Moses Femte Bok.
I

Kapitlet.

~fose ~rinrar

folket OJit Jwad som ltnde skett
11nder öke1tvandringe11..

nes~a

äro de ord, hvilka Mose talade
till hela Israel, på östra sidan om
J ordan, i öknen, på heden midt emot
Suf, emellan Paran och Tofel och Laban och Hazerot och Di-Sahab,
2. på elfva dagsresors afstånd ifrån
Horeb, när man tager vägen genom
Seirs bergstrakt fram till Kades-Barnea.
3· Och det begaf sig i det fyrationde
året, på den första dagen i den elfte
månaden, talade Mose till Israels
barn, i enlighet med allt hvad Herren hade budit honom att säga till
dem,
4· sedan han hade slagit Sihon,
den Amoreiska konungen, som bodde
i Hesbon, och Og, konungen i Basan,
som bodde i Astarot vid Edrei.
4 Mos. 21: 23, 24, 33 f.

5· På östra sidan om J ordan, i Moabs
land, började Mose att utlägga denna
lag och sade:
6. Herren, vår Gud, talade till oss
på berget Horeb och sade: >I hafven
länge nog dröjt vid detta berg.
7· Vänden eder och bryten upp
och begifven eder till den Amoreiska
bergsbygden och alla de kringliggande nejderna på heden, i bergstrakten, på slättbygden, i sydlandet
och på hafskusten, i det Kananeiska
landet och på Libanon, ända till den
stora ~f;·en F'rat! . .
• Mos. 2 3 : 3,.
8. 81, Jag har g>fvit landet i edert
vå~d.
Gån och intagen det land,
hVIlket Herren har svurit att gifva åt
edra fäder, Abraham, !sak och Jakob,
och åt deras säd efter dem!>
1 Mos.

•s: 18.

'7'

s.

9· Och vid samma tid sade jag till
eder: J ag förmår icke att ensam bära
eder.
2 Mos. 18: 18.
10. Herren, eder Gud, har förökat
eder, och si, I ären nu talrike såsom
himmelens stiärnor.

II. Måtte Herren, edra fäders Gud
än vidare föröka eder tusen gånge;
och välsigna eder, såsom han har
sagt eder!
12. Huru skall jag ensam kunna
bära tyngden och bördan af eder och
edra tvister?
13. Utsen åt eder visa och förståndiga och välkända män inom
edra stammar, hvilka jag vill sätta
till hufvudmän öfver eder!
2

.Mos. x8:

21.

14· Och I svaraden mig och saden:
Rätt är att göra såsom du har sagt.
15. Och jag tog hufvudmännen i
edra stammar, visa och välkända
män, och satte dem till hufvudmän
öfver eder, till höfvitsmän öfver tusen och till höfvitsmän öfver hundra
och till höfvitsmän öfver femtio och
till höfvitsmän öfver tio och till tillsyningsmän i edra stammar.
2 Mos. 18: 25.

r6. Och på samma gång befallde
jag edra domare och sade: Hören
efter h vad som står edra bröder emellan och dömen rättvist emellan hvar
man och hans broder och främlingen,
som bor hos honom!
17. I skolen icke hafva anseende
till personen, när I dömen, utan I
skolen höra den ringe likaväl som
den höge och icke hysa fruktan för
någon man, ty domen hörer Gud
till; men om någon sak blifver eder
för svår, så hänskjuten den till mig,
att jag må höra den!
18. Och jag b öd eder på elen tiden
allt hvad I skullen göra.
19. Och vi bröto upp ifrån Horeb
och vandrade genom hela den stora
och fruktansvärda öknen, hvilken I
hafven sett, under vägen till den
Amoreiska bergsbygden, såsom Herren, vår Gud, hade budit, och v1
kommo till Kades-Barnea.
20. Och jag sade till eder: I hafven nu kommit till Amoreernas bergs-
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bygd, hvilkeu Herren, vår Gud, vill
gifva åt oss.
2r. Si, Herren, din Gud, har gifvit
landet i ditt våld. Drag upp och
intag det, såsom Herren, dina fäders
Gurl, har sagt dig! Frukta icke och
var icke förfärad!
22. Och I gingen fram till mig alle
och saden: Låtom oss sända några
män framför oss, att de må undersöka landet och komma igen med
besked om den väg, vi böra taga,
och om de städer, dit vi böra gå!
23. Och detta förslag var godt i
mina ögon, och jag tog tolf män
ibland eder, en utur hvatje stam;
4 Mos. I3 kap.

