs son.
24. Och i spetsen för hären af Benjamins barns stam var Abidan, Gideanis son.
25. Och fanan i Dans barns läger,
hvilka slutade hela lägertåget, bröt
upp med de härskaror, som hörde
därunder, och i spetsen för dess här
var Ahieser, Ammisaddajs son.
26. Och i spetsen för hären af Asers
barns stam var Pagiel, Okrans son.
27. Och i spetsen för hären af Naftalis barns stam var Ahira, Enans son.
28. Denna var Israels barns tågordning, efter deras härskaror, när
de bröto upp.
29. Och Mose sade till Hobab, Reguels son, Midjaniten, Moses svärfader: Vi bryta nu upp till den trakt,
om hvilken Herren har sagt: •Jag
vill gifva eder den. • Följ du med
• D. ä. tändning. -
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14. var fanan i Judas barns läger
den första, som bröt upp med de
härskaror som hörde därunder, och
i spetsen för dess här var Nahasson,
Amminadabs son.
4 Mos. .: 3·
rs. Och i spetsen för hären af
Isaskars oarns stam var Netaneel,
Zuars son.
r6. Och i spetsen för hären af Sebulons barns stam var Eliab, Helens
son.
17. Och när tabernaklet blifvit nedtaget, bröto Gersons barn och Meraris barn upp för att bära tabernaklet.

•· Se

2

Mos.

oss, så vilja vi göra dig godt, ty Herren har talat godt öfver Israel.
30. Och han svarade: J ag vill ej
följa med, utan jag vill gå till mitt
land och till min födelsebygd.
31. Och han sade: Öfvergif oss icke,
utan, emedan du känner hvarest vi
böra lägra oss i öknen, blifve du vårt
öga!
32. Och om du följer med oss, så
vilja vi af det goda, som Herren gör
med oss, göra godt åt dig.
33· Och de tågade ifrån Herrens
berg i tre dagsresor, och Herrens
förbundsark tågade framför dem under de tre dagsresorna för att visa
dem hvar de skulle stanna.
34· Och Herrens molnsky var öh·er
dem dagen om, sedan de hade brutit
upp från sitt lägerställe. 2 Mos. 18: 21.
35· Och så ofta arken bröt upp,
sade 1\fose: Statt upp, Herre, och må
dina fiender förskingras och dina
hatare fly bort från ditt ansikte!
2 Krön. 6: 41.

Ps. 68: 2.

132: 8.

36. Och när den sattes ned, sade
han: Kom tillbaka, o Herre, till Israels släkters m ån g a tusenden!
I I

Kapitlet.

Folkets miss:zöjt· oclt bestraffm'ng.

äldst•.

De sjuttio

Vaktlar till mat lit folktt.

folket blef genom sitt knotande
O chmisshagligt
i Herrens öron, och
Herren hörde det, och hans vretle
upplågade, och Herrens eld tändes
ibland dem och hiLljade i ändan af
lägret.
Ps. 78: 21 .
2. Och folket ropade till l\Iose, och
Mose bad för dem till Herren, och
elden stannade af.
3· Och han gaf detta stället uamnet Tabeera,* emedan Herrens eld
hade blifvit täu d ibland dem.
4· Och den blandade hop,** som
åtföljde dem, fattades af lystnad, och
äfl.·en Israels barn började å nyo att
gråta och sade: Om dock någon ville
gifva oss kött till att äta! 2 Mos. 12: 38.
5· Vi komma ihåg den fisk vi åto
i Egypten för intet, gurkorna och
melonerna och purjolöken och rödlöken och h vitlöken;
6. men nu är vår strupe torr och

12:

38.

MOSES FJÄRDE BOK.

16 3

vi hafva intet. Endast efter manna
se våra ögon.
7· Och mannan liknade korianderfrö och hade samma utseende som
bedellion.
2 Mos. r6: '4• 3'.
r Mos • .:

12.

Vish. r6:

20.

]oh. 6: 3'·

8. Folket lopp omkring och plockade och malde den på handkvarnen
eller stötte den i morteln och kokade
den i grytan och gjorde kakor däraf,
och dess smak var såsom smaken af
olivträdets saft.
g. Och när daggen föll om natten
öfver lägret, föll ock mannan med
den.
ro. Och Mose hörde huru folket
grät i hvatje släkt, hvar och en vid
ingången till sitt tält; och Herrens
vrede upplågade högeligen, och Mose
vardt illa till mods.
rr. Och Mose sade till Herren:
Hvi har du gjort så illa emot din
tjänare, och hvi har jag icke funnit
nåd inför dina ögon, att du har lagt
på mig bördan af hela detta folket?
12. Har jag väl aflat hela detta
folk eller födt det, att du skulle säga
till mig: Bär det i din famn, såsom
skötaren bär dibarnet, in uti det land,
som du har tillsvurit dess fäder?
13. H varifrån skall jag få kött att
gifva åt hela detta folk? ty de gråta
och klaga öfver mig och säga: Gif
oss kött, att vi må äta!
14. J ag förmår icke ensam bära
hela detta folk, ty det blifver mig
för tungt.
15. Och om du vill så göra med
mig, så döda mig hellre med ens,
om jag har funnit nåd för dina ögon,
att jag måtte slippa se min olycka!
16. Och Herren svarade Mose:
Samla ihop åt mig sjuttio män af
Israels äldste, om hvilka du vet, att
de höra till folkets äldste och till
dess tillsyningsmän, och skaffa dem
fram till församligshyddan, att de där
må uppställa sig med dig!
17. Och där vill jag stiga ned och
tala med dig och taga en del af den
ande, som är öfver dig, och lägga
den öfver dem, att de måtte jämte
dig bära bördan af folket, så att du
icke må bära den ensam. • Mos. r8: •s, •6.
r8. Och till folket skall du säga:
Helgen eder till morgondagen! då
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skolen I få kött att äta, emedan I
hatven gråtit för Herrens öron och
sagt: >Om dock någon gåfve oss kött
att äta! ty i Egypten hade vi det
godt. • Och Herren skall gifva eder
kött att äta.
• Mos. rg: 10.
Ig. Icke för en dag skolen I få det
att äta, eller för två dagar, eller för
fem dagar, eller för tio dagar, eller
för tjugu dagar,
20. utan för en hel månad, till dess
det utgår genom näsan på eder och
blifver eder en vämjelse, alldenstund
I hafven föraktat Herren, som är midt
ibland eder, och gråtit för hans ansikte och sagt: •Hvi utdrogo vi då
ifrån Egypten?•
21. Och Mose sade: Sex hundra
tusen man till fots utgör det folk jag
hafver omkring mig, och du säger:
>Kött vill jag gifva dem att äta en
månads tid. •
z Mos. ,., 37 .
22. Skulle väl fåren oclr nötkreaturen, om de slaktades åt dem, räcka
till åt dem? Eller skulle väl alla hafvets fiskar, om de hopsamlades åt
dem, räcka till åt dem?
23. Och Herren sade till Mose:
Månne Herrens hand är för kort?
Nu skall du se, om h vad jag har sagt
skall hända dig eller icke. Es. 5o: •· 59: r.
24. Och Mose gick ut och omtalade
för folket hvad Herren hade sagt,
och han hopsamlade sjuttio män af
folkets äldste och uppställde dem
rundt omkring tabernaklet.
25. Och Herren steg ned i molnskyn och talade till houoru och tog
en del af den ande, som var öfver
honom, och lade den på de sjuttio
äldste, och när anden föll öfver dem,
så profeterade de, men icke annars.
26. Och två män hade stannat kvar
i lägret. Den enes namn var Eldad
och den andres namn var Medad,
och anden föll öfver dem, och de voro
ibland de uppskrifne, men hade icke
gått ut till församlingshyddan, och
de profeterade i lägret.
27. Och en ung man lopp och berättade det för Mose och sade: Eldad
och Medad profetera i lägret.
28. Och Josua, Nuns son, som hade
varit Moses tjänare ända från sin ungdom, sade: Min herre Mose förbjude
dem det!
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KAP. 11:29.

29. Men Mose sade till honom: Är
det för mig du så nitälskar? O att
hela Herrens folk vore profeter, och
att Herren gåive sin ande öfver dem!
30. Och Mose gick tillbaka till lägret,
han och Israels äldste.
31. Och en stormvind for ut ifrån
Herren och medförde vaktlar ifrån
hafvet och strödde dem en dagsresa
vid t på alla sidor rundt omkring lägret
och till två alnars höjd öfver marken.
2 Mos. 16: 13.

Ps. 78: 26, 27.

32. Och folket gick hela den dagen
och hela natten och hela följande dagen och hopsamlade valetlame ; det
minsta någon samlade var tio homermått, och de utbredde dem öfverallt
omkring lägret
33· Och under det att de ännu hade
köttet mellan tänderna, och innan det
hade blifvit förtärdt, upplågade Herrens vrede, och Herren slog felkel
med ett ganska svårt slag; Ps. 7s: • 9 f.
34· och detta stället fick namnet
>Kibrot-hattaava•,* emedan man
där begrof dem af folket, som hade
fått s[tt lystmäte.
35· Ifrån Kibrot-hattaava bröt folket upp till Hazerot, och stannade
i Hazerot.
12

Kapitlet.

Mh:/am !.:lmulrar 1lfose oclt slrnffils .

l\1i1jam och Aron talade med
O chl\lose
om den Etiopiska k\·innan,
hvilken han hade äktat, och de förebrådde honom, att han hade äktat en
Etiopisk kvinna;
2. och de sade: Månne väl Mose
är den ende, med hvilken Herren talar? Månne han icke talar med oss
äfven? Och detta hörde Herren.
3· Och Mose var en vida sal;:tmodigare man än alla andra människor
på jorden.
Syr. 45: 4·
4· Och strax sade Herren till Mose
och till Am n och till Mi1jam: G ån
ut, I tre, till församlingshyddan! Och
de gingo dit alla tre.
5· Och Herren steg ned i en n10lnstod och stannade vid ingången till
tabernaklet, och han kallade på Aron
och Mlljam, och de framkomma båda,
6. och han sade: Hören nu mina
ord! Om han vore en sådan profet
"D ä. lystmätes-t:ra.f ..·arna.
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som I, så skulle jag, Herren, uppenbara mig för honom i syner och tala
med honom i drömmen.
7· Men en sådan är icke min 1jänare Mose. Öfver hela mitt hus** är
han betrodd.
Ebr. 3 : 2.
8. Muntligen talar jag med honom,
åskådligt och icke i gåtor, och han
får se Herren personligen. Och hvi
skulle då icke I rädas att tala med
min 1jänare Mose?
• Mos. 3-l' u.
9· Och Herrens vrede upplagade
emot dem, och han gick bort.
ro. Och molnskyn drog sig tillbaka
ifrån taberuaklet; och si, Mitjam var
snöhvit såsom af spetälska, och Aron
vände sig till Mirjam, och si, hon
hade spetälska.
II. Och Aron sade till Mose: Nådige herre, lägg icke på oss såsom
synd, att vi hafva varit dåraktige och
försyndat oss!
12. Måtte hon icke blifva likt ett
dödfödt foster, h vars kött är till hälften
förtärdt när det utgår ifrån sin moders lif!
13. Och Mose ropade till Hen-en
och sade: O Gud, gör henne helbrägda!
14. Och Herren svarade Mose: Om
hennes fader hade spottat henne i
ansiktet, skulle hon icke då skämmas
i sju dagar? I sju dagar skall hon
instängas utanför lägret, och sedan må
hon upptagas. 3 Mos. '3' 46. 4 Mos. s: 2.
15. Och Mi1jam blef instängd i sju
dagar utanför lägret, och folket bröt
icke upp förrän Mirjam blef upptagen.

13 Kapitlet.
A/ou skickar toif lamskajare till Km:aan.

härefter bröt folket upp ifrån
O chHazerot
och lägrade sig i Parans
öken.
2. Och Herren talade till Mose och
sade:
3· Sänd ut några män t-ill att kunskapa i Kanaans land, h vilket jag vill
gifva åt Israels barn. En man utur
hvarje fädernestam skolen I skicka,
höfdingar alle ibland de sina.
s Mos. t: 22 f.
4· Och Mose sände dem ut ifrån
Parans öken, på Herrens befallning.

•• D . ä. öfver Israels hela folk
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Alle voro rle hufvudmän för Israels
baru.
5· Och ileras namn voro dessa: För
Rubens stam: Sammua, Zakkurs son.
6. För Simeous stam: Safat, Horis son.
7· För Judas stam: Kaleb, Jefun·
nc; son.
8. För Isaskars stam: Jigeal, J osefs son.
9· För Efraims stam: Hosea, Nuus
son.
ro. För Benjamins stam: Palti, Rafus son.
II. För Sebulons stam: Gaddiel,
Sodis son.
12. För J osefs stam, eller för Man:tsses stam: Gaddi, Susis son.
13. För Dans stam: Am mi el, Gemallis son.
14. För Asers stam: Setur, Mikaels
son.
15. För Naftalis stam: Nahebi, Vofsis son.
r6. För Gads stam: Geuel, Mak is
son.
17. Dessa äro namnen på de män,
h vilka Mose skickade till att kunskapa
i landet. Och Mose kallade Hosea,
Nuns son, för Josua.
rS. Och Mose sände dem ut till att
kunskapa i Kanaans land, och han
sade till dem: Faren nu upp till den
sydliga delen af landet och faren upp
till bergstrakten
19. och sen efter hurudant landet
är, och om folket, som där bor, är
mäktigt eller st>agt, litet eller stort,
20. och hurudant landet är, h varuti
de bo, om det är godt eller dåligt,
och hurudana de städer äro, i hvilka
de bo, om de bo i läger eller i befästa orter,
2I. och hurudan jordmånen är, om
den är fet eller mager, om träd finnas
ilär eller icke; och fatten mod och
tagen med eder något af markens
frukter! Och det var den tiden, då
vindrufvorna begynte mogna.
22. Och de drogo åstad och kunskapade i landet ifrån Zins öken ända
till Rehob i närheten af Hamat.
23. Och de drogo upp till sydlandet
och kommo till H e bron, och där bodde
Ahiman, Sesaj och Talmaj, Enaks
• D. ä. drufklasedalen.

KAP. 13:31.

barn. Och Hebron var byggdt sju
år före Zoan i Egypten.
5 Mos. 9: •· Jos. 14: zs.
24. Och de kommo till Eskolsdaleu,
och där afskuro de en vinrankskvist
med eu drufklase på, och denna buro
de, två man i sänder, på en stång.
Äfven af granatäpplena och fikonen
togo ile med sig.
s 1\Ios. , : 24 f.
25. Detta ställe blef kalladt Eskolsdalen* för elen drufklasens skull,
som Israels barn där afskuro.
26. Och sedan fyratio dagar hade
gått till ända, kom111o de tillbaka från
sitt kunskaparetåg i landet.
27. Och de gingo och kolllllio till
Mose och till Aron och till Israels
barns hela 111enighet i Parans öken, till
Kades, och gjorde besked för dem
och för hela menigheten och visade
dem landets frukter,
28. och de berättade för honom och
sade: Vi kommo till det land, dit du
hade skickat oss, och det flyter verkligen af mjölk och honung, och dessa
äro dess frukter;
• Mos. 33: 3 .
29. men folket däremot, som bor i
landet, är hårdt, och städerna äro
befästa och mycket stora, och till och
med barn af Enak hafva vi där sett.
30. Amalekiter bo i sydlandet, och
Heteerna och J ebuseerna och Amoreerna bo i bergsbygden, och Kananeerna bo vid hafvet och vid kusten
af Jordan.
3I. Och Kaleb sökte lugna folket
emot Mose och sade: Vi vilja draga
upp dit och in.taga det, ty nog skola
vi blifva det öfvermäktige.
32. Men de män, som hade dragit
dit upp med honom, sade: Vi hafva
icke makt att draga upp emot det
folket, ty det är starkare än vi.
33· Och de utspridde ondt rykte
ibland Israels barn om det land, i
h vilket de hade kunskapat, och sade:
Det land, hvilket vi hafva genomvandrat för att där kunskapa, är ett
land, som äter upp sina egna inbyggare, och alla folk, vi där sågo, voro
resliga människor.
34· Där sågo vi ock jättarne, Enaks
barn, af jättestam, och vi voro i våra
egna ögon såsom gräshoppor, och så
voro vi ock i deras ögon.
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14 Kapitlet.
Folkets uppror oc:!t. bestraffititlg.

menigbeten började ropa
O chocllhelaskria,
och folket grät den
natten.
2. Och alla Israels barn knorrade
emot Mose och emot Arou, ocll hel~
menigheten sade till dem: O att v1
llade fått dö i Egypteus laud, eller
att vi fiuge dö i denua ökeu!
s Mo,, I: 26 f. Ps. to6: 25.
.
3· Ocll hvi vill Herren föra oss m
i detta landet till att falla för svärdet
ocll lämua våra hustrur och våra barn
till rof? Vore det icke bättre för oss
att vända tillbaka till Egypten?
4. Och de sade, d~u ene till d_~n
audre: Låtom oss gtfva oss ett ofverhufvud och vända tillbaka till
Egypten!
5· Och Mose och Aron föllo ned på
siua ansikten inför Israels barns hela
församlade menighet.
6. Och Josua, Nuus sou, och Kaleb,
Jefunnes son, som hade varit me~
ibland dem som hade kunskapat 1
laudet, refvo sina kläder
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när Egyptierna få höra det, - ty
med diu kraft har du utfört detta
folk ifrån dem 14. skola de säga till delta landets
inbyggare, att de hafva hört, huru
du Herre, bodde ibland detta folket,
fö; hvilket du visade dig, öga mot
öga, och huru din molnsky stod öfver dem och hut·u du i en molnstod
gick fra~för dem om dagen och i en
eldstod om natten,
2

Mos.

13: 2.1.

x Kor. xo: x.

r s. och huru du dödade detta samma folk såsolll en man, och då skola
de hedningar, SOlll få höra detta berättas om dig, svara och säga:
r6. •Emedan Herren icke fönnådde
införa detta folk till det land, h vilket
hau hade tillsvurit dem, slaktade han
dem i öknen. •
s Mos. 9: os.
17. Måtte därföre nu Herrens kraft
bevisa sin storltet, efter hvad du har
talat och sagt:
18. •Herren är långmodig och stor
i kärlek, förlater lllissgärni?gar ?ch
öfverträdelser, ändock han 1cke later
dem vara ostraffade, utan hemsöker
fädernas missgärningar på baruen i
Syr. 46: 9· Makk. o: 55 f.
7· och talade till Israels barns f1ela tredje och fjärde led.>
2 Mos. 34: 6.
5 Mos. s: 9·
meuighet och sade: D d land, hVJ.lket
19. G if detta folk dess missgärningar
vi såsom kunskapare hafva genomtill, enligt din kärle_ks storhet, oc~ s.åvaudrat är ett m y eket godt land.
som du har förlåtlt detta folk ifran
8. O~ Herren är oss nådig, så
Egypten och ända hit!
skall han införa oss i detta land och
20. Och Herreu sade : J ag vill gifva
gifva det åt oss. Det är ett land, dem till efter ditt ord.
som flyter af mjölk och honung.
21. Meu så santjag lefver, och hela
9· Sätten eder alleuast. icke ..upp jorden är full af Herrens härlighet,
emot Herren, och varen Icke radde
22. skall ingen människa af alla
för folket i landet! ty. vårt bröd äro
dem som hafva sett min llärlighet och
de. Deras skugga har vikit ifrån
de tecken jag har gjort i Egypten och
dem, och Herren är med oss. Varen
i öknen, ocll som nu tio gånger haf:ra
icke rädde för dem!
pröfvat mig och icke hörsammat mm
ro. Och hela menigbeten sade, att
man borde stena dem. Men Herrens röst,
23. få se det land, hvil~et j~g har
härlighet visade sig i församlingshyd- tillsvurit deras fäder, och hVJ.lket mgen,
dan för alla Israels barn,
som har föraktat mig, skall få se;
r r. och Herren sade till Mos e: H u m
4 Mos. 26: 6s. Ps. 95: u .
länge skall detta folk fö:akta m~g,
24. men min tjänare Kaleb, e'?edan
och huru länge skola de m1sstro m1g, i honom en annan ande vant och
oaktadt alla de tecken, h vilka jag har han i allo har rättat sig efter mig,
gjort ibland dem?
honom vill jag låta komma in i det
12. J ag vill slå dem med pesten land hvilket han nu har besökt, och
och förgöra dem, och dig vill jag llan~ efterkommande skola besitta deL
göra till ett folk, större och mäk5 Mos. 1: 35, 36. Jos. 14: 6 f.
25. Men Amalekiterna och Kanatigare än detta.
2 Mos. 30: to.
13. Och l\Iose sade till Herren: Och neema bo i dalbygden. Vänden där-
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[öre om i morgon och tagen vägen ondt rykte om landet, dogo, slagne
till ölmen mot Röda hafvet!
af Herren;
38. och af de män, som hade gått
26. Och HelTen talade till Mose och alt kunskapa i landet, blefvo J osua,
Nuns son, och Kaleb, Jefunnes son,
till Aron och sade:
27. Huru länge skall denna onda vid lif.
ruenighet knorra emot mig? Israels
39· Och Mose talade dessa ord till
barns knorr, h varmed de hafva knorrat
alla Israels barn, och folket blef mycemot mig, har jag hört.
ket bedröfvadt,
28. Säg till dem: Så sant jag lef40. och de stodo bittida upp fölver, säger Henen, såsom I hafven
jande morgon och drogo upp till
sagt i mina öron,* så vill jag göra bergshöjden och sade: Si, här äro vi,
med eder.
och vi vilja nu draga åstad till den
29. I denna öken skola edra döda
ort, hvarom Henen har talat, ty vi
kroppar blifva liggande, och I alle,
5 Mos. >: ~'·
som hafven blifvit inmönstrade, så hafva syndat.
41. Och Mose sade: H vi viljeu I nu
månge I ären ifrån tjugu års ålder
öfverträda Hen·ens befallning? Delta
och därutöfver, som hafven knorrat
skall icke lyckas.
emot mig,
4 Mos. 32! I I . Ebr. 3! '7·
42. Ej mån I draga åstad, ty Ht>r30. I skolen icke komma in uti det
reu är icke med eder, att I icke måtland, hvilket jag med upplyft hand
ten blifva slagne på flykten af edra
har lofvat att gifva eder till bostad,
fiender;
med undantag af Kaleb, Jefunnes son,
43· ty Amalekiterna och Kananeema
och Josua, Nuns son.
äro där före eder, och I skolen falla
3r. Men edra barn, om hvilka I
för svärdet. Ty emedan I hafven
saden, att de skulle blifva till rof, vändt eder bott ifrån Herren, skall
dem vill jag föra dit in, och de skola
ock Herren icke vara med eder.
lära känna det land, hvilket I hafven
44· Men de trotsade och drogo upp
föraktat.
åt bergshöjden, och förbundsarken och
32. Och edra döda kroppar skola Mose veko icke bort från läg1·et.
blifva liggande i denna öken.
5 Mos. x: 43 f.
33· Och edra barn skola ströfva om45· Och Amalekiterna och Kanaklin a i öknen i fymtio år och plikta neerna, som bodde där i bergsbyg-den,
för ;der otrohet, till dess I alle Ilaf- s tego ned och slogo dem och förföljde
ven billvit lik i öknen.
dem ända till Honna.
Ps. 95: to.

Hes. 4: 6.

34· Efter talet af de dagar, på h vilka
15 Kapitlet.
I kunskapaden i landet, eller fyratio
dagar, skolen I i fyratio år, eller ett
Åtski/li'ga offer/agar. Sabbatsskändaren.
stadga om tofsar pa kläder.
år för hvm:je dag, plikta för edra missgärningar och erfara, att jag har tagit
ch Herren talade till Mose och
min hand ifrån eder.
sade:
35· Jag, Herren, har sagt: Detta
2. Tala till Israels barn och säg till
skall jag göra åt hela denna onda dem: När I kommen in uti detland,
menighet, som har sammansatt sig där I skolen bo, h vilket jag vill gifva
emot mig: i denna öken skola de få åt eder,
sitt slut, och där skola de dö.
3· och I, antingen för att afbörda
eder ett löfte eller af fri vilja eller på
36. Och de män, h vilka Mose hade bestäulda högtider, offren ett eldsoffer
skickat åstad för att kunskapa i landet, åt Herren, vare sig ett brännoffer eller
och som vid sin återkomst hade vållat ett slaktoffer, så skall, för att göra
hela menighetens knorr emot honom lukten af fäkreaturet eller af fåret
genom det onda rykte de hade ut- välbehaglig för Herren,
spridt om landet,
2 Jllos. 29: 18. 3 Mos. 22: or.
4· den som offrar åt Herren sitt
37· desse män, som hade utspridt

O

• Se 4 Mos . 1-4: 3·
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offer, frambära såsom spisoffer en
18. Tala till rsracls b am ocll säg
ti~mdedels efa siktadt hvetemjöl, be- till dem: När I kommen in i det
gJUtet med ett fjärdedels hinmått olja; land, dit jag vill införa eder,
3 :Mos. 2: t, 15. 6: q. f.
19. och I äten af landets bröd,
5· och till drickoffer skall du taga skolen T gifva en offergåfva åt Herren.
ett fjärdedels hinmått vin för hvarje
5 1\los. 8: to.
får, ehvad det är ett brännoffer eller
20. Såsom förstling af edra degar
ett slaktoffer.
skolen T gifva en kaka till offergåfva.
6. Och till en vädur skall du såsom Likasom I offren en offergåfnt ifrån
spisoffer taga två ti011dedels cia siktadt logen, skolen I offra denna.
2 Mos. 23: 1 9• 3 Mos. 23: to, n.
h vetemjöl, begj1.1 tet med ett tredjedels
2 r. Af förstlin gen af edra degar
hinmått olja;
7. och såsom drickoffer skall du skolen I gifva åt Herren en offerframbära ett tredjedels hinmått vin, gåfva allt framgent.
22. Och om I förgån eder, så att I
att offerlukten måtte blifva välbehagförsummen något af dessa bud, hvilka
lig för Herren.
8. Och när <l u offrar en oxkall till Herren har tillsagt Mose,
23. eller något enda af allt det
brännoffer eller slaktoffer, vare sig för
att afbörda dig ett löfte, eller göra Herren har budit genom Mose, ifrån
den dagen Herren begynte utgifva
ett tackoffer åt Herren,
9· så skall, jämte oxkalfven, såsom sina befallningar, eller af hvad llan
spisoffer frambäras tre tiondedels efa framdeles kan komma att befalla edra
siktadt hvetemjöl, begjutet med ett efterkommande,
24. så skall, om något har blifvit
halft hinmått olja,
ro. och såsom drickoffer skall du gjordt af ovarsamhet, utan att menigframbära ett halft hinmått vin, att heten har gifvit akt dfu·uppå, hela
lukten af eldsoffret måtte blifva väl· menigheten offra en oxkalf till brännoffer, Herren till välbehaglig lukt,
behaglig för Herren.
därtill hörande spisoffer och
II. Så skall det göras med hvarje med
stut eller med hvarje vädur eller med drickoffer, såsom föreskrifvet är, och
en getabock till syndoffer; 3 Mos. 4 : , 3,
hvatje lamm af får eller get.
25. och prästen skall försona Is12. Efter antalet af de djur I offren,
skolen I så förfara med h vart och ett, raels barns hela menighet, och det
skall vara dem till~:ifvet, emedan det
så många de äro.
13. H var och en inföding skall här- var en ovarsamhetssynd och de hafva
vid så göra, när han vill offra ett framburit sin offergåfva, ett eldsoffer,
eldsoffer, hvars lukt skall vara väl- åt Herren, och sitt syndoffer inför Herrens ansikte för sin ovarsamhetssynd.
behaglig för Herren.
26. Och Israels barns hela menig14. Och om en främling bor ibland
eder eller ibland edra efterkommande, het, och främlingen som bor ibland
och han vill offra ett eldsoffer, Her- dem, eller hela folket, får så tillgift
ren till välbehaglig lukt, skall han för sin ovarsamhetssynd.
27. Och om någon enskild har syngöra på samma sätt som I.
r s. För hela menigheten vare sam- dat af ovarsamhet, skall han framföra
ma stadga, både för eder och för en årsgammal get till syndoffer.
3 Mos. 4: 27 f.
främlingen, som bor ibland eder, en
28. Och prästen skall inför Hen·ens
evärdlig stadga för edra efterkomansikte försona den som har begått
mande! Likasom I vare ock främen ovarsamhetssynd, så att han blifver
lingen inför Herren.
försonad och får tillgift.
• Mos. 10: ~9· 4 Mos. g: q.
29. För infödingen ibland Israels
16. Samma lag och samma rätt
skall vara för eder och för främlingen, barn och för främlingen, som bor
ibland dem, vare samma lag, när de
som bor ibland eder.
hafva begått en ovarsamhetssynd.
17. Och Herren talade till Mose
30. Men den som gör något med
upplyft arm,* ehvad han är eu in·
och sade:
• D. ä. med upps!t och

ber~dt

mod.
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föding eller en främling, han hånar
Herren, och hans lif skall utrotas
utur hans folk;
31. ty han har föraktat Herrens ord
och brutit hans bud. Hans lif skall
utrotas för hans missgärnings skull.
32. Och då Israels barn voro i öknen, påträffade de en man, som på
sabbatsdagen hopsamlade ved.
33· Och de som påträffade honom,
när han hopsamlade veden, förde honom fram inför Mose och Aron och
inför hela menigheten.
34· Och de satte honom i fängsligt
förvar, emedan det icke var tydligt
stadgadt hvad som borde göras med
honom.
3 Mos .• 4 : 12.
35· Och Herren sade till Mose:
l\Iannen skall straffas till lifvet; hela
menigheten skall stena honom utanför lägret.
36. Och hela menigheten förde honom utanför lägret och stenade honom till döds, såsom Herren hade
budit Mose.
37· Och Herren sade till Mose sålunda:
38. Tala till Israels barn och säg
till dem, att de och deras efterkommande skola göra sig tofsar i hörnen
på sina kläder och sätta på hvatje
hörntofs ett mörkblått snöre;
5 Mos. 22: 12.

Matt. 23: 5·

39· och ett sådant skolen I sätta
på hvarje tofs, så att, när I sen det,
I måtten ihågkomma alla Herrens bud
och hålla dem, och icke följa edra
bjärtans och edra ögons lystnad, h vilka
locka eder till otrohet;
40. på det I måtten ihågkolllilla och
hålla alla mina bud och förblifva helige åt eder Gud.
41. Jag, Herren, är eder Gud, som
har utfört eder utur Egyptens land,
på det att jag skall vara eder Gud.
Jag, Herren, ät· eder Gud.

16 Kapitlet.
Koralzs1 Datalts och A6irams

myt~ri.

Korah, son till Jizear, son till
O chKehat,
son till Levi, och Datan
och Abiram, Eliabs söner, och On,
Pelets son, af Rubens stam,
2. togo sig före att sätta sig upp
emot Mose, jämte två hundra femtio

KAP. 16: 14.

män af Israels barn, menighetshöf
dingar, ombud i folkförsamlingen, ansedde män.
3· Och de församlade sig emot Mose
och emot Aron och sade till dem: I
hafven för stora anspråk; ty hela menigheten är helig, och Herren är midt
ibland dem, och hvi upphäfven I eder
öfver Herrens menighet?
4· Då Mose hörde detta, föll han
ned på sitt ansikte.
4 Mos. '4' 5·
5· Och talade till Korah och hela
hans anhang och sade: I morgon skall
Herren visa, hvilken som hörer honom till, och hvilken är den helige,
och åt hvilken han gifver tillträde
till sig ; och den, hvillcen han utväljer,
åt honom skall han gifva tillb"äcle
till sig.
6. Gören nu så: Tagen eder hvar
och en sitt fyrfat, Korah och hela
hans anhang!
7· Och läggen eld däruti och kasten
rökelse däruppå inför Herrens ansikte i morgon; och den man, h vilken
Herren utväljer, han vare elen helige.
I hafven för stora anspråk, I Levis
söner!
8. Och Mose sade till Korah: Hören mig, I Levis söner!
9· Är det eder för 1i te t, att Israels
Gud har afskilt eder från Israels menighet och gifvit eder tillträde till sig,
till att göra arbetstjänst i Herrens
tabernakel och att stå inför menighetens ansikte för att betjäna den,
ro. och att han har gifvit åt dig
och alla dina bröder, Levis söner,
jämte dig, tillträde till sig, efter I äfven gören anspråk på prästämbetet?
II. Därföre är det emot Herren I
hafven satt eder upp, du och hela ditt
anhang; ty Aron, hvad är han, att I
skolen knorra emot honom?
12. Och Mose skickade bud efter
Datan och Abiram, Eliabs söner, men
de svarade: Vi komma icke.
13. Är det för litet, att du har fört
oss bort ifrån ett land, som flyter af
mjölk och honung, för att låta oss dö
i öknen, efter du ock vill upphäfva
dig till beständig herre öfver oss?
14. Du har i sanning icke fört oss
till ett land, som flyter af mjölk och
honung, eller gifvit oss åkrar och
vingårdar att besitta. Vill du då stinga
8
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ut ögonen på dessa människor? Vi
komma icke.
15. Då blef Mose mycket vred och
sade till Herren: Ej vände du ditt ansikte till deras offer! Icke en enda
åsna har jag uppburit af dem, och åt
ingen af dem har jag något ondt gjort.
t

Mos.

•= S·

t

Sam.