24. och de gingo åstad <;~ch drogo
upp till bergsbygden och kommo
till Eskolsdalen och kunskapade
landet.
'
25. Och de togo med sig af landets frukt och buro till oss och gåfvo
oss besked och sade: Godt är det
landet, hvilket Herren, vår Gud, vill
gifva åt oss.
26. Men I viilen icke draga åstad
och hörsammaden icke Herrens, eder
Guds, befallning,
27. och I knorraden i edra tält och
saclen: Af hat har Herren fört oss ut
ur Egyptens land för att gifva oss i
Amoreernas våld, att de måtte utrota oss.
4 Mos. I 4 : •·
28. Hvarthän skola vi draga? Våra
bröder hafva förfärat vårt hjärta och
sagt: Ett folk, större och resligare
än vi, städer, stora och befästa upp
mot himmelen, och till och med barn
af Enaks afkomlingar hafva vi där sett.
29. Och jag sade till eder: Förfärens icke, och frukten icke för dem!
30. Herren, eder Gud, han, som går
före eder, skall själf strida för eder,
alldeles såsom han gjorde med eder
i Egypten inför edra ögon,
3r. och i öknen, där du har sett
huru Herren, din Gud, har burit dig,
såsom en man bär sin son, på hela
elen väg I hafven gått, ända till dess
I hafven kommit till denna orten;
32. men, detta oaktadt, trodelen I
icke på Herren, eder Gud,
33· som, för att uppsöka lägerställen åt eder, gick framför eder i
en eldstod om natten för att visa

KAP. 1: 4 4.

eder den väg, på hvilken I skullen
gå, och i en molnstod om dagen.
2

1\Ios.

13: 2

r.

4 Mos. z o: 34·

34· Och när Herren hörde rösten
af edert tal, vardt han vred och svor
och sade:
35· Ingen af detta onda släkte skall
få se det goda landet, h vilketjag har
svurit att gifva åt edra fäder,
4 Mos. •4: •3· •6: 65. s Mos. 2: If· Ps. g s: u.
36. med undantag af Kaleb, Jefunnes son. Han skall få se det, och
åt honom skall jag gifva det land
han har beträdt och åt hans barn,
emedan han i allo har rättat sig efter
Herren.
37· Äfven på mig vardt Herren
vred för eder skull och sade: Icke
heller du skall komma dit. 4 Mos. •o: ro.
27: 13 1 14. s Mos. 3: 26, 27. 4: 2:1. 34: 4·
38. Josua, Nuns son, han som står
inför ditt ansikte, han skall komma
dit. Styrk honom! ty han skall utskifta landet åt Israel till besittning.
39· Och edra barn, om hvilka I
saden, att de skulle blifva till rof,
och edra söner, som nu icke förstå
hvarken godt eller ondt, de skola
komma dit, och åt dem vill jag gifva
landet, och de skola taga det i besittning.
4 Mos. 14: 3I·
40. Men I, vänden om och bryten
upp till öknen, på vägen åt Röda
hafvet!
4r. Och I svaraden och saclen till
mig: Vi hafva syndat emot Herren.
Vi vilja draga åstad och strida, alldeles såsom Herren, vår Gud, har
oss budit. Och I omgjordaelen eder,
hvar och en med sina vapen, och
lättfärdigt drogen I åstad upp till
bergsbygden.
4 Mos. I4: 4o, 4I.
42. Och Herren sade till mig: Säg
åt dem: Dragen icke åstad och inlåten
eder icke i strid, ty jag är icke med
ibland eder, att I icke måtten blifva
slagne på flykten af edra fiender!
43· Och jag talade till eder, men I
hörden icke, och I hörsammaden icke
Herrens befallning, och drogen med
trots åstad till bergsbygden.
44· Och Amoreerna, som bodde i
bergsbygden, gingo ut emot eder
och förföljde eder, såsom bin göra,
och slogo eder i Seir ända fram till
Horma;
4 Mos. I4: 45·
!l*

KAP. 1: 45.
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45· och I drogen eder tillbaka och
gräten inför Herrens ansikte. Men
Herren hörde icke eder röst och lyssnade icke till eder,
46. och I stannaden i Kades så
lång tid I funnen för godt.
2 Kapitlet.
For tsiittuiug af Mosts tal.

vände oss och bröto upp
O chmotvi öknen
på vägen till Röda
hafvet, såsom Herren hade sagt till
mig, och gin go omkring i Seirs bergstrakt en lång tid.
2. Och Herren talade till mig och
sade:
3· I hafven länge nog dragit omkring i denna bergstrakt. Vänden
eder nu mot norr!
4· Och befall folket och säg: I
skolen gå igenom edra bröders Esaus
barns, område, som bo i s~ir, och
de skola frukta för eder; men tagen
eder väl till vara,
4 Mos. •o: 14 f.
5· att I icke våldfören eder på dem!
ty icke en fots bredd af deras land
vill j~g. gifv?- åt eder, emedan jag
h~r glfVlt Setrs bergstrakt till besittnmg åt Esau.
1 Mos. 36 , s.
6. Mat skolen I köpa eder af dem
för penningar till att äta och till och
med vatten skolen I köpa af dem
för penningar till att dricka;
7· ty Herren, din Gud, har välsignat dig i alla dina händers verk.
Han har vårdat sig om dig under
din vandring i denna stora öken. I
dessa fyratio år har Herren din Gud
varit med dig. Du har icke lidit
brist på något.
8. Och vi drogo ifrån våra bröder,
Esaus barn, som bodde i Seir, ifrån
vägen öfver heden, ifrån Elat och
ifrån Ezjon-Geber, och vi vände vårt
tåg till Moabs öken.
9· Och Herren sade till mig: Du
skall icke angripa Moab och icke
våldföra dig på dem med krig, ty int~t af h~ns. land vill jag gifva åt dig
tlll bes1ttnmg, emedan jag åt Lots
barn har gifvit Ar till besitming. _
4 1\fos. 2t: 28.
1 ,F>9
.lf~b~· ~meerna hade fon;Iomdags bott
~rllllie~ ~tort och talnkt folk, och
hopu't 'l)kasom Enakiterna.
,, 01 • Mos. '3' •3• 29, 34·
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. II. Äfven ~e räknades för jättar,
hkasom Enak1tema; och Moabiterna
kallade dem Emeer.
12. Och i Seir hade fordomdan-s
Horitema bott, men Esaus barn fö";.drefvo och utrotade dem undan för
sig och bosatte sig i deras land på
samma sätt som Israel skall göra ~ed
det land, hvilket Herren har gifvit
dem till besittning. 1 3· Stån nu upp och gån öfver
bäcken Sered! Och vi gin go öfver
bäcken Sered.
4 Mos. 21: u .
I4· Och den tid, på hvilken vi hade
vandrat ifrån Kades-Barnea till dess
vi gingo öfver bäcken Sered, utgjorde
trettioåtta år, under hvilken tid hela
s~äktet af stridbare män dog bort utur
lagret, såsom Herren hade svurit uem.
4 Mos. '4' 29.