12:

3·

16. Och Mose sade till Korah : Du
och hela ditt anhang inställe eder i
morgon inföc Herrens ansikte, du och
de och Aron!
17. Och tage enhvar sitt fyrfat och
lägge rökelse dämppå, och bäre enhvar sitt fyrfat fram inför Herrens ansikte, så att fyrfaten blifva två hundra
femtio! Äfven du och Aron bäre hvar
sitt fyrfat!
18. Och de togo hvar och en sitt
fyrfat och lade eld dämti och kastade
rökelse däruppå och ställde sig vid
ingången till församlingshyddan, och
Mose och Aron likaså.
19. Och Korah hopsamlade emot
dem hela menigheten vid ingången till
församlingshyddan; och då visade sig
Herrens härlighet för hela menigheten.
20. Och Herren talade till Mose och
till Aron och sade:
21. Afskiljen eder ifrån denna menigheten! och jag vill inom ett ögonblick förgöra dem.
22. Och de föllo ned på sina ansikten och sade: O Gud, du Gud för
allt hvad !if och anda hafver! Om en
enda man har syndat, skulle du då
vredgas på hela menigheten?
23. Och Herren talade till Mose och
sade:
24. Tala till menigheten och säg:
Dragen eder undan bort ifrån trakten
omkring Korahs och Datans och Abirams tält!
25. Och Mose stod upp och gick till
Datan och Abiram, och efter honom
gingo Israels äldste.
26. Och han talade till menigheten
och sade: Viken undan bort ifrån dessa
ogudaktiga människors tält och kommen icke vid något som tillhörer dem,
att I icke ock omkommen för alla deras synder!
27. Och de drogo sig undan bort
ifrån trakten omkring Korahs, Datans
och Abirams tält; och Datan och Abiram gingo ut och ställde sig vid in-

170

gången till sina tält, med sina kvinnor
och barn, både stora och små.
28. Och Mose sade: På detta skolen
I förstå, att Herren har sändt mig till
att göra alla dessa gärningar och att
jag icke har gjort dem efter mitt godtycke.
29. Om desse dö på samma sätt som
alla andra människor dö eller hemsökas på samma sätt som alla andra
människor, då har Herren icke sändt
mig.
30. Men om Herren här låter något
ovanligt ske, så att jorden öppnar sin
mun och uppslukar dem och allt som
dem tillhörer, och de lefvande fara ned
i de dödas rike, då skolen I förstå, att
dessa människor hafva föraktat Herren.
31. Och just som han hade slutat att
tala alla dessa orden, remnade marken
under dem,
5 Mos. n: 6. Ps. zo6: 17.
32. och jorden öppnade sin mun och
uppslukade dem och deras hus, och
alla de människor, som voro med
Korah och allt deras gods;
33· och de och alla, som voro med
dem, foro lefvande ned i de dödas rike,
och jorden öfvertäckte dem, och de
försvunne utur folkförsamlingen.
34· Och hela Israel, som stod rundt
omkring dem, tog till flykten vid deras
skri, ty, sade de, annars skulle jorden
uppsluka oss.
35· Och en eld gick ut ifrån Herren
och förtärde de två hundra femtio männen, som hade framburit rökelsen.
36. Och Herren talade till Mose och
sade:
37· Säg till Eleasar, prästen Arons
son, att han tager fyrfaten bort ifrån
branden och kastar elden undan!
38. ty de hafva blifvit helgade, deras
fyrfat, som med sin synd hafva förverkat sina lif; och göre man af dem
plåtskitvor till att öfverkläda altaret
med! ty de hafva blifvit framburna
inför Herrens ansikte och blifvit helgade, och de skola blifva till ett tecken
för Israels barn.
39· Och Eleasar, prästen, tog kopparpannorna, hvilka de af elden träffade
hade framburit, och man uthamrade
dem till en öfverklädnad på altaret,
40. till ett minnesmärke för Israels
barn, att ingen främmande, som icke
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vore af Arons säd, måtte gå fram att
offra rökelseoffer inför Herrens ansikte,
på det att det icke skulle gå honom
såsom det gick med Korah och hans
anhang, såsom Herren hade låtit säga
honom genom Mose.
41. Och dagen därefter knorrade
hela menigheten af Israels barn emot
l\1ose och emot Aron och sade: Det
är I, som hafven dräpt Herrens folk.
42. Och då menigh eten försa~~ade
sig emot Mose och emot ~on, vande
desse sig emot församltngshyddan,
och si molnskyn öfvertäckte henne
och H~rrens härlighet visade sig.
43· Och Mose och Aron gingo fram
till församlingshyddan,
44· och Herren t alade till Mose
och sade:
45· Upp, gån bort ifrån denna m enigheten! Jag vill inom ett ögonblick förgöra dem. Och de föllo ned
på sina ansikten.
46. Och Mose sade till Aron: Tag
fyrfatet och lägg däruti eld ifrån altaret och kasta rökelse däruppå och
bär det genast till menigheten och
försona dem! ty vreden har utgått
ifrån Herrens ansikte, hemsökelsen
har redan begynt
47· Och Aron tog ett fyrfat, såsom
Mose hade sagt honom, och lopp midt
in bland hopen, och si, hemsökelsen
hade redan begynt ibland folket, och
han pålade rökelsen och försonade
folket.
Vish. •8: ••·
48. Och han stod emellan de döda
och de lefvande, då hemsökelsen afstannade.
49· Och de af hemsökelsen döde
voro fjorton tusen sju hundra, utom
dem som hade dött för Korahs skull.
so. Och Aron gick tillbaka till Mose
till ingången af församlingshyddan,
och hemsökelsen afstannade.
17

Kapitlet.

Arons g-röuskande staf.

Ochsade:Herren

talade till Mose och

2. Tala till Israels barn och tag af
dem en staf af hvatje stam, eller af
samtliga deras stamhöfdingar tolf stafvar l Hvars och ens namn skall du
skrifva på hans staf.

3· Och Arons namn skall du skrif~:a
på Levis staf; ty en staf skall vara for
hufvudmannen i hvatje stam.
4· Och dessa skall du lägga in i
församlingshyddan framför vittnesbö.rdets ark, där jag plftigar vara eder till
mötes.
5· Och den man, hvilken jag :utväljer, hans staf skall grönska, att Jag
måtte nedtysta Israels barns knorrande,
hvarmed de knorra emot eder.
6. Och Mose talade till Israels barn,
och alla deras höfdingar gåfvo honom
hvar sin staf, efter sina stammar, tillsammans tolf stafvar, och Arons stafvar med ibland deras stafvar.
7· Och Mose lade sta!"·arne inför
HetTens ansikte i församhngshyddan.
8. Och den följande dagen gick Mose
in i församlingshyddan, och si, Arons
staf för Levis stam grönskade och hade
skjutit knoppar och slagit ut blommor
och bar mog na mandlar.
Ebr. g: 4 .
9· Och Mose bar alla stafvarne ut
fr:ill Herrens ansikte till alla Israels
barn, och de besägo dem och togo
h var och en sin staf.
Io. Och Herren sade till Mose: Lägg
Arons staf tillbaka framför vittnesbördets ark att där förvaras till ett
tecken för upprorsstiftare, att du måtte
kunna göra slut på deras knorrande
emot mig och att de själfve icke måtte
ådraga sig döden. _
I 1. Och Mose gjorde så. Såsom
Herren hade budit honom, så gjorde
han.
I2. Och Israels barn talade till Mose
och sade: Si, vi förgås, vi äro förlo·
rade vi äro allesammans förlorade.
I3. Hvar och en som träder i närheten af Herrens tabernakel, han dör.
Skola vi då alle förgås?

x8 Kapitlet.
Präster11.as och Lruitenz.as skyldigheter ocl:

rättigheter.

O

ch Herren sade till Aron: Du och
dina söner och ditt fadershus jämte
dig, I skolen bära ansvaret för helgedomen; och du och dina söner jämte
dig, I skolen bära ansvaret för edett
prästämbete.
2. Och tag dätjämte till dig dina
fränder, Leviterna, dina stamförvanter,

KAP. 18: 3.
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att de må sluta sig till dig och tjäna
dig och dina söner jämte dig inför
vittnesbördets tabernakel.
3· Och de skola iakttaga hvad som
är dig föreskrifvet och hvad som är
föreskrifvet om hela tabernaklet; men
de få icke komma vid de heliga kärlen
och altaret, att icke både de och I
skolen dö.
4 Mos. 3: 7·
4. Och de skola sluta sig till dig
och iakttaga ltvad som är föreskritvet
om församlingshyddan och om all
arbetstjänst i tabernaklet; och ingen
främmande får komma eder nära.
5· Men I skolen iakttaga hvad som
är föreskritvet om helgedomen och om
altaret, att icke ännu en gång vrede
måtte komma öfver Israels barn.
6. Och si, jag har själf tagit edra
bröder, Leviterna, ut ifrån Israels öfriga barn; såsom en gåfva åt eder
hafva de blifvit gifne åt Herren till
att förrätta arbetsl;jänsten vid församlingshyddan.
4 Mos. 3: 45·
7· Och du och dina söner jämte dig
skolen fullgöra edra prästerliga tjänsteåligganden vid allt hvad till altaret
hörer och vid det som är innanför förlåten. Såsom en gåfvotjänst gaf jag
åt eder det prästerliga ämbetet; och
hvar och en främmande, som träder
för nära, skall dödas.
8. Och Herren sade till Aron: Och
si, åt dig har jag gifvit att taga vara
på mina offergåfvor. Af allt som Israels barn åt mig helga gifver jag en
ämbetsrätt åt dig och dina söner såsom en evärdlig rättighet
9· Det skall höra dig till af de allraheligaste offren, af eldsoffren. Alla deras offergåfvor, vare sig spisoffer, syndoffer eller skuldoffer, hvilka de till mig
erlägga, skola, såsom det heligaste af
det heliga, höra dig och dina söner till.
ro. På heligt rum* skall du äta dem.
Allt mankön må däraf äta. Såsom heliga skola de af dig anses. 3 Mos. 6: 1 8.
r r. Och detta är hvad jag gifver åt
dig och åt diua söner och åt dina
döttrar jämte dig, såsom en evärdlig
rättighet af alla Israels barns offergåfvor, ehvad de häfvas eller veftas,
och hvaraf alle, som rene äro i ditt
hus, äga att äta:
3 Mos. 10: , 5 .
• Se 1 Mo•. 6: o6. -
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allt det bästa af olja, och allt
det bästa af vin och säd, det de gifva
åt Herren såsom förstlingsoffer, det
gifver jag åt dig.
13. Förstlingsfrukterna af allt som
växer i deras land, hvilka de äro skyl·
dige att frambära åt Herren, skola tillhöra dig. Alle, som rene äro i ditt
hus, äga att äta däraf.
r 4. Allt spillgifvet i Israel skall tillhöra dig.
3 Mos. 27: 28.
I 5· Allt det som öppnar moderlif
bland allt kött, så af människor som
djur, hvilket de äro skyldige att hem·
bjuda åt Herren, skall höra dig till,
dock så, att du är skyldig taga lösen
för det förstfödt är af människor, äfvensom du är skyldig taga lösen för
det förstfödda af de orena djuren.
12.

2 Mos. 13: tz.

22: 29.

34: 19.

r6. Och hvad lösepenningen därför
angår, så skall du tillåta dess lösning,
sedan det blifvit en månad gammalt,
efter af dig åsatt pris, fem silfversiklar efter helgedomssikelns vikt, eller
tjugu gera.
• Mos. 30: 13.

3 Mos. 27: 25.

4 Mos. 3: 47·

17. Men för det som är förstfödt af
fäkreatur eller förstfödt af får eller
förstfödt af get, får du icke taga lösen.
De äro heliga. Deras blod skall du
stänka på altaret, och deras fett skal!
du uppbränna till ett eldsoffer, Herren
till välbehaglig lukt.
3 l\!os. 1: 9·
r8. Men köttet efter dem skall höra
dig till, likasom veftebringan och det
högra häfvelåret höra dig till.
2

Mos. 29: 26.

3 Mos. 7: 34•

19. Alla de heliga offergåfvor, hvilka

Israels barn helga åt Herren, gifver jag
åt dig, och åt dina söner och åt dina
döttrar jämte dig, såsom en evärdlig
rättighet Ett evärdligt saltförbund ••
inför Herrens ansikte vare detta för
dig och för din säd jämte dig!
20. Och Herren sade till Aron: I
deras land skall du intet besitta och
ingen lott hafva ibland dem. Jag skall
vara din lott och din besittning ibland
Israels barn.
5 Mos. 1o: 9 . ,g, 2.

Jos. 13: 14, 33·

Hes. H' 28.

Och åt Levis barn, si, åt dem
gifver jag all tionde i Israel till be..
l sittning, såsom lön för den arbet~-

u Se 3 Mo•. o: 13.

21.
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tjänst, som de förrätta vid församlingshyddan.
22. Och Israels barn få icke hädanefter komma församlingshyddan nära,
så att de ådraga sig synd och dö,
23. utan Levitema skola göra all
arbetstjänst vid församlingshyddan, och
tle skola bära ansvaret därför. En
evärdlig stadga vare detta för edra
efterkommande! Och ibland Israels
Lam skola de ingen besittning äga.
24. 'fy Israels barns tionde, hvilken
de frambära såsom offergåfva åt Herreu, gih•er jag åt Levitema till besittning. Därföre säger jag ock om dem,
att ibland Israels barn skola de ingen
besittning 5ga.
3 Mos. 2 7: 3o.

KAP. 19: 12.

19 Kapitlet.
De1r. röda ko1l oclr. rem·ng·roattnet.

talade
OchAronHerren
och sade:

till Mose och

2. Detta är ett lagstadganrle, hvilket
Herren bar piibudit, sägande: Säg till
Israels barn, att de skaffa fram till dig
en röd ko, felfri, som intet lyte haf\·er,
på hvilken ok aldrig har kommit.
3· Och denna skolen I lämna åt
prästen E:leasar, och han skall föra
henne utanför lägret och låta slakta
henne i din åsyn.
Ebr. , 3 , u.
4· Och prästen :Eleasar skall taga
af dess blod på sitt fiuger och stänka
af dess blod sju gånger mot framsidan
af församlingshyddan,
5· och låta uppbränna kon i sin åsyn.
25. Och Herren talade till Mose och
Dess hud och dess kött och dess blod
~nde:
jämte dess orenlighet skall han låta
26. Och till Levitema skall du tala
uppbränna.
och säga till dem: När I af Israels
2 Mos. 29: 14. 3 1\fos. 4: n, 12. Ebr. g: 13.
barn mottagen den tionde, h vilken jag
6. Och prästen skall taga cederträ
har gifvit eder af dem såsom eder beoch isop och rosenrödt gam och kasta
sittning, så skolen I frambära utaf den
det midt uti den eld, i hvilken kon
en offergåfva åt Herren, såsom tionde
brinner,
3 Mos '4' 4·
af tionden.
7· och prästen skall tvätta sina klä27. Och denna eder offergåfva skall der och bada sin kropp i vatten och
för eder räknas såsom försUing från därefter gå till lägret, och prästen skall
logen och såsom förstling från vin- vara oren ända till aftonen,
pressen.
8. och den som uppbrände henne
28. Så skolen ock I, af all eder ti- skall tvätta sina kläder i vatten och
onde, hvillcen I mottagen af Israels bada sin kropp i vatten och vara oren
barn, gifva en offergåfva åt Herren, ända till aftonen.
och denna Herrens offergåfva af tion9· Och en ren mau skall hopsamla
den skolen I gifva åt Aron, prästen. askan efter kon och lägga den utan29. Af alla gåfvor I fån skolen I för lägret på ett rent ställe, och den
gih•a åt Herren hela den offergåfva skall förvaras åt Israels barns menigsom honom tillkommer. Den åt ho- het till reningsvatten. Ett syndoffer
nom helgade delen däraf skall tagas är detta.
utaf allt det biista.
ro. Och den som har bopsamlat
30. Och du skall säga till dem: När askan efter kon skall tvätta sina kläder
I till offergåfva frambären det bästa och vara oren ända till aftonen. Och
af eder tionde, skall detta för Levitema detta skall för Israels barn och för
räknas såsom afkastning från loge och frän1lingen, som bor ibland dem, vara
såsom afkastning från vinpress.
en evärdlig stadga.
r r. Den som har kommit vid liket
31. Och I ägen att äta den på hvilket ställe som helst, I själfve och edert af någon död människa och blifvit
husfolk, ty den är eder lön för eder oren för sju dagar,
arbets~änst vid församlingshyddan,
12. han skall härmed rena sig på
32. och I skolen icke därmed ådraga den tredje dagen och på den sjunde
eder någon synd, sedan I hafven af- dagen för att blifva ren. Men om han
tagit det bästa därutaf till offergåfva, icke renar sig på den tredje dagen
och I skolen då icke ohelga Israels och på den sjunde dagen, blifver han
barns heliga gåfvor, att I icke dön.
icke ren.

KAP. 19: 13.
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13. Hvar och en som har kommit
vid liket af en död människa och icke
låtit rena sig, han orenar Herrens tabernakel, och hans 1if skall utrotas
utur Israel. Emedan reningsvattnet
icke har blifvit stänkt på honom, skall
han vara oren och förblifva oren.
14. Detta är lagen, om en människa
dör i ett tält: hvar och en som går
in i tältet och hvar och en som är i
tältet skall vara oren i sju dagar.
15. Och hvarje kärl, som är öppet
och icke med täckelse öfverbundet,
skall vara orent.
16. Och hvar och en som ute på
marken kommer vid någon som har
fallit för svärd eller annars är död,
eller vid ben efter en människa, eller
vid en graf, han skall vara oren i sju
dagar.
17. Och för den som har blifvit
orenad skall man taga af det uppbrända syndoffrets aska och slå friskt
vatten däruppå i ett kärl.
18. Och en ren man skall taga isop
och doppa i vattnet och stänka på
tältet och på alla husgeråden och på
de personer som äro där inne, och på
honom som hade kommit vid benet
eller vid den fällde eller vid den döde
eller vid grafven.
19. Och den rene skall stänka på
den orene på den trt!dje dagen och
på den sjunde dagen; och på den
sjunde dagen skall han rena honom,
och sedan han har tvättat sina kläder
och badat sig i vatten, är han ren
om aftonen.
20. Och den som så har orenat sig
och icke renat sig, hans lif skall utrotas utur folket, ty han har orenat
Herrens helgedom. Reningsvatten har
icke blifvit stänkt på honom; han är
oren.
21. Och detta skall vara för dem en
evärdlig stadga. Och den som har
stänkt reningsvattnet skall tvätta sina
kläder, och den som kommer vid reningsvattnet skall vara oren ända till
aftonen.
22. Och allt som den orene har
kommit vid skall vara orent, och den
person som har kommit vid honom
skall vara oren ända till aftonen.

20

Kapitlet.

Mirfam dör. Folket ktu>rrar öfvff Orist pd
vatten. Mose framkallar vatte1z. 1tr e" kli'pja.
Genomtdg vägras af Edom. Ar01:. dör.

barns hela menighet
O chkomIsraels
till öknen Zin i första månaden, och folket stannade i Kades,
och där dog Mirjam och vardt där
begrafven.
2. Och då där intet vatten fanns för
menigheten, samlade de sig tillhopa
emot Mose och emot Aron. • Mos. 1 7: •.
3· Och folket kifvade med Mose och
sade: O att också vi hade fått dö, då
våra bröder dogo inför Herrens an·
sikte!
4 Mos. n: 33· I6: 3•·
4· Och hvi hafven I fört Herrens
folk till denna öken, att vi skulle dö
här, vi och vår boskap?
S· Och hvi hafven I låtit oss draga
upp ifrån Egypten för att föra oss
till denna usla trakt, där hvarken säd
eller fikon eller vinträd eller granatträd växa och intet vatten finnes till
att dricka?
6. Och Mose och Aron gingo bort
ifrån det församlade folket till ingången af församlingshyddan och föllo
ned på sina ansikten; och Herrens
härlighet visade sig för dem.
7· Och Herren talade till Mose och
sade:
S. Tag stafven och församla menigheten, du och Aron, din broder, och
sägen åt klippan, i deras åsyn, att
hon lämnar vatten ifrån sig, och
skaffa dem så vatten utur klippan och
gif menigheten och deras boskap att
dricka!
Ps. 78: x6.

xos: •P•

Vish. :n: 4·

I

Kor. xo: •·

9· Och Mose tog stafven från dess
plats inför Herrens ansikte, såsom
han hade budit honom.
xo. Och Mose och Aron församlade
folket framför klippan, och han sade
till dem: Hören, I genstörtige! Skola
vi utur denna klippa skaffa eder
vatten?
I I. Och Mose lyfte upp sin hand
och slog på klippan med sin staf två
gånger, och mycket vatten kom därutur, och menigheten drack och deras
boskap.
12. Och Herren sade till Mose och
till Aron: Emedan I icke hafven trott
mig och icke hållit mig helig inför
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Israels barns ögon, därföre skolen I
24. Aron skall samlas till sitt folk,
icke föra denna menighet in i det ty han skall icke inkomma i det land,
hvilket jag har gifvit åt Israels barn,
land, hvilket jag har gifvit dem.
4 Mos. 27: r4. s Mos. r: 37· 3r: •· 30: sr.
emedan I icke hörsammaden min be13. Detta vattnet fick namnet Me- fallning vid Meribas vatten.
riba, *emedan Israels barn hade kif25. Tag Aron och Eleasar, hans son,
vat med Herren, då han ibland dem och för dem upp på berget Hor,
4 Mos. 27: r3. 33: 38. s 1\Ios. 32: so.
bevisade sin helighet.
26. och afkläd Aron hans kläder och
Ps. ro6: 32. Hes. 47: 19.
r4. Och Mose skickade sändebud sätt dem på E leasar, hans son! Och
Aron skall samlas till sitt folk och
ifrån Kades till konungen i Edom:
dö där.
Så säger Israel, din broder: Du kän27. Och Mose gjorue såsom Herren
ner alla de motgångar, som hafva
hade budit; och de uppstego på berget
träffat oss.
Dom. u: r9.
Hor i hela menighetens åsyn.
15. Våra fäder drogo ned till Egyp28. Och Mose afklädde Aron hans
ten, och vi stannade i Egypten i många
kläder och satte dem på Eleasar, hans
år, och Egyptierna misshandlade ·oss
son. 0c4 Aron dog där på spetsen
och våra fäder.
af berget, men Mose och Eleasar stego
r6. Och vi ropade till Herren, och
s Mos. ro: 6.
han hörde vår röst och sände en ängel ned ifrån berget.
29.
Och
då
hela
menigheten
såg,
och utförde oss utur Egypten; och si, att Aron var död, begräto de Aron
i
vi äro nu i Kades, en stad på gränsen
trettio dagar, hela Israels hus.
till ditt område.
2 Mos. r4: r9.
17. !:.åt oss taga vägen genom ditt
land! Ofver åkrar och vingårdar skola
21 Kapitlet.
vi icke gå och icke dricka vatten utur
Kontmgetz i Arad besegras. Kojja rormeu.
brunnarne. Kungsvägen vilja vi gå
Konung-artu Silum ocl1. Og burg-ras.
och ej taga af till höger eller vänster,
till dess vi hafva gått igenom ditt
ch när konungen i Arad, Kanaområde.
neern, som bodde i sydlandet,
r8. Och Edom svarade honom: fick höra, att Israel var i antågande
Igenom mitt land får du icke gå. på vägen till Atarim, drog han u t till
Med svärdet skall jag annars draga strids emot Israel och bortförde några
dig till mötes.
af dem j fångenskap.
4 1\fos. 33 : 40.
19. Och Israels barn sade till ho2. Och Israel lofvade H erren ett
nom: På allmänna stråkvägen vilja vi löfte och sade: Om du gifver detta
gå, och om vi dricka vatten utur dina folk j min h and, så skall jag g j f va
brunnar, vi och våra boskapshjordar, deras städer till spillo.
så vilja vi erlägga betalning därför.
3· Och Herren lyssnade till Israels
Blott en ringa ting är hvad vi begära: tal och gaf Kanaueem i deras hand,
fritt genomtåg till fot.
och de gåfvo dem och deras stä20. Och han svarade: Du får icke der till s p j ll o och kallade stället
tåga härigenom. Och Edom drog ut H orma**.
emot honom med mycket folk och
4· Och de bröto upp ifrån berget
med stark hand.
21. Och Edom förvägrade Israel att Hor på vägen till Röda hafvet, för
tåga igenom hans område; och Israel att kringgå Edoms land, och folket
blef otåligt under vägen.
drog sig undan ifrån honom.
5· Och folket talade emot Gud och
22. Och Israels barn bröto upp från emot Mose och sade: Hvi hafven I
Kades och kommo, hela menigheten, fört oss upp ifrån Egypten till att dö
i öknen? ty här finnes hvarken bröd
till berget Hor.
4 Mos. 33: 37, 39·
23. Och Herren talade till Mose och eller vatten, och vi äro utledsne vid
till Aron på berget Hor vid gränsen den usla födan.
till Ed oms land och sade:
6. Och Herren sände brännande or-

O

• D. ä. kif. -

"

D. ä. tillspillo&"ifuin.e;.
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mar emot folket, hvilka stungo folket,
21. O ch I srael sände bud till Sihon,
så att mycket folk i Israel dog.
Amoreernas konung, och sade:
Vish. t6: s6.

I

Kor. to: 9·

7· Och folket gick till Mose och sade:
Vi hafva syndat, att vi talat emot Herren och emot dig. Bed till Herren
för oss, att han afvänder dessa ormar
ifrån oss! Och Mose bad för folket.
8. Och Herren sade till Mose: Gör
dig en orm och sätt upp honom på
en stång, så skall hvar och en, som
har blifvit stnngen och som ser på
honom, blifva vid lif!
g. Och Mose lät göra en orm af
koppar och uppsatte den på en stång;
och om en orm hade stungit någon,
och han blickade upp mot kopparormen, så blef han vid lif.

5 !\los.

2:

26.

Dom. u: '9·

Låt mig taga vägen genom ditt
land! Inga afvägar in på åkrar eller
vingårdar skola vi taga och icke dricka
vatten utur brunnarne. Kungsyägen
vilja vi gå, till dess vi hafva tågat
igenom ditt område.
23. Men Sihon tillstadde icke Israel
att tåga igenom sitt land, utan Sihon
församlade allt sitt folk och gick ut
emot Israel åt öknen till; och när han
kom till J ahaz, sammandrabbade han
med Israel.
24. Och Israel slog honom metl
sviirdsegg och intog hans land, ifrån
Arnon ända till Jabbok, ända till Am• Kon. ,g, 4· Joh. 3: '4·
manitemas land; ty Ammoniternas
ro. Och Israels barn bröto upp och gränser voro befästa.
s Mos . 2 : 3., 33.
lägrade sig i Obot.
•g: 7, 8. Ps. 135: ,,_ 136: '9· Am. 2: 9·
II. Och ifrån Obot bröto de upp
25. Och Israel intog alla dessa stäoch lägrade sig vid Ijie-Haabarim i der, och Israel nedsatte sig i Amoöknen, som ligger gent emot Moab, reeruas alla städer, i Hesbon och i
alla dess lydstiider.
öster ut.
4 Mos. 33: 44, 47·
d
26. Ty Hesbon var en Sihons,
en
12. Därifrån bröto de upp och lä gAmoreiska konungens, stad, och han
rade sig vid bäcken Sered.
13. Därifrån bröto de upp och läg- hade krigat med den förre konungen
rade sig på denna sidan om Arnon- i Moab och hade tagit ifrån honom
floden, som upprinner i öknen ifrån hela hans land, ända till Arnon.
Amoreernas land, ty Arnon är M:oabs
27. Härom sjöngo skalderna så:
•Gån till Hesbon - byggas och begräns och skiljer Moabs och Amo- fästas skall Sihons stad;
reernas land.
Dan. n: t8.
8
Id 1
ott 'f å H
2 · ty en e
I 4· Därföre talas det i »Boken om
lar utga 1 r n esHerrens krig• om Vaheb i Sufa och bon, en låga ifrån Sihons stad, som
förtärde Ar i Moab - I, som bon på
0111 Amonbiickarue
I 5· och de bäckars flöde, som sträcka höjderna kring Arnon !
Jer. 48: 45, 46.
29. Ve dig, l\1oab! Förloradt ii r
sig till Ars område och ligga utmed du, Kernos' * folk. Han har låtit sina
Th1oabs gräns.
· ån
I6. Och därifrån drogo de till Beer, söner fly och sina döttrar föras 1 f gen.
skap till Sihon, Amoreernas konung.
eller den brunnen, om h vilken Herren
Och · k"t
d d
0.. d
"I
F" m1 f lk t, o
30.
V1 s o o ne
em.
esad e t ill '"'" ose: • orsa a o e sa 1 dt bl f H b 0 .. d till D'b
vill jag gifva dem vatten!>
ag o e .. . ~s ~ an .~
. 1.. on,
d"
D t
och vart ha.l)nmgstag strackte s1g anda
1
1 ...
1 7·
.e var sa . som srdae b SJon~ till N ofah, h vars område går fram till
d enna
sangen: • pnng upp, u runn. M db
18. Hälsen honom med en sång, 1 e a.>
. .
en brunn, hvilken furstar hafva gräft
31. O~h Jsrael nedsatte s1g 1 Aruooch folkhötdingar brutit upp med spira reernas an ·
och med sina stafvar!• Och ifrån
32. Och J\.lose sände kunskapare till
öknen drogo de till Matt.c·ma,
J aeser, och de intogo dess lydstäder,
19. och ifrån Mattana till Nahaliel, och han förjagade de Amoreer, som
och ifrån Nahaliel till Bamot,
voro där.
20. och ifrån Barnot till den dalen,
33· Och de väuc1e sig därifrån och
som ligger på Moabs mark, på höjden togo vägen till Basan. Och Og, koaf Pisgaberget, med utsikt öfver öknen. n ung i Basan, drog ut emot dem,
.. Kcmos var Moabiternas förnämste af&"ud.
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han och allt hans folk, till strids vid
E<lrei.
s Mos. 3: r. 29: 7·
34· Och Herren sade till Mose: Icke
må du rädas för honom! ty i din hand
vill jag gifva honom och allt hans
folk och hans land, och dn skall göra
med honom på samma sätt som du
gjorde med Sihon, Amoreernas konung,
som bodde i Hesbon. Ps. r 3s: ro, u.
35· Och de slogo honom och hans
söner och hela hans folk, så att ingen
blef öfrig, och togo hans land i besittning.

KAP. 22: 22.

9· Och Gud kom till Bileam och
sade: Hvilka äro de män, som äro
hos dig?
ro. Och Bileatn svarade Gud: Balak,
Zippors son, konung i Moab, har
sändt till mig detta budet:
r r. Si, ett folk har utgått ifrån Egypten och öfvertäckt landets yta. Gå
nu och förbanna det åt mig! Törhända skall jag då kunna strida emot
det och följaga det.
12. Och Gud sade till llileam: Du
skall icke gå med dem. Du skall icke
förbanna detta folk, ty välsignadt är
det.
22 Kapitlet.
13. Och Bileam steg upp följande
Bala!.: ock Bileam.
morgon och sade till Balaks furstar:
ch Israels barn bröto upp och Gån till edert land! ty Herren har
lägrade sig på Moabs hedar, öster vägrat mig sitt tillstånd att följa med
om J ordan, gent emot J eriko.
eder.
2. Och Balak, Zippors son, såg allt
14. Och 1\IIoabs furstar stodo upp
h vad Israel hade · gjort åt Amoreerna. och gin go till Balak och sade: Bileam
3· Och Moab intogs af stor fruktan har vägrat att följa med oss.
15. Och Balak sände ytterligare
för folket, emedan det var så talrikt,
och 1\IIoab grufvade sig för Israels .· åstad flere och förnämligare furstar
1
barn.
än desse.
4· Och Moab sade till de äldste i
16. Och desse kommo till Bileam
Midjan: •Den där hopen skafver allt och sade till honom : Så säger Balak,
rundtomkring oss, såsom oxen skafver Zippors son: Icke må dn låta något
gräset på marken. > Och Balak, Zip- förhindra dig att komma till mig!
pors son, var konung i Moab vid
17. ty mycken ära vill jag bevisa
denna tiden.
dig, och allt hvad du säger mig skall
5· Och han sände bud till Bileam, jag göra. Kom blott och förbanna
Beors son, till Petor, som ligger vid åt mig detta folket!
älfven i hans hemland, för att kalla
18. Och Bileam svarade och sade
honom och säga: Si, ett folk har ut- till Balaks 1jänare: Om Balak än gåfve
gått utur Egypten. Si, det öfvertäcker mig så mycket silfver och guld, som
landets yta, och det har satt sig ned får rum i, hans hus, så kunde jag dock
gent emot mig.
Jos. , 3 , • 2 • 24 : 9 •
icke öfverträda Herrens, min Guds,
6. Men kom nu och förbanna åt ord, ehvad det som borde göras vore
mig detta folket, ty det är mig öfver- litet eller stort.
4 Mo·s. 2 4: , 3 .
mäktigt! Törhända skalljag då kunna
19. Stannen dock nu äfven I kvar
slå det och följaga det utur landet, här öfver natten, attjag må fömimma
ty jag vet, att den du välsignar, han hvad Herren ytterligare kan vilja säga
är välsignad, och den du förbannar, mig!
han är förbannad.
20. Och Gud kom till Bileam om
7· Och 1\IIoabs äldste och Midjans natten och sade till honom: Emedan
äldste gingo åstad och buro besvärj- desse män hafva kommit för att 1<:alla
ningslönen med sig; och de kommo dig, så statt upp och följ med dem!
till Bileam och talade till honom Da- Men endast hvad jag säger dig skall
laks ord,
2 Petr. 2: , 5 . J ud. v. u.
du göra.
8. och han svarade dem: Vänten
21. Och Bileam stod upp följande
här öfver natten, så vill jag gifva eder morgon och sadlade sin åsninna och
besked, efter hvad Herren vill säga följde med Moabs furstar.
mig! Och Moabs furstar stannade
22.
Och Guds vrede upptändes,
kvar hos Bileam.
medan han var på vägen, och en

O
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Herrens ängel ställde sig på vägen
för att mota honom, där han red på
sin åsninna, jämte två sina drängar.
23. Och när åsninnan fick se Herrens ängel stå på vägen med ett draget svärd i sin hand, tog åsninnan af
ifrån vägen och gick in på åkern, och
Bileam slog åsninnan för att förmå
henne att åter intaga vägen.
24. Och Herrens ängel stod stilla i
en smal gata emellan två vingårdar,
med en mur på hvardera sidan.
25. Och när åsninnan såg Herrens
ängel, tryckte hon sig mot väggen
och tryckte Bileams fot mot väggen,
och han slog henne ännu en gång.
26. Och Herrens ängel gick längre
fram och ställde sig på ett trångt
ställe, där ingen väg fanns att vika
af, hvarken till höger eller vänster.
27. Och när åsninnan såg Herrens
ängel, lade hon sig ned under Bileam;
och Bileams vrede upptändes, och han
slog åsninnan med käppen.
28. Och Herren öppnade åsninnans
mun och hon sade till Bileam: Hvad
har jag gjort dig, att du slagit mig
redan tre gånger?
29. Och Bileam svarade åsninnan:
Du har gäckats med mig. Om jag
blott hade ett svärd i min hand, så
dräpte jag dig genast.
30. Och åsninnan sade till Bileam:
År icke jag din åsninna, hvilken du
har ridit på i all din tid intill denna
dag? Har jag plägat så göra emot
dig? Och härtill svarade han: •Nej.•
3 r. Och Herren öppnade Bileams
ögon, så att han såg huru Herrens
ängel stod på vägen med ett draget
svärd i sin hand, och han bugade sig
och föll ned på sitt ansikte.
32. Och Herrens ängel sade till honom: Hvi har du redan tre gånger
slagit din åsninna? Si, jag har gått
ut för att mota dig, ty vägen hafver
bråddjup i mina ögon.
33· När åsninnan fick se mig, tog
hon af ifrån vägen vid min åsyn, nu
för tredje gången. Om hon icke hade
gått af vägen vid min åsyn, så hade
jag redan dödat dig och låtit henne
lefva.
34· Och Bileam svarade Herrens
ängel: Jag har syndat, ty jag visste
ej, att du stod emot mig på vägen;
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och om denna är onu i uina ögon,
så vill jag vända tillbaka hem.
35· Och Herrens ängel sade till Bileam: Följ med dessa män! men inga
andra ord, än dem jag säger dig, skall
du tala. Och Bileam följde med Balaks furstar.
36. Och när Balak hörde, att Bileam
var kommen, gick han ut att möta
honom till den stad i Moab, som
ligger vid stranden af Arnon, vid
gränsen af hans område.
37· Och Balak sade till Bileam: Har
jag icke skickat bud efter dig för att
kalla dig? Hvi ville du ej komma till
mig? Skulle jag icke mäkta visa dig
tillräcklig ära?
38. Och Bileam svarade Balak: Si,
jag har nu kommit till dig. Men skall
jag väl mäkta säga något? Det ord,
hvilket Herren lägger mig i munnen,
det skall jag säga.
39· Och Bileam gick med Balak,
och de kommo till Kixjat Huzot.
40. Och Balak slaktade oxar och
får och sände till Bileam och till de
furstar, som voro med honom.
41. Och om morgonen tog Balak
och förde Bileam upp på Bamot-Baal;
och därifrån skådade han den ena
ändan af lägret.

23 Kapitlet.
Bil~ams

fiirbmmclu förbytt i välsz'g1telse.

sade till Balak: Bygg
OchmigBileam
här sju altaren och skaffa
mig hit sju stutar och sju vädurar!
2. Och Balak gjorde såsom Bileam
hade sagt; och Balak och Bileam offrade en stut och en vädur på hvatje
altare.
3· Och Bileam sade till Balak: Stanna
bredvid ditt brännoffer, så vill jag gå
bort! Törbända kommer Herren mig
till mötes, och det ord han uppenbarar
för mig, det vill jag gifva dig till
känna. Och han gick upp på en kal
klippa.
4· Och Gud kom Bileam till mötes,
och han sade till honom: Sju altaren
har jag tillredt, och på hvatje altare
har jag offrat en stut och en vädur.
5· Och H erren lade ord i Bileams
mun och sade : Gack tillbaka till Ba·
lak och tala så!
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6. Och han gick tillbaka till honom, och si, han stod bredvid sitt
brännoffer, han och alla Moabsfurstar.
7· Och han kvad och sade: Ifrån
Aram hämtade mig Balak, Moabs
konung, ifrån bergen i öster, sägande: >Kom och förbanna åt mig
J ako b, och kom och fördöm Israel!»
8. Huru skall jag kunna förbanna
den, hvilken Gud icke förbannar,
och fördöma den, hvilken Herren
icke fördömer?
9· Ty ifrån klippornas spets ser
jag honom och från bergshöjderna
skådar jag honom, si, ett folk som
bor för sig själft och icke räknar sig
ibland hedningarne.
ro. Hvem kan räkna Jakobs sand
och tälja fjärdedelen utaf Israel? O
att jag finge dö de rättfärdiges död,
och min ände varde såsom deras ände!
II. Och Balak sade till Bileam:
H vad har du gjort mig? Till att förbanna mina fiender har jag hämtat
dig, och si, du har ej gjort annat
än välsignat dem.
12. Och han svaradeoch sade: Skulle
jag då icke rätta mig efter h vad Herren lade mig i munnen och säga det?
13. Och Balak sade till honom:
Följ nu med mig till ett annat ställe,
hvarifrån du kan se lägret! du såg*
endast den ena ändan däraf, men
kunde icke öfverse det i sin helhet;
och förbanna det n u därifrån åt mig!
14. Och han tog honom med sig
till spejareslätten på spetsen af Pisgaberget och byggde där sju altaren
och offrade en stut och en vädur på
hvatje altare.
r s. Och han sade till Balak: Stanna
du här bredvid ditt brännoffer, så vill
jag gå dit bort till mötes!
r6. Och Herren kom Bileam till
mötes och lade ord i hans mun och
sade: Gack tillbaka till Balak och
tala så!
4 !Il os. 20: 35·
17. Och han gick till honom, och
si, han stod bredvid sitt brännoffer,
och Moabs furstar med honom, och
Balak sade till honom: H vad har
Herren sagt?
18. Och han kvad och sade: •Statt
upp, Balak, och hör! Vänd örat till
mig, du Zippors son!

19. Gud är icke en människa, att
han skulle kunna ljuga, eller ett Adams
barn, att han skulle kunna något ångra.
Skulle han säga något och icke göra
det? Skulle han tala något och icke
hålla det?
20. Si, att välsigna är jag befalld;
och han har välsignat, och jag kan
icke ändra det
21. Han har ingen orätt sett i Jakob
och ingen orättfärdighet skådat i Israel. Herren, hans Gud, är med honom, och han jublar öfver sin ko·
n ung.

22. Gud själf förde dem ifrån Egyp·
ten. starke äro de som bufflar.
4 Mos. 04: 8.

5 Mos. 33: '7•

23. Ehuru spåmän icke finnas i Jakob och inga teckentydare i Israel,
blifver det dock, när tid är, sagdt för
Jakob och för Israel h vad Gud vill
göra.
24. Si, eit folk är det, som stiger
upp såsom en lejoninna och som reser
på sig såsom ett lejon. Det lägger
sig ej ned förrän det har ätit upp sitt
rof och druckit de slagnes blod.>
25. Och Balak sade till Bileam: Du
må då hvarken förbanna dem eller
välsigna dem!
26. Och Bileam svarade och sade
till Balak: Har jag icke talat till dig
och sagt, att allt hvad Herren säger,
det måste jag göra?
27. Och Balak sade till honom:
Kom, jag vill taga dig med mig till
ett annat ställe. Törhända skall det
där blifya rätt i Herrens ögon, att du
därifrån förbannar dem åt mig.
28. Och Balak tog Bileam med sig
upp på spetsen af berget Peor, som
vetter mot öknen.
29. Och Bileam sade till Balak: Bygg
mig här sju altaren och skaffa mig
hit sju stutar och sju vädurar!
30. Och Balak gjorde såsom Bileam
sade, och han offrade en stut och en
vädur på hvarje altare.

• Nämligen förra gången pä Bamot·Baal.

24 Kapitlet.
JJileam fortfar att välsigila Israel ock t•änder
därefter tillbaka till sitt lmtd.

DåligtBileam
såg, att det var behagi Herrens ögon, att han väl-

signade Israel, gick han icke nu, så-
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som de förra g&.ngerna, att söka spådomstecken, utan vände sitt ansikte
mot öknen.
4 Mos. 23: 3· I5·
2. Och Bileam upplyfte sina ögon
och såg Israel, där han låg efter sina
stammar, och Guds ande kom öfver
honom,
3· och ha11 kvad och sade: »Så säger Bileam, Beors son, och så säger
mannen med det slutna ögat;
4· så säger han, som hör Guds
tal, som ser den Allsmäktiges syn,
som, när han faller,* får ögonen upplåtna :
5· Huru sköna äro icke dina tält,
o Jakob, dina hyddor, o Israel!
6. Såsom strömmar ligga de utsträckta, såsom trädgårdar ";d en älf,
såsom aloeträd, dem Herren själf planterat, såsom cedrar vid vatten.
7· Vatten strömmar utur hans ämbar, och hans säd får vatten nog; och
större är hans konung än Agag,** och
högt hans konungavälde.
8. Gud själf förde honom ifrån Egypten. Stark är han som en buffel.
Han äter upp de folk, som s~tta sig
emot. h?nom, och gnager .kotte~ af
dem m till benen, och hans p1lar träffa.
4 !\los. 23: •••

9· Lägger han sig ned till hvila, lik
ett lejon eller en lejoninna, hvem vågar väcka upp honom? Välsignad
vare den som välsignar dig, och förbannad den som förbannar dig!•

180

sig godt eller ondt, efter eget tycke.
H vad HetTen talat, det skall jag tala.
4 Mos.

··= x8.

14. Och si, nu går jag till mitt folk.
Kom nu! så skall jag förkunna dig
hvad detta folk skall göra med ditt
folk i tider som komma.>
15. Och ban bö~jade kväda och sade:
•Så säger Bileam, Beors son, och så
säger mannen med det slutna ögat,
16. så säger ban, som bör Guds tal,
som känner den Högstes rådslag, som
sett den Allsmäktiges syn, och som,
när han faller, får ögonen upplåtna:
17. Jag ser det, men icke nu, jag
skådar det, men icke nära; en stjärna
framträder utur Jakob, och en spira
höjes utur Israel och krossar M oabs
sidor och hjässan på alla öfvermodets
bam,
• Sam. 8: •·
rS. och underlägger sig Edom och
. Seir, sina fiender, och Israel växer i
kraft.
2 Sam. 8: r 4.
19. Och öfver dem. blifver Jakob
herre,.. <?ch n_ed~rgör 1 siliderna allt
som ofngt bhfVIt!•
20. Och ban såg Amalek, och han
kvad och sade: Bland hednafolk gör
Amalek böJjan *** men slutar med all
. älf r·
o
'
SJ
orgas. • Mos. '7' 8 f. ' Sam. 15: 7·
21. Och han såg Keniterna oclt
kvad och sade: •Fast är din boning,
och byggdt på klippan är ditt bo.
22. Ej skall Kain blifva ub-otad
förrän Assur förer dig i fångenskap.•
23. Och han kvad vidare och sade:
•Ack, den som lefde då, när Gud låter så gå,
24. och när skepp komma ifrån Kittim t till alt förödmjuka Assur och
förödmjuka E ber; -ft men äfven han
skall förgås. •
25. Och Bileam stod upp och for
tillbaka till sitt land, och äfven Balak
for sin väg.

l

ro. Då upptändes Balaks vrede emot
Bileam, och Balak slog sina händer
tillsammans och sade till honom: Till
att förbanna mina fiender har jag kallat dig, och si, du har nu tre gånger
välsignat dem;
I r. och fly nu din väg hem till ditt!
J ag tänkte, att jag skulle få bevisa
dig ära; men si, Herren bar nekat
dig den äran.
12. Och Bileam svarade Balak: »Har
25 Kapitlet.
jag icke talat och sagt till dina sändebud, hvilka du sände till mig :
/.rraeliterna fö1:föras till otu!.:t ocll afguJ,,.
dyrkan.
13. Om Balak än gåfve mig så mycket silfver och guld, som får rum i Qch Israel stannade i Sittim, och
hans hus, så kunde jag dock icke öffolket böljade att bedrifva horrli
verträda Herrens ord för att göm, vare med 1\Ioabs döttrar,
4 Mos. 33 : 49 .

• D. ä. råkar i profetisk hänryckning.-~* Allmånt namn p~ Amalekiternas konungar.
('.,...(' Nämligen att be kriga Israel. - t Allmänt namn p.l. länderna i väster· här menas Macedonier
och Romare. - tt D. ä. folken p& andra sirlan om F:ufrat.
'
---.4
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och clessa inbjödo dem till sina
gudars offenuåltider;
3· oclt folket åt och tillbad deras
gudar, och Israel slöt sig till BaalPeor,* och Herrens vrede upptändes
emot Israel. s Mos. 4: 3• Jo>. 22 : '7· Os. 9: 10.
4· Och Herren sade till Mose: Församla till dig folkets alla hufvudmiin,
och låt, medan solen ännu är uppe,
upphänga de brottsliga åt Herren, pi
det att Herrens nedes låga m:'ttte
vända igen ifrån Israel!
S· Och Mose sade till Israels domare:** Dräp e enhvar dem af sina
män, som hafva slutit sig till BaalPeor!
6. Oclt si, en man af Israels barn
kom och förde in till sina bröder en
Midjanitisk kvinna,, i Moses och hela'
Israels barns memghets åsyn, under
dt;t att ?ess~ stod? gråtande vid ingangen ttll for:amlingshydd~n.
7· <?ch ~ä rmehas, s~n till Eleasar,
son till prasten Aran, sag detta, stod
han upp utur menigheten och tog ett
spjut i sin hand
Ps. xo6: 30.
8. och gick efter den Israelitiske
mannen in i tältets sofrnrn och genomstack dem båda, den Israelitiske mannen och kvinnan ända till hennes kved.
Och hemsökelsen upphörde bland Israels barn.
Syr. 45 : o8. x Makk. o: 54·
9· Och de som hade dött af denna
hemsökelse v oro t j ugnfyra tusen.
2.

x Kor . to: 8.

ro. Och Herren talade till Mose
och sade:
r r. Pinehas, son till Eleasar, son till
prästen Aron, har afvändt min vrede
ifrån Israels barn, därigenom att han
ibland dem har nitälskat i mitt ställe,
på det att icke jag i min nitälskan
skulle göra slut på Israels barn.
12. Säg därföre: Si, jag gifver honom mitt fridsförbund,
I 3· ett förlmnd om ett evärdligt
prästadöme, som skall tillhöra honom
och hans säd efter honom, till lön därför, att han har nitälskat för sin Gud
och försonat Israels barn.
14. Och namnet på den Israelitiske
mannen, som blef fälld och som fälldes
jämte den Midjanitiska kvinnan, var
Simri, son till Salu, en Sirneonitisk
~;läkthöfding.

• Namn pi en Uoabitisk ~ffl'Ud. -

KAP. 26: 10.

r s. Och namnet på den fällda Midjanitiska kvinnan var Kosbi, dotter till
Zur, som var höfding för ett fadershus
i Midjan.
4 Mos. 3'' 8.
16. Och Herren talade till Mose
och sade:
r7. Angripen Midjaniterna och slån
dem!
4 Mos. 3r: 2.
r8. Ty de hafya angripit eder genom
sina bedrägerier, hvarmed de bafva
bedragit eder, för Peors och för Kosbis, den Midjanitiska höfdingdotterns,
deras systers skull, som blef fälld på
hemsökelsedagen för Peors skull.

26 Kapitlet.

och

Ny folkräklling.

efter denna hemsökelse talade
Herren till Mose och till Eleasar
prästen Arans son, och sade:
'
2. Upptagen summan af Israels
barns hela menighet, ifrån tjugu års
ålder och därutöfver efter deras fadershus af alla stridbar~ män i Israel!
'

4 Mos . .: 2, 3·

3· Och Mose och Eleasar, prästen,
talade till dem på l\1 oabs hedar, vid
J ordan, midt emot J eriko, och sade
dem detta.
4· Ifrån tjugu års ålder och därutöfver, såsom Herren hade budit Mose
och Israels barn, som hade utgått utur
Egyptens land, inmönstrades de.

s. R u b e n, Israels förstfödde son,
Rubens barn: Han ok, den Hanokska
släkten, af Pallu den Falluska släkten.
6. af Hezron den Hezronitiska släk~
ten och af Karrni den Kanniska släkten.
7· Dessa voro de Rubenitiska släkterna. Och de inmönstrade af dem
voro fyratiotre tusen sju hundra trettio.
8. Och Pallus son var Eliab.
9· Och Eliabs barn voro Nemuel
och Datan och Abiram. Desse äro
samme Datan och Abiram, hvilka såsom menighetsombud satte sig upp
emot Mose och Aron, jämte Korahs
anhängare, när de satte sig upp emot
Herren,
4 ~Ios. 16: •·
10. då jorden öppnade sin mun och
uppslukade dem och Korah, och hans
anhängare omkomma, och elden för-

•• Se •

:.ras.

18: •S· o6.
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tärde de två hundra femtio männen,
29. Manasses barn: Af Makir den
och de vordo till ett tecken.
Makirska släkten; och Makir födde
n. 1\'Ien Korahs barn omkommoicke. Gilead, af Gilead den Gileadska släkten.
Jos. I7: I.
12. Simeons barn efter deras släk30. Gileads barn v oro dessa: Af
ter: Af Nemuel den Nemuelska släk- J eser den J eserska släkten, af Hel ek
ten, af Samin den Saminska släkten, den Helekiska släkten,
af Jakin den Jakinska släkten,
31. af Asriel den Asrielska släkten,
13. af Serah den Seraiiiska släkten af Sikem den Sikemska släkten,
och af Saul den Saulska släkten.
32. af Semida den Semidaiska släk14. Dessavoro de Sirneonitiska släk- ten och af Hefer den Hefriska släkten.
terna, tjugutvå tusen två hundra.
33· Och Zelofhad, Hefers son, hade
inga söner, utan endast döttrar; och
15. Gads barn efter deras släkter:
namnen på Zelofbads döttrar voro
Af Zefon den Zefonska släkten, af
Mahla och Noa och Hogla och Milka
Haggi den Haggiska släkten, af Suni
och 'l'irza. 4 Mos. 27: I. 36: 2. Jos. I7: 3·
den Suniska släkten,
34· Dessa voro Manasses släkter, af
16. af Osni den Osniska släkten, af
hvilka inmönstrades femtiotvå tusen
Eri den Eriska släkten,
sju hundra.
17. af Arod den Arodska släkten och
af Areli den Areliska släkten.
35· Efraims barn efter deras släk18. Dessa voro Gads barns släkter, ter voro: Af Sutelah den Sutelahiska
af hvilka inmönstrades fyratio t<~sen släkten, af Beker den Bakriska släkten,
fem hundra.
af Tahan den Tallanska släkten.
36. Och dessa ~oro Sutelabs barn:
19. Judas barn Er och Onan. Och Af Eran den Eranska släkten.
Er och Onan hade dött i Kanaans
37· Dessa voro Efraims barns släkland.
I Mos. 38: 7, g, Io. 46: I2·
ter, af hvilka inmönstrades trettiotvå
20. Och Judas barn efter deras släktusen fem hundra. Dessavoro Joscfs
ter voro: Af Sela den Selanska släkten,
barn efter deras släkter.
af Perez den Parziska släkten, af Serah den Sariiiska släkten.
38. Benjamins barn efter deras
21. Och Perez' barn voro: Af Hez- släkter voro: Af Bela den Belaiska
ron den Hezronska släkten, af Hamul släkten, af Asbel den Asbelska släkten,
den Hamulska släkten.
af Ahiram den Ahiramska släkten,
22. Dessa voro Judas släkter, af
39· af Sefufam den Sufamska släkhvilka inmönstrades sjuttiosex tusen ten, af Hufam den Hufamska släkten.
fem hundra.
40. Och Belas barn voro Ard och
Naaman, af h vilka denArdiska släkten
23. Isaskars barn efter deras släkoch den Naamanska släkten.
ter voro : Af Tola den Tolaiska släk41. Dessa voro Benjamins barns
ten, af Puva den Puviska släkten,
släkter, af h vilka inmönstrades fyratio24. af Jasub den Jasubska släkten,
fem tusen sex hundra.
af Simron den Simronska släkten.
25. Dessa voro Isaskars släkter, af
42. Dans barn efter deras släkter
h vilka inmönstrades sextiofyra tusen voro: Af Suham den Suhamska släktre h undra.
ten. Dessa voro Dans barn efter de26. Sebulons barn efter deras ras släkter.
43· Summan af de Suhamska sl~
släkter voro: Af Sered den Sardiska
släkten, af Elon den Elonska släkten, terna, som inmönstrades, var sextio·
fyra tusen fyra hundra.
af J ahleel den J ahleelska släkten.
27. Dessa voro de Sebulonska släk44. Asers barn efter deras släkter
terna, af hvilka inmönstrades sextio
voro: Af Jimna den J imnaiska släkten,
tusen fem hundra.
af Jisvi den Jisviska släkten, af Beria
28. Josefs barn efter deras släkter den Beriaiska släkten.
voro: Manasse och Efraim.
45· Berlas barn: Af Heber den H eb·
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riska slå.kten, af Malkiel den Malkilska släkten.
46. Och namnet på Asers dotter
yar Serah.
47· Dessa voro Asers barns släkter,
nf h vilka inmönstrades femtiotre tusen
fyra hundra.

de framburo främmande eld inför Herrens ansikte.
3

~1os.

zo:

2.

4 1\fos. 3: 4·

r Krön. 24: :a.

62. Och de inmönstrade af dessa
voro tjugutre tusen, alla af mankön,
ifrån en månads ålder och därutöfver;
ty de hade icke blifvit inmönstrade.
ibland Israels barn, emedan ingen
48. Naftalis barn efter deras släk- äga skulle blifva anslagen åt dem
ter voro: Af J ahzeel den J ahzeelska ibland Israels barn.
släkten, af Guni den Guniska släkten,
63. Desse voro de som inmönstrades
49· af J ezer den J ezriska släkten af Mose och prästen Eleasar, hvilka
och af Sillem den Sillemska släkten. mönstrade Israels barn på Moabs heso. Dessa voro Naftalis barn efter dar vid Jordan, midt emot Jeriko.
deras släkter, af hvilka inmönstrades
64. Och ibland dessevar ingen kvar
fyratiofem tusen fyra hundra.
af dem som hade blifvit inmönstrade
af Mose och prästen Aron, hvilka
sr. Dessavoro de som inmönstrades hade
mönstrat Israels barn i Sinais
af Israels barn, sex hundra ett tusen
4 !\los. " ,g,
sju hundra trettio. 1 Mos. ,, 45, 46. 2: 3•· öken;
65. ty om dem hade Herren sagt:
52. Och Herren talade till Mose De skola alla dö i öknen, och af dem
skall ingen blifva öfrig, med undantag
och sade:
53· At dessa skall landet utskiftas af Kaleb, J efunnes son, och J osua,
Nuns son.
till ägo, efter personernas antal.
4 Mos. 1-4: 29, 30. 32: ro f. 1 Kor. 10: 5·
54· Åt den stam, som är stor, skall
du gifva en större äga, och åt den,
27 Kapitlet.
som är mindre, skall du gifva en
mindre äga. Åt h var och en skall en Zdofllads döttrar. '.loma förordnas att eft.,..
träda 111ose.
äga gifvas, i mån af de inmönstrades
ch fram trädde döttrarna af Zelofantal.
4 Mos. 33: 54•
had, son till Hefer, son till Gi55· Men med lott skall landet skiftas. Efter sina stammars· namn skola lead, son till Makir, son till Manasse,
af Manasses, Josefs sons, släkter; och
de få sina ägor.
56. Efter lottens utslag skall enhvar namnen på hans döttrar voro Mahla,
få sin äga, antingen den är stor eller Noa, Hogla, Milka och Tirza.
4 Mos. 26: 33· 36: •· Jos. 17: 3·
liten.
2. Och de stannade inför Mose och

O

57· Och desse voro de som inmönstrades af Levis stam, efter deras
släkter: Af Gerson den Gersonska
släkten, af Kehat den Kehatitiska släkten, af Merari den Merantiska släkten.
2 Mos. 6: 16.

4 Mos. 3: '7·

58. Till Levis släkter hörde de
Libnitiska släkten, den Hebronitiska
släkten, den Mahlitiska släkten, den
Musiriska släkten och den Korahitiska
släkten. Och Kehat födde Amram.
59· Och Amrams hustru hette J ok ebed, en Levitiska, som föddes inom
Levis stam i Egypten, och som åt
Amram födde Aron och Mose, och
Milj am, deras syster.
• Mos. 6: 20.
6o. Och åt Aron föddes Nadab och
Abihu, Eleasar och Itamar.
6r. Och Nadab och Abihu dogo när

inför prästen Eleasar och inför stamhöfdingarne och hela menigheten,
vid ingången till församlingshyddan,
och sade :
3· Vår fader har blifvit död i öknen, och han var icke med ibland
dem som sammansatte sig emot Herren, ibland Korahs anhang, utan han
dog för egen synd, och han hade
inga söner.
4 Mos. 16: 3' f.
4· Hvi skall vår faders namn utplånas utur hans släkt därföre att
han icke hade någon son? G if oss
en äga ibland vår faders bröder!
S· Och Mose framförde deras sak
inför Herrens ansikte.
6. Och Herren sade så till Mose.
7· Rätt hafva Zelofhads döttrar talat. Du skall också gifva dem be-
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af en äga ibland deras faders
bröder, och du skall på dem öfverflytta
Ileras faders äga,
8. och till Israels barn skall du tala
och säga: När en man dör, utan att
hafva någon son, så skolen I öfverflytta hans äga på haus dotter,
9· och om h au icke hafver någon
dotter, så skolen I gih·a hans äga åt
hans bröder,
ro. och om han icke hafver några
bröder, så skolen I gifva hans äga åt
hans faders bröder.
rr. Och om hans fader icke hafver
några bröder, så skolen I gifva hans
äga åt den närmaste blodsförvanten
utur hans släkt, att han må besitta
den. Och detta skall för Israels barn
vara en rättsstadga, såsom Herren bar
budit Mose.

r. Och han skall inställa sig inför
prästen Elensar och rådfråga honom
om Urims dom, inför Herrens ansikte.
Efter hans ord skola de utgå, och efter
hans ord skola de ingå, han och alla
Israels barn med honom, och heh
menigheten.
• Mos. 28: 3o.
22. Och Mose gjorde såsom Herreu
hade budit honom, och han tog J osua
och ställde honom inför prästen Eleasar
och inför hela menigheten.
23. Och han lade sina händer pli.
honom och gaf honom sina befallningar, såsom Herren hade talat genom Mose.

12. Och HP.rren sade till Mose: Stig
upp på detta berget Abarim och bese
det land, hvilket jag har gifvit åt Israels barn!
s l\! os. 3 .: 48.
13. Och sedau du har hesett det,
skall du samlas till ditt folk, likasom
Aron, diu broder, har blifvit samlad;

2. Befall Israels barn och säg till
dem: Mina offer, min spis, mina eldsoffer, h vilkas lukt är mig yäJbehaglig,
skolen I iakttaga, så att I frambären
dem åt mig på deras bestämda tider.

4 1\!os. oo: 24 f.

14. alldenstund I uti öknen Zin, där
menigheten kifvade med eder, icke
hörsammaden min befallning att prisa
mig helig för vattnet, som uppsprang
i deras åsyn, det så kallade Meribavattnct vid Kades i Zins öken.
4 Mos.

20:

13.

5

~los.

32: 5I·

2

28 Kapitlet.
Sttz.dgandaJ. om offrett,

O chsade:Herren

talade till Mose och

31\tos. 3: u.

21:

6.

3· Och säg till dem: Delta är det
eldsoffer, hYilket I skolen frambära
åt Herren: två felfria årsgamla gums.
lamm för hvarje dag till brännoffer
beständigt.
4· Det ena lammet skall du offra
om morgouen, och det andra lammet
skall du offra mellan de båda aftonstunderna;
s. och en tiondedels efa siktadt
hvetemjöl skall du taga såsom spisoffer, begjutet med ett fjärdedels hinmått pressad olja, 6. ett dagligt brännoffer är detta,
detsamma som förordnades på Sinais
berg, ett eldsoffer, Herren till välbehaglig lukt, 2 ~los. 29: 4•·
7. och såsom drickoffer därtill ett
fjärdedels hinmått till det första lammet. I helgedomen skall du utgjuta
ditt drickoffer, ett vinoffer åt Herren.
8. Och det andra lammet skall du
offra mellan de båda aftonstunderna.
Med samma spisoffer och samma drickoffer som om morgonen skall du offra
det till ett eldsoffer, Henen till välbehaglig lukt.

15. Och Mose talade med Herren
och sade:
r6. Måtte Herren, Gud för allt som
1if och anda haf\·er, förordna en man
öh·er menigheten,
17. som kan gå ut framför dem och
som kan gå in framför dem, och som
kan föra dem ut och kan föra dem
in, så att icke Herrens menighet måtte
blih·a lik en fårahjord, som icke hafver
någon herde!
r8. Och Herren sade till Mose: Tag
till dig Josua, Nuns son, en man, i
hYilken ande finnes, och lägg din hand
på honom,
19. och ställ honom inför prästen
Eleasar och inför hela menigheten och
gif honom detta uppdrag i deras åsyn,
20. och lägg din värdighet på honom, att Israels barns hela menighet
9· Och på sabbatsdagen skall rlu
måtte lyda honom l
offra två årsgamla, felf1ia gumslamm,
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och två tiondedelar siktadt hvetemjöl,
22. och till syndoffer en bock, eder
begjntet med olja, såsom spisoffer, till försoning.
med därtill hörande drickoffer.
23. Utom morgonens brännoffer,
ro. Detta skall vara brännoffret för som hörer till det dagliga brännoffret,
hva:rje sabbat, utom det dagliga bränn- skolen I göra dessa offer.
offret med därtill hörande drickoffer.
24. Sådana äro de offer, som I skolen göra för hva:rje dag af de sju darr. Och på den första dagen i edra game, såsom en eldsoffersspis, Herren
månader skolen I framföra till bränn- till \·älhehaglig lukt, utom det dagliga
offer åt HetTen två oxkalfvar och en brännoffret och det därtill hörande
vädur och sju årsgamla gumslamm, drickoffret.
alla felfria,
25. Och på den sjunde dagen skall
12. och tre tiondedelar siktadt h vete- helig sam mankotnst at eder hållas.
mjöl, begjutet med olja, såsom spis- Ingen arbetssyssla skolen I då göra.
offer till hva:rje oxkalf, och två tionde26. Och på den dagen då I framdelar siktadt hvetemjöl, begjutet med
olja, såsom spisoffer till den enda vä- bären förstlingen af årets skörd såsom
ett nytt spisoffer åt Herren, vid eder
duren,
veck o högtid, skall helig sammankomst
13. och en tiondedel siktadt hveterujöl, begjutet med olja, såsom spis- hållas af eder. Ingen arbetssyssla
skolen I då göra.
offer till hva:rje lamm, ett brännoffer,
3 ?\Ios. 23: t 5 1 16. 2 !\los. 23: 16.
Herren till välbehaglig lukt, ett elds27. Och I skolen offra såsom brännoffer åt Herren.
offer, HetTen till välbehaglig lukt,
14. Och de härtill hörande drick- två oxkalfvar, en vädur och sju årsoffren skola vara ett halft hinmått vin gamla gumslamm,
till hva:rje oxkalf och ett tredjedels
28. och såsom spisoffer till dem sikhinmått till väduren och ett fjärdedels tad t hvetcmjöl, begjutet med olja, tre
hinmått till hva:rje lamm. Detta skall tiondedelar till hva:rje oxkalf, och två
vara brännoffret för hvar och en af tiondedelar till den enda väduren,
årets månader.
29. och en tiondedel till hvart och
r 5· Och såsom syndoffer skall åt ett af de sju lammen,
Herren offras en getabock, utom det
30. och en getabock, eder till fördagliga brännoUret, med därtill hö- soning.
rande drickoffer.
3r. Utom det dagliga brännoffret
med därtill hörande spisoffer skolen
r6. Och på den fjortonde dagen i I göra dessa offer. Felfria djur skola
den första månaden infaller Herrens därtill tagas af eder, med till dem
påska.
hörande drickoffer.
oll!os. 12: 18. 3 !l!os. 23: S· s Mos. 16: 1 f.
17. Och på den femtonde dagen i
samma månad skall högtid hållas. I
29 Kapitlet.
sju dagar skall ätas hvad osyradt är.
Fo-rtsiittlling om {lffrcu..
r8. På den första dagen skall helig
sammankomst hållas. Ingen arbetsch på den första dagen i den sjunue
syssla skolen I då göra.
månaden skall helig samman19. Och I skolen offra såsom elds- komst af eder hållas. Ingen arbetsoffer, såsom brännoffer åt Herren två syssla skolen I då göra. En basunoxkalfvar och en vädur och sju års- klangs dag skall den vara för eder.
gamla gumslamm; felfria djur skola
2. Och såsom brännoffer, Herren till
därtill tagas af eder,
välbehaglig lukt, skolen I offra en
20. och såsom spisoffer till dessa oxkalf, eu vädur och sju årsgamla
siktadt hvetemjöl, begjutet med olja, lamm, alla felfria,
3· och såsom spisoffer därtill siktadt
tre tiondedelar till hva:rje oxkalf, och
två tiondedelar till väduren.
ltvetemjöl, bcgjutet med olja, tre tion2 I. En tiondedel skall du taga till dedelar till oxkalfveu, och två tiondehvart och ett af de sju lammen,
delar till väduren,

O
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4· och en tion dedel till hvart och
ett af de sju lammen,
5· och en getabock, såsom syndoffer, eder till försoning
6. utom nymånads-brännoffret med
därtill hörande spisoffer och utom det
dagliga brännoffret med dess spisoffer
och till dem hörande drickoffer, eftersom om dem stadgadt är, ett eldsoffer, Herren till välbehaglig lukt

7· Och på den tionde dagen i densamma sjunde månaden* skall helig
sammankomst af eder hållas, och I
skolen då hålla fasta, och intet arbete
skolen I då göra, • Mos. 16: •9· 23: •7·
8. och I skolen offra såsom brännoffer, Herren till välbehaglig lukt, en
oxkalf, en vädur och sju årsgamla
gumslamm, - felfria djur skola därtill tagas af eder 9· och såsom spisoffer därtill siktadt
hvetemjöl, begjutet med olja, tre tiondedelar till oxkalfven, och två tionde~
delar till den enda väduren,
ro. och en tiondedel till hvart och
ett af de sju lammen,
r r. och en getabock, såsom syndoffer, utom försonings-syndoffret och
det dagliga brännoffret med därtill
hörande spis- och drickoffer.
12. Och på den femtonde dagen i
den sjunde månaden skall helig sammankomst hållas af eder. Ingen arbetssyssla skolen I då göra, men fira en
Herrens högtid** i sju dagar.

3 Mos. 23: 34 f. J oh. 7: •·

13. Och I skolen offra såsom brännoffer, till ett eldsoffer, Herren till välbehaglig lukt, tretton oxkalfvar, två
vädurar och fjorton årsgamla lamm
- felfria skola de alla vara 14. och såsom spisoffer därtill siktadt
hvetemjöl, begjutet med olja, tre tiondetletar till hvar och en af de tretton
oxkalfvarne och två tiondedelar till
hvar och en af de två vädurarne
15. och en tiondedel till hvart och
ett af de fjorton lammen,
16. och en getabock, såsom syndoffer, utom det dagliga brännoffret
med därtill hörande spis- och drickoffer;
r7. och på den andra dagen tolf
oxkalfvar, två vädurar och fjorton årsgamla gumslamm, alla felfria,
• U. ä. Qå den stora

Försonin~sda&"en.
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r8. med de spis- och drickoffer,
som, efter deras antal och efter stadga,
höra till kalfvarne, vädurarne och lammen,
19. och en getabock, såsom syndoffer, utom det dagliga brännoffret
med därtill hörande spis- och drickoffer;
20. och på den tredje dagen elfva
kalfvar, två vädurar och fjorton årsgamla gumslamm, alla felfria,
2 r. med de spis- och drickoffer,
som, efter deras antal och efter stadga,
höra till kalfvarne, vädurarne och lammen,
22. och en bock, såsom syndoffer,
utom det dagliga brännoffret med därtill hörande spis- och drickoffer;
23. och på den fjärde dagen tio
kalfvar, två vädurar och fjorton årsgamla gumslamm, alla felfria,
24. med de spis- och drickoffer,
som, efter deras antal och efter stadga,
höra till kalfvarne, vädurarne och lammen,
25. och en getabock, såsom syndoffer, utom det dagliga brännoffret
med därtill hörande spis- och drickoffer;
26. och på den femte dagen nio
kalfvar, två vädurar och fjorton årsgamla gumslamm, alla felfria,
27. med de spis- och drickoffer,
som, efter deras antal och efter stadga,
höra till kalfvarne, vädurarne och lammen,
28. och en bock, såsom syndoffer,
utom det dagliga brännoffret med därtill hörande spis- och drickoffer;
29. och på den sjette dagen åtta
kalfvar, två vädurar och fjorton årsgamla gumslamm, alla felfria,
30. med de spis- och drickoffer,
som, efter deras antal och efter stadga,
höra till kalfvarne, vädurarne och lammen,
31. och en bock, såsom syndoffer,
utom det dagliga brännoffret med därtill hörande spis- och drickoffer;
32. och på den sjunde dagen sju
kalfvar, två vädurar och fjorton årsgamla gumslamm, alla felfria,
33· med de spis- och drickoffer,
som, efter deras antal och efter stadga,
höra till kalfvarne, vädurarneoch lammen,
•• D. ä. Löfhyddohögtidl'n,
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34· och en bock, såsom syndoffer,
•1tom det dagliga brännoffret med därtill hörande spis- och drickoffer.
35· På den åttonde dagen skall slutfest af eder hållas; ingen arbetssyssla
skolen I då göra.
3 Mos. 2 3: 36.
36. Och I skolen offra såsom brännoffer, till ett eldsoffer, Herren till välbehaglig lukt, en oxkalf, en vädur
och sju årsgamla gumslamm, alla felfria,
37· med de spis- och drickoffer,
som, efter deras antal och efter stadga,
höra till kalfvarne, vädurarne och lammen,
38. och en bock, säsom syndoffer,
utom det dagliga brännoffret med därtill hörande spis- och drickoffer.
39· Dessa offer skolen I offra åt
Herren vid edra högtider, utom edra
löftesoffer och edra friviljeoffer, ehvad
dessa äro brännoffer eller spisoffer
eller drickoffer eller tackoffer.

30 Kapitlet.
Om löfim.

O

ch Mose sade till Israels barn allt
såsom Herren hade budit Mose.

2. Och Mose talade till stamhöf. dingame för Israels barn och sade:
Detta är det ord, h vilket Herren har
budit:
3· När en man har lofvat Herren
ett löfte eller har svurit en ed att
åtaga sig någon förbindelse, så skall
han icke bryta sitt ord, utan göra enligt allt det som har utgått ifrån hans
mun. 3 Mos. 27: 2. 5 Mos. 23: 2I. Pred. s: 3•
4· Och om en kvinna har lofvat
Herren ett löfte och åtagit sig någon
förbindelse i sin faders hus, i sin ungdom,
5· och hennes fader har hört hennes
löfte och den förbindelse hon har åtagit sig, och hennes fader därvid har
iakttagit tystnad emot henne, så skola
alla hennes löften bestå och alla de
förbindelser hon har åtagit sig.
6. Men om hennes fader, på den
uag han hörde dem, har vägrat henne
sitt samtycke, så skall intet af alla
hennes löften, och ingen af de förbindelser hon har åtagit sig, hafva
bestånd, utan Herren skall gifva dem

KAP. SO: 16 .

henne till, emedan hennes fader har
vägrat henne sitt samtycke.
7· Och om hon blifver en mans
hustru och hafver några löften på
sig, eller om hon genom något obetänksamt ord från sina läppar har
åtagit sig någon förbindelse,
8. och hennes man får höra därom,
men, på den dag han hör det, iakttager tystnad emot henne, så skola
hennes löften och de förbindelser, hon
har åtagit sig, hafva bestånd;
9· men om hennes man, på den
dag han får höra talas därom, vägrar
henne sitt samtycke, så upphäfver
han därmed hennes gifna löfte och
det obetänksamma ord från hennes
läppar, hvarmed hon har åtagit sig
en förbindelse, och Herren skall gifva
henne det till.
10. Men en änkas eller en frånskild
hustrus löfte, allt hvartill hon sig
förbundit, skall för henne hafva bestånd.
II. Och om en kvinna i sin mans
hus har gjort ett löfte eller med ed
har åtagit sig en förbindelse,
12. och hennes man får höra talas
därom, men iakttager tystnad emot
henne och icke•vägrar henne sitt samtycke, så skola alla hennes löften och
alla de förbindelser, hon har åtagit
sig, hafva bestånd.
13. Men om hennes man npphäfver
dem på den dag då han får höra talas
därom, så skall intet, som har utgått
ifrån hennes läppar om hennes löften
eller hennes åtagna förbindelser, hafva
bestånd. Hennes man har upphäft
dem, och Herren skall gifva henne
dem till.
14· Alla hennes löften och alla hennes edliga förbindelser att hålla fasta,
kan hennes man fastställa eller upphäfva.
3 Mos. x6: 29.
15. Men om hennes man iakttager
tystnad emot henr.e dag ifrån dag,
så fastställer han alla hennes löften
och alla de förbindelser hon har åtagit sig. Han fastställer dem genom
den tystnad han mot henne iakttog
på den dag då han hörde talas därom.
16. Men om han upphäfver dem
en tid efter sedan han har hört talas
därom, så skall han själf bära skulden
för henne.
·
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17. Dessa äro de stadgar, hvilka
Herren böd Mose, rörande man och
hans hustru, och rörande fader och
dotter, medan hon ännu är ung och
vistas i sin faders hus.

31 Kapitlet.
lsrnL·lift:nz,? rlimur

CJ&

uger öfvtr 11-lidjmdterna.

Qch Herren talade till Mose och
sade:
2. Skaffa Israels barn hämnd på
Micljaniterna! Seclan skall du samlas
till ditt folk.
4 Mos. •s: '7· 27: '3·
3· Och Mose talade till folket och
sade: Ruste sig en del af eder till
strid, för att tåga emot Midjan och
utkräfva Herrens hämnd på Midjan!
4. Tusen man utur hvar och en af
Israels stammar skolen I skicka till
striden.
5· Och af Israels stammar nttogos
tusen man ur hvatje stam, eller tolf
tusen stridbare män.
6. Och l\Iose skickade dessa, tusen
man utur hvatje stam, till striden.
Dem och Pinehas, prästeu Eleasars
son, skickade han till striden; och
denne tog helgedoms tygen, lanntrumpeterna,* i sin hand.
7· Och de stridde emot Midjan,
såsom Herren haJe budit Mose, och
dödade allt mankön;
8. och förutom de andra, som stupade, dödade de ock Midjans konungar Evi, Rekem, Zur, Hur och
Reba, hvilka alla fem voro konungar
i Midjan; äf\·cn Bileam, Beors son,
dödade de med svärd. Jos. 1 3: 21, . . .
9· Och Israels barn togo Midjans
kvinnor och deras barn till fånga,
och alla deras ök och alla deras hjordar och all deras egendom togo de
såsom krigs byte,
10. och alla deras städer, däruti de
bodde, och alla deras byar brände
de upp med eld,
II. och de togo med sig allt bytet,
och allt hvad tagas kunde, så af människor som af boskap;
12. och de förde fram till Mose och
till prästen Eleasar och till Israels
barns menighet fångame och rofvet
och bytet, tilllägret på Moabs hedar,
• Se i Mos. Io: • -g. -

•• Se 4 Mos

188

som ligga vid J ordan, midt emot
Jeriko.
13. Och Mose och prästen Eleasar
och alla menighetens höfdingar gingo
dem till mötes utanför lägret.
14· Och Mose blef vred på härens
anförare, på dem som hade haft befälet öfver tusen, och på dem som
hade haft befälet öfver hundra, när
de kommo tillbaka från härnadståget,
15. och Mose sade till dem: Hafveu
I låtit alla kvinnorna lefva?
16. Si, dessa voro de som, på Bileams inrådan, förledde Israels barn
att begå trolöshet emot Herren, för
Peors skull, hvarigcnom hemsökelsen
kom öfver Herrens menighet.
4 l\los. 24: 14 .

25:

t,

2.

2 Pt!tr. 2: 15.

17. Döden därföre nu allt mankön
ibland barnen och alla manbara kvinnor, som hafva plägat samlag med
män!
Dom. 21: 11.
18. men alla barn af kvinnkön, som
icke hafva plägat samlag med män,
skolen I låta lefva.
19. Och lägren eder utanför lägret
i sju dagar! Hvar och en af eder
som har dödat någon människa, eller
som har kommit vid någon ihjälslagen, skall rena sig på den tredje dagen och på den sjunde dagen, såväl
I själfva som edra fångar; 4 Mos. 1 9 : 16.
20. och alla kläder och alla persedlar af skinn och allt som är gjordt
af gethår och alla träkärl skolen l
rena.
2r. Och prästen Eleasar sade till
krigsmännen, som hade deltagit i kriget: Detta är den lagstadga, hvilken
Herren har budit Mose :
22. Allt guldet och silfret, kopparn
och järnet, tennet och blyet,
23. allt sådant som lider eld, skolen
I låta gå genom eld, att det må blifva
renad t, dock bör det sköljas rent med
renings vatten.** Men allt som icke
lider eld skolen I l:''tta gå genom
vatten;
24. och I skolen tvätta edra kläder
på den sjunde dagen, att I mån blifva
rene, och därefter mån I gå in i lägret.

25. Och Herren talade till Mose och
sade :
26. Upptag summan af del tagna
19: g.

t 8!)
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bytet, både af människor och djur,
44· trettiosex tusen fäkreatur,
du och prästen Eleasar och hufvud45· trettio tusen fem hundra åsnor
männen för menighetens fadershus,
46. och sexton tusen människosjälar.
27. och dela bytet i två delar mel47· Och af den hälft, som tillföll
lan krigsfolket, som har deltagit i Israels barn, uttog Mose hvar femkriget, och hela menigheten!
tionde af människorna och af djuren,
4 Mos. '9' 9·
och gaf dessa åt Leviterna, som hafva
28. Och af krigsfolket som har del- att iakttaga hvad som är föreskrifvet
tagit i kriget skall dn, såsom skatt om Herrens tabernake~ såsom Herren
åt Herren, taga hvar femhundrade af hade budit Mose.
människorna och af fäkreaturen och
48. Och till Mose framträdde anföaf åsnorna och af fåren.
rarue för härens särskilda afdelningar,
29. Al deras hälft skolen I taga
de som hade haft befäl öfver tusen
detta, och det skall du gifva åt prästen
och de som hade haft befäl öfver
Eleasar, såsom en offergåfva åt Herren.
hundra,
30. Och af den hälft, som tillkom49· och sade till Mose: Dina tjänare
mer Israels barn, skall dn uttaga hvar
hafva upptagit summan af det krigsfemtionde af människorna, af fäkreafolk vi hafva haft om hand, och icke
turen, af åsnorna och af fåren, eller
en enda bar af oss blifvit saknad.
af all boskapen, och dessa skall du
so. Därföre vilja vi såsom en offergifva åt Leviterna, som hafva att iakt- gåfva åt Herren frambära, hvar och
taga h vad som är föreskrifvet om Heren, de gyllene smycken, han har komrens tabernakel.
mit öfver, armkedjor och armband,
31. Och Mose och prästen Eleasar
fingerringar, örhängen och halssmycgjorde såsom Herren hade bnditMose. ken, till försoning för våra själar inför
32. Och bytet, eller återstoden af Herrens ansikte.
det rof, hvilket krigsfolket hade röfvat,
sr. Och Mose och prästen Eleasar
var sex hundra sjuttiofem tusen får,
mottogo guldet af dem. Alltsammans
33· och sjuttiotvå tusen fäkreatur, var till smycken arbetadt.
34· och sextioett tusen åsnor,
52. Och allt offergnldet, som offrades
35· och människosjälar, kvinnor åt Herren af dem som hade haft befäl
som icke hade plägat samlag med män,
öfver tusen och af dem som hade haft
tillsammans trettiotvå tusen själar.
befäl öfver hundra, utgjorde sexton
36. Och hälften däraf, eller den lott,
tusen sju hundra femtio siklar.
som tillföll krigsfolket, var tre hundra
53· Al krigsfolket behöll hvar och
trettiosju tusen fem bunura får,
en själf det byte han hade tagit.
37· hvaraf skatten i får åt Herren
54· Och Mose och prästen Eleasar
blef sex hundra sjuttiofem,
mottogo guldet af befälhafvarne öfver
38. och af de trettiosex tusen fätusen och af befälhafvarne öfverhundra
kreaturen blef skatten åt Herren sjutoch buro in det i församlingshyddan,
tiotvå,
till en åminnelse af Israels barn inför
39· och af de trettio tusen fem Herrens ansikte.
hundra åsnorna blef skatten åt Herren sextioen,
32 Kapitlet.
40. och af de sexton tusen människosjälarna blef skatten åt Herren Rubt1lS Gads oclt ltaifv a JJfanasus stammar.fd
till besittniug falldet öster om Jordat:.
trettiotvå själar.
ch Rubens barn och Gads barn
4L Och Mose gaf skatten, såsom en
hade stora och mycket talrika boHerrens offergåfva, åt prästen Eleasar,
skapshjordar, och de sågo och funno,
såsom Herren hade budit Mose.
42. Och hvad angick den hälft, som att Jaesers och Gileads land var eu
tillkom Israels barn, h vilka Mose hade ort, som passade för boskapshjordar.
2. Och Gads och Rubens barn gingo
amslagit åt dem ifrån krigsfolket,
43· så blef den hälft, som tillföll och sade till Mose och till prästen
menigheten, tre hundra trettiosju tu- Eleasar och till menighetens höfdingar
sen fem hundra får,
sålunda.
1
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3· Atarot och Dibon och Jaeser och
Nimra och Hesbon och Eleale och
Sebam och Neho och Beon,
4· det landet, hvilket Herren har
låtit Israels menighet intaga, är ett
land för boskapshjordar, och dina tjänare hafva boskapshjordar.
5· Och de sade: Om vi hafva funnit nåd inför dirra ögon, må detta
land gifvas åt dina tjänare till besittning! Låt oss slippa gå öfver Jordan!
6. Och Mose svarade Gads barn och
R u b ens barn: Skola då edra bröder
gå att kriga, under det att I fån stanna
här,
7· och hvatiör afvänden I Israels
barns hjärtan ifrån att gå till det land,
hvilket Herren har gifvit åt dem?
8. På samma sätt gjorde ock edra
fäder, när jag skickade dem ifrån
Kades-Barnea till att bese landet.
9· Sedan de hade dragit upp till
Eskolsdalen och besett landet, afvände
de lsraels barns hjärtan ifrån att gå
till det land, hvilket Herren har gifvit åt dem.
4 Mos. '3' 24 f.
10. Och Herrens vrede upptändes
på den dagen, och han svor och sade:
11. »Af alla dem som, ifrån tjugu
års ålder och däröfver, hafva dragit
upp ifrån Egypten skall ingen få se
det land, hvilket jag har tillsvurit
Abraham, Isak och Jakob, ty de hafva
icke fullkomligt efterföljt mig;
4 Mos. 14: •8 f.

5 Mos.

I:

35·

med undantag af Kaleb, Jefunnes son, och Josua, Nuns son; ty de
hafva fullkomligt efterföljt Herren.:o
13. Och Herrens vrede upptändes
emot Israel, och han lät dem irra omkring i öknen i fyratio år, till dess hela
det släktet var förgånget, som hade
gjort hvad ondt var i Herrens ögon.
14. Och si, nu uppstån I, i edra fäders ställe, en afföda af syndiga män,
för att ännu mer öka Herrens vredes
glöd emot Israel.
15. Ty om I afviken ifrån honom,
så skall han låta honom ännu längre
kvarblifva i öknen, och I skolen draga
fördärf öfver hela detta folk.
16. Och de trädde fram till honom
och sade: Fäbodar åt vår boskap vilja
vi här bygga och städer åt våra barn;
17. men själfva vilja vi väpna oss
utan uppskof och gå framför Israels
12.

barn, till dess vi hafva infört dem i
deras land. Och under tiden skola våra
barn bo i de befästa städerna, trygga
för detta landets inbyggare.
18. Till våra hus skola vi icke vända
tillbaka förrän Israels barn hafva kommit i besittning h var och en af sin äga;
19. ty ingen besittning vilja vi hafva
med dem på andra sidan om J ordan
och där bortom, om vi få vår besittning på denna sidan, öster om J ordan.
20. Och Mose sade till dem: Om I
gören såsom I nu hafven sagt, och
rusten eder till kriget inför Herren,
Jos. "

12

f.

och alla edra vapenföre män gå
öfver J ordan inför Herren, till dess
de hafva förch-ifvit sina fiender undan
för sig,
22. och landet har blifvit underkufvadt inför Herren, så mån I sedan
vända tillbaka och vara utan skuld
för Herren och för Israel, och detta
landet skall blifva eder besittning inför Herren.
23. Men om I icke så gören, si, då
synden I emot Herren, och veten, att
då skall eder synd drabba eder!
24. Byggen eder städer åt edra barn
och fäbodar åt eder boskap och gören
det som har utgått från eder mun!
25. Och Gads barn och Rubens
barn sade till Mose: Dina tjänare
skola så göra såsom min Herre nu
befaller.
26. Våra barn, våra hustrur, våra
boskapshjordar och alla våra ök skola
kvarblifva här i Gileads städer.
27. Men dina tjänare, alla som vapenföre äro, skola gå till kriget, att
strida inför Herren, såsom miu Herre
bar sagt.
28. Och Mose gaf befallning om
dem åt prästen Eleasar och åt J osua,
Nuns son, och åt hufvudmänneo för
fadershusen inom Israels barns stammar.
29. Och Mose sade till dem: Om
Gads barn och Rubens barn gå öfver
J ordan med eder, alla som äro vapenföre män, att strida inför Herren, och
landet blifver underkufvadt af eder,
så skolen I åt dem gifva landet Gilead till besittning.
30. Men om de icke väpna sig och
draga öfver med eder, så skola de få
21.
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sin besittning ibland eder i Kanaans
land.
31. Och Gads barn och Rubens
barn svarade och sade: Hvad Herren
har sagt till dina tjänare, det vilja vi
göra.
32. Väpnade vilja vi draga åstad
inför Herren till Kanaans land och
få vår besittning och våra ägor på
denna sidan om J ordan.
33· Och Mose gaf åt dem, åt Gads
barn och åt Rubens barn och åt
hälften af Manasses, J osefs sons, stam,
Sihons, den Amoreiska konungens,
rike och Ogs, konungens i Basan, rike,
såväl landet som städerna däruti, med
områdena rundt omkring städerna i
landet. 5 Mos. 3 : 12, 13. Jos. 13: 8. 22: 4·
34· Och Gads barn byggde Dibon
och Atarot och Aroer
35· och Atrot-Sofan och Jaser och
Jogbeha
36. och Bet-Nimra och Bet-Haran,
befästa städer och fäbodar.
37· Och Rubens barn byggde Hesbon och Eleale och Ki1jataim
38. och Nebo och Baal-Meon, hvilkas namn förändrades, och Sibma.
Och de gåfvo namn åt de städer,
hvilka de byggde.
39· Och Makirs, Manasses sons,
barn gingo till Gilead och intogo
det, och fördrefvo Amoreerna, som
bodde där.
, Mos. so: 23.
40. Och Mose gaf Gilead åt Makir,
Manasses son, och han bosatte sig där.
41. Och Jair, en afkomling af Manasse, gick och intog deras område
och kallade det J airs område.

3· De bröto upp ifrån Raamses i
den första månaden, på den femtonde
dagen i den första månaden. Dagen
efter Påskdagen drogo Israels barn ut
genom hög hand, i alla Egyptiers åsyn,

33 Kapitlet.

16. Och de bröto upp ifrån Sinais
öken och lägrade sig i Kibrot-Hattaava.

2

Mos.

12:

37·

I

<J: 8.

4. under det att Egyptierna begrofvo alla sina förstfödda, hvilka
Herren hade slagit ibland dem. Och
äh·en på deras gudar hade Herren
verkställt sina straffdomar.
:z Mos.

12: 12.

S· Och Israels barn bröto upp ifrån
Raamses, och lägrade sig i Sukkot.
6. Och de bröto upp ifrån Sukkot
och lägrade sig i Etam, som ligger
vid ändan af öknen.
2 Mos. , 3 , 20.
7· Och de bröto upp ifrån Etam och
vände om till Pi-Hahirot, som ligger
midt emot Baal-Zefon, och lägrade sig
framför Migdol.
2 !11os. '4' 2.
8. Och de bröto upp ifrån Hahirot
och tågade midt igenom hafvet till
öknen och gingo tre dagsresor i Etams
öken och lägrade sig i Mara.
2

Mos. q:

22.

15: 23.

9· Och de bröto upp ifrån Mara och
kommo till Elim; och i Elim voro tolf
vattukällor och sjuttio palmträd, och
de lägrade sig där.
• Mos. zs: • 7•
IO. Och de bröto upp ifrån Elim
och lägrade sig vid Röda hah·et.
II. Och de bröto upp ifrån Röda
hafvet och lägrade sig i öknen Sin.
2 .Mos. 16:

t.

Och de bröto upp ifrån öknen
Sin och lägrade sig i Dofka.
13. Och de bröto upp ifrån Dofka
och lägrade sig i Alns.
14. Och de bröto upp ifrån Alns och
5 Mos. 3: 14.
lägrade sig i Refidim, och där fanns
42. Och Nobah gick och intog Ke- icke vatten åt folket till att dricka.
nat och dess underlydande orter och
2 Mos. 17: I,
15. Och de bröto upp ifrån Refidim
kallade det Nobah efter sitt namn.
och lägrade sig i Sinais öken.
Israeliternas lägerställen u1zåer ökenvandrltzgen.

Dessavoro Israels barns uppbrottsställen, sedan de hade utgått
utur Egyptens land med sina härskaror, under Moses och Arons befäl.
2. Och Mose upptecknade, på Herrens befallning, deras vandringar, efter deras uppbrottsställen. Och dessa
voro deras uppbrottsställen under deras vandring-ar:

12.

2 .Mos. 19: I·

4 Mos. n: 34•

17. Och de bröto upp ifrån KibrotHattaava och lägrade sig i Hazerot.
4 Mos. n: 35·

18. Och de bröto upp ifrån Hazerot
och lägrade sig i Ritma.
19. Och de bröto upp ifrån Ritrna
och lägrade sig i Rimmon-Parez.
20. Och de bröto upp ifrån RimmonParez och lägrade sig i Libna.

l(AP. 33: 21.
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21. Och de bröto upp ifrån Libna
och lägrade sig i Rissa.
22. Och de bröto upp ifrån Rissa
och lägrade sig i Kehelata.
23. Och de bröto upp ifrån Kehelata
och lägrade sig vid berget Safer.
24. Och de bröto upp ifrån berget
Safer och lägrade sig i Harada.
25. Och de bröto upp ifrån Harada
och lägrade sig i Makbelot.
26. Och de bröto upp ifrån Makhelot
och lägrade sig i Tahat
27. Och de bröto upp ifrån Tahat
och lägrade sig i Terah.
28. Och de bröto upp ifrån Terah
och lägrade sig i Mitka.
29. Och de bröto upp ifrån Mitka
och lägrade sig i Hasmona.
30. Och de bröto upp ifrån Hasmona och lägrade sig i Moserot
31. Och de bröto upp ifrån Moserot
och lägrade sig i Bene-Jaakan.
32. Och de bröto upp ifrån BeneJaakan och lägrade sig i Hor-Haggidgad.
33· Och de bröto upp ifrån HorHaggidgad och lägrade sig i J otbata.
34· Och de bröto upp ifrån J otbata
och lägrade sig i Abrona.
35· Och de bröto upp ifrån Abrona
och lägrade sig i Ezjon-Geber.
36. Och de bröto upp ifrån EzjonGeber och lägrade sig i öknen Zin,
som ock kallas Kades.
4 Mos. oo: ,,
37· Och de bröto upp ifrån Kades
och lägrade sig vid berget Hor, i äuolan af Edoms land.
4 Mos. oo: ••.
38. Och Aron, prästen, steg upp på
berget Hor, efter Herrens befallning,
och dog där på det fyrationde året
sedan Israels barn hade utgått utur
Egyptens land, på den första dagen i
den femte månaden.
4 Mos. 2o: •s f.

5 Mos. 3.: so.

1 !l2

44· Och de bröto upp ifrån Obol
och lägrade sig i Ijie-Haabarim vid
1\Ioabs gräns.
4 l\Ios. 21: "·
45· Och de bröto upp ifrån Ijirn och
lägrade sig i Dibon-Gad.
46. Och de bröto upp ift·åu DibonGad och lägrade sig i Almon-Diblatajema.
47· Och de bröto upp ifrån AlruonDiblatajema och lägrade sig vid Abarims berg, framför Nebo.
48. Och de bröto upp ifrån Abarims
berg och lägrade sig på ::.\Ioabs hedar,
vid J ordan, ruidt emot J eriko.
4 ?vi os.

22: t.

49· Och de lägrade sig vid J orda u,

ifrån Bet-Hajesirnot ända till AbelHassitim, på Moabs hedar.
4 l\!os. •s: '·
so. Och Herren talade till Mose på
Moabs hedar, vid Jordan, midt emot
Jeriko, och sade:
51. Tala till Israels barn och säg
till dem: När I öfver Jordan hafven
kommit in i Kanaans land.
52. så skolen I fördrifva landets alla
inbyggare undan för eder, och alla
deras stenar med bildskrift uppå skolen I förstöra, och alla deras gjutna
beläten skolen I förstöra och alla deras offerhöjder skolen I ödelägga,
~~los . 23: 32. s :Mos. 7: 2, S· Jos. u: 12 .
53· och I skolen intaga landet och
bosätta eder där, ty åt eder har
jag gifvit landet, att I skolen besitta det
54· Och efter lott skolen I fördela
landet till besittning åt edra släkter.
At den, som större är, skolen I gifva
en större besittning, och åt den, som
mindre är, skolen I gifva en mindre
besittning. Det, hvaruppå lotten faller för någon, det skall höra honom
till. Efter edra fädernestammar skolen I verkställa ägofördelningen eder
emellan.
4 Mos. 26: 55· Jos. 14: •·
55· Och om I icke fördrlfven landets inbyggare undan för eder, så
skola de, hvilka I hafven kvarlämnat
utaf dem, blifva till törnen i edra
ögon och till taggar i edra sidor ocl!
tränga eder i det land, däruti I bon,

39· Och Aron var hundra tjugutre
år när han dog på berget Hor.
40. Och den Kananeiska konungen
Arad, som bodde i sydlandet i Kanaans land, fick höra, att Israels barn
voro i antågande.
4 Mos . • , : '·
41. Och de b rö to upp ifrån berget Hor
och lägrade sig i Zalruona. 4 Mos. 21: 4 .
42. Och de bröto upp ifrån Zalmona
Jos. 23: 13. Dom. •: 3·
och lägrade sig i Punon.
56. och då skall jag med eder göra
43· Och de bröto upp ifrån Punon såsom jag hade tänkt att göra med
och lägrade sig i Obot
rlem.
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34 Kapitlet.
Dd förltJf•vade lan.dets gräu.ser bestämmas.
SkifteS1niim~.t1t 1tjJjm.ämnas.

Ochsade:Herren

talade till Mose och
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14· ty Rubens barns stam, efter sina
fadershus, och Gads barns stam, efter
sina fadershus, och den ena hälften
af Manasses stam hafva fått sina besittningar.
4 Mos. ,., 33·
15. De två stammarue och den
halfva stammen hafva fått sina besittningar öster ut på denna östra
sidan om Jordan, midt emot Jeriko.
16. Och Herren talade till Mose
och sade:
17. Dessa äro namnen på de män,
som skola åt eder utdela landet till
besittning: Eleasar, prästen, och Josua, Nuns son.
Jos. I 4 : r. "" 1 .
rS. Och en höfding utur hvarje
stam skolen I taga till att verkställa
delningen af landet.
19. Och dessa äro männens namn·
Af Judas stam Kaleb, Jefunnes son;
20. af Simeons barns stam Semuel,
Ammihuds son;
21. af Benjamins stam Elidad, Kislons son;
22. och af Dans barns stam en böfding, Bukki, Joglis son;
23. af J osefs barn: af Manasses
barns stam en höfding, Hanniel,
Efods son,
24. Och af Efraims barns stam en
höfding, Kemuel, Siftans son;
25. och af Sebulons barns stam en
höfding; Elizafan, Parnaks son;
26. och af Isaskars barns stam en
höfding, Paltiel, Assans so u ;
27. och af Asers barns stam en
höfding, Ahihud, Selornis son;
28. och af Naftalis barns stam en
höfding, Pedael, Ammihuds son.
29. Desse äro de, hvilka Herren har
budit, att de skola insätta Israels barn
besittningen af Kanaans land.

2. Befall Israels barn och säg till
dem: När I kommen till Kanaans
land, så är detta det land, som skall
tillfalla eder till besittning, Kanaans
land, så vidt dess gränser sträcka sig.
3· Och eder sydliga sida skall sträcka
sig ifrån öknen Zin, som ligger på
sidan om Edom, och eder sydliga
gräns mot öster skall sträcka sig från
ändan af Saltbafvet. I Mos. x4 : 3 . Jo•. r s: I.
4· Och eder gräns skall vrida sig
söder om Akrabbims-höjden och gå
fram till Zin och gå söder om KadesBamea och vidare till Hazar-Addar
fram till Azmon.
5· Och från Azmon skall gränsen
vrida sig till Egyptens bäck och gå
fram till hafvet.
6. Och eder västra gräns skall vara
det stora hafvet. Detta skall vara
eder gräns i väster.
7· Och denna skall vara eder norra
gräns: Ifrån det stora hafvet skolen
I draga eder gränslinje fram till berget Hor.
8. Ifrån berget Hor skolen I draga
eder gränslinje fram till Ramat, och
därifrån skall gränsen gå fram till
Zedad,
9· och vidare till Sifron, och därifrån till Hazar-Enan. Denna skall
vara eder gräns i norr.
ro. Och till gräns mot öster skolen
I uppdraga åt eder en linje ifrån
Hazar-Enan fram till Sefam.
II. Och ifrån Sefam skall gränsen
sträcka sig ned till Ribla, öster om
Ajin, och, sträckande sig nedåt i ostlig
35 Kapitlet.
riktning, gå tätt utmed sidan af sjön
Gennesaret,
FyratiodUa städer gifvas dt Levitn'1ta, och aJ
12. och sträcka sig ned till Jordan dessa a1lOYdr~as sex till fristäder för maudrJ.
jJare. Lagstiftning för mandrlijare.
och gå fram till Salthafvet. Dessa
skola landets gränser för eder vara Qch Herren talade till Mose på
Moabs hedar, vid J ordan, midt
på alla sidor.
emot Jeriko, och sade:
13. Och Mose befallde Israels barn
2. Bjud Israels barn, att de af de beoch sade: Detta är det land, hvilket sittningar, hvilka de innehafva, gifva
I efter lott skolen dela eder emellan åt Levitema städer till att bo uti; och
till besittning, hvilket Herren har en utmark till hvatje stad på alla dess
budit mig att gifva åt de nio stam- sidor skolen I gifva åt Leviterna.
marue och den halfva stammen;
Jos. u: 2.
9
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3· Och städerna skola vara åt dem
sjii.lfva att bo uti, och de till dem hörande utmarkerna skola vara för deras
boskap, deras gods och alla deras djur.
4· Och städernas utmarker, hvilka
I skolen gifva åt Leviterna, skola
sträcka sig tusen alnar utom stadsmuren på alla sidor.
5· Och I skolen mäta utanför staden den östra sidan två tusen alnar
lång, och den södra sidan två tusen
alnar lång, och den västra sidan två
tusen alnar lång, och den norra sidan
två tusen alnar lång, med staden i
midten. Sådana skola utmarkerna till
deras städer vara.
6. Och af de städer, hvilka I skolen
gifva åt Leviterna, skola sex vara fristäder, hvilka I skolen gifva dem, för
att den som slår en annan ihjäl må
kunna fly dit, och utom dessa skolen
I gifva dem fyratiotvå städer.
3 1\Ios. 4: 41 f. Jos. oo: • f.

u: 3·

7· Summan af de städer, hvilka I
skolen gifva åt Leviterna, är fyratioåtta städer med till dem hörande utmarker.
8. Och hvad angår de städer, hvilka
I skolen gifva ifrån eder af Israels
barns ägor, så skolen I taga flere af
den stam, som större är, och färre af
den mindre. H var stam skall, i mån
af den besittning han äger, gifva ifrån
sig af sina städer åt Leviterna.
9· Och Herren talade till Mose och
sade:
10. Tala till Israels barn och säg
till dem: När I öfver Jordan hafven
kommit in uti Kanaans land,
II. skolen I utse åt eder några städer, som skola vara eder till fristäder,
dit sådan dråpare äger att fly, som af
våda har slagit en annan ihjäl.
s Mos. xg: • f.
12. Och dessa städer skola vara eder
till fristäder undan blodshämnaren, så
att dråparen icke må dö förrän han
har stått till rätta inför menigheten.
13. Och de städer, hvilka I skolen
utse till fristäder åt eder, skola vara
sex.
14. Tre af dessa städer skolen I utse
på denna sidan om J ordan, och de tre
andra städerna skolen I utse i Kanaans land till att vara fristäder.
15. För Israels barn och för främ·

19 {

lingen och för inhysesmannen, som
bor ibland eder, skola dessa sex städer vara friplatser, dit hvar och en
äger att fly, som af våda har slagit
en annan ihjäl.
16. Men om någon har slagit en
annan med något järn, så att han dör,
är han en mördare. Tilllifvet skall en
sådan mördare straffas. 2 Mos. 21 : 12.
17. Och om någon med en sten i
handen, som kan gifva dråpslag, har
slagit en annan, så att han dör, då är
han en mördare. Till lifvet skall sådan mördare straffas.
18. Eller om någon med något trä
i handen, som kan gifva dråpslag, har
slagit en annan, så att han dör, då är
han en mördare. 'till litvet skall sådan mördare straffas.
19. Blodshämnaren äger att döda
mördaren. När han träffar honom,
äger han att döda honom.
20. Och om någon af hat har stött
en annan, eller kastat något på honom
med uppsåt, så att han dör,
21. eller af fiendskap har slagit honom med sin hand, så att han dör,
då skall banemannen straffas till lifvet
Han är då en mördare, h vilken blodshämnaren äger att döda, när han träffar honom.
22. Men om någon händelsevis, utan
fiendskap, har stött en annan eller på
honom kastat något hvad som helst
utan uppsåt,
• Mos. 21: x3•
23. eller, utan att se honom, har
träffat honom med en sten, som kan
gifva dråpslag, så att han dör, och han
icke var hans fiende, och icke hade för
afsikt att skada honom,
24. då skall menigheten döma mellan banemannen och blodshämnaren
efter dessa rättsgrunder,
25. och menigheten skall fria dråparen utur blodshämnarens hand, och
menigheten skall låta honom vända
tillbaka till sin fristad, dit han hade
flytt, och där skall han blifva kvar till
dess öfversteprästen dör, som har blifvit smord med den heliga oljan.
26. Men om dråparen går utom sin
fristads område, dit han hade flytt,
27. och blodshämnaren finner honom utom hans fristads område, och
blodshämnaren dräper dråparen, så
ådrager denne sig ingen blodsskuld;

KAP. S6: 18.
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28. ty i sin fristad är han skyldig
att blifva kvar till dess öfversteprästen
dör, men, efter öfversteprästens död,
äger dråparen att vända tillbaka till
11en jord han äger.
29. Och detta skall vara en rättsstadga för eder och för edra efterkommanue, h varhelst I bon:
30. Om någon slår en annan ihjäl,
skall dråparen dräpas, sedan vittnen
hafva blifvit börda; men ett vittne kan
icke vittna mot någon till döden.

s Mos. 17: 6.
2

19: '5· Matt. 18: 16. ]oh. 8: '7·
Kor. 13: 1, Ebr. to: 28.

31. Och I skolen icke taga lösen för
en dråpares !if, som är skyldig att dö,
ty han skall straffas till lifvet.
32. Och I skolen icke taga lösen af
den som har flytt till någon sin fristad, att ban skulle få vända tillbaka
för att bo i landet, förrän prästen bar
blifvit död.
33· Och ohelgen icke det land, där
I bon! ty blodet ohelgar landet, och
landet kan icke försonas för det blod,
som däruti bar blifvit utgjutet, på annat sätt än genom dens blod, som har
utgjutit det.
34· Och orenen icke det land, där
I bon, och där äfven jag vill bo! ty
jag är Herren, som bor midt ibland
Israels barn.

36 Kapitlet.
Förordnande om arfdöttrars g-:Jtn-1n&l.

hufvudmännen för fadershusen
Ochinom
Gileads, Makirs sons, Manasses sons, barns släkt, af J osefs barns
släkter, trädde fram och talade inför
Mose och inför de höfdingar, som voro
hufvudmän för Israels barns fadershus,
2. och de sade: Herren har budit
min herre att gifva landet efter lott
till besittning åt Israels barn, och af
Herren har min herre fått befallning
att gifva Zelofhads, vår broders, besittning åt hans döttrar.

mar, så blifver deras besittning dragen
ifrån våra fäders besittning och lagd
till den stams besittning, dit de komma
att höra, och blifver dragen ifrån den
lott vi besitta.
4. Och när jubelåret inträffar för
Israels barn, så blifver deras besittning
lagd till den stams besittning, dit de
komma att höra, och ifrån vår fädernestams besittning blifver deras besittning dragen.
3 Mos. •s: '3 ·
s. Och Mose befallde Israels barn,
efter Herrens ord, och sade: Rätt hafver J osefs barns stam i h vad de hafva
sagt.
6. Detta är hvad Herren bjuder om
Zelofhads döttrar, sägande: Åt hvilken
dem behagar må de blifva hustrur,
blott de blifva hustrur inom en släkt,
som hörer till deras fädernestam.
Tob. 7: '4·

7· Och icke må någon Israels barns
besittning flyttas ifrån en stam till en
annan, utan hvar och en af Israels
barn bibehållas vid sin fädernestams
besittning.
8. Och hYaije dotter, som har ärft
någon besittning inom Israels barns
stammar, må blifva hustru åt någon
af sin fädernestams släkt, på det att
Israels barn må taga i arf, enhvar,
sina fäders besittning,
9· och en besittning icke flyttas
ifrån en stam till en annan, utan hvar
och en af Israels stammar bibehållas
vid sin besittning.
ro. Såsom Herren hade budit Mose,
så gjorde Zelofhads döttrar.
II. Och Mahla, Tirza och Hogla
och Milka och Noa, Zelofhads döttrar,
blefvo hustntr åt sina farbröders söner.
12. Inom l'tlanasses, Josefs sons,
barns släkter blefvo de hustrur, och
deras besittning förblef inom deras
fädernesläkts stam.

13. Dessa äro de bud och rätter,
hvilka Herren genom Mose böd Is3· Men om de blifva hustrur åt nå- raels barn på Moabs hedar, vid J orgon utur Israels barns andra stam- dan, midt emot Jeriko.
4 Mos. •6: 55·

•7: '• 8. Jos. 17: 3 f.