15. Så var ock Herrens hand vänd
e_~ot d_em för att utdöda dem utur
lagret, till dess det vardt slut med dem.
16. Och s~dan det hade blifvit slut
m_~d alla stndbare män och de hade
dott bort utur folket,
17. t.a~_ade Herren till m~.g och sade:
~8. N~r du nu har gått ofver Moabs
grans v1d Ar
.
.
19. och komm1t fram tlll Ammons
barn, skall du icke angripa dem och
icke våldföra dig på dem, ty intet af
A_mm?ns ba~s _land vill jag gifva åt
d~g . tlll be~1tmmg, emedan jag har
~fVlt det at Lots barn till besittmng. ::Dom. "' rs.
... 20. Afven detta räknades för ett
Jattames latid. Jättar hade fordomdags bott där, och Ammoniterna kallade dem Samsumiter,
__21._ ett ~tort och talri_kt folk och
hogvaxt likasom Enaklterna, men
Herren ~~otade dem undan för dessa,
?ch de fordrefvo dem och bosatte sig
l deras land,
. 22. P~ samma sätt som han hade
ID<?rt for Esaus barn, som bodde i
Se1r,_ då han ~ndan för dem utrotade
Hon tema! hytlka de fördr:fvo och
?,os~tte s1g l deras land, dar de bo
an 1 dag.
23. Och på samma sätt som Kafto:e:rna hade gjort, h vilka drogo ut
1fran Kaftor och utrotade Avvitema,
som bodde i byar ända fram till Gasa
och bosatte sig i deras land. '

l
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24. Stå.n nu upp och bryten upp
och gån öfver Amenfloden! Si, jag
har gifvit Sihon, konungen i Hesbou,
Amoreern, och hans land i ditt våld.
Begynn nu, fördrif honom och öfva
mot honom krigets våld!
25. Redan i dag vill jag begynna
att injaga skräck och fmktan för dig
i alla folk under hela himmelen, så
att, när de höra talas om dig, de skola
darra och bäiva för dig.
26. Och jag sände bud ifrån Kedemots öken till Sihon, konungen i
Hesbon, med fredsförslag och sade:
4 Mos.

21: 2:r.

5 Mos.

20: 10.

27. Låt mig få tåga igenom ditt
land! På vägen, på vägen vill jag
gå, utan att göra afsteg till höger
eller vänster.
4 Mos. 21: ••·
28. Mat må du låta mig köpa för
penningar till att äta, och vatten må
du gifva mig för penningar till att
dricka! Jag begär blott fritt genomtåg för mina fötter,
29. sådant som Esaus barn, som bo
i Seir, och Moabiterna, som bo i Ar,
beviljade mig, till dess jag hade gått
öfver J ordan och kommit till det
land, hvilket Herren, vår Gud, vill
gifva åt oss.
30. Men Sihon, konungen i Hesbon,
ville icke tillåta oss att tåga genom
sitt land, ty Herren, din Gud, förhärdade hans sinne och förstockade
hans hjärta, på det att han skulle
gifva honom i ditt våld, såsom ock
nu har skett.
s Mos. •9: 7· Am. o: 9·
31. Och Herren sade till mig: Si,
jag begynner med att gifva Sihon
och hans land i ditt våld. Begynn
nu och fördrif honom och tag hans
land i besittning!
32. Och Sihon gick ut emot oss
med allt sitt folk till strid till J ahaz.
33· Och Herren, vår Gud, gaf honom i vårt våld, och vi slogo honom
och hans söner och allt hans folk,
34· och vi intogo alla hans städer
på sa=a tid och gåfvo alla städerna
till spillo med deras män och kvinnor och barn. Vi lämnade ingen öfrig.
35· Boskapen endast behöllo vi såsom byte och det plundrade gods,
som fanns i de städer vi intogo.
36. Ifrån Aroer, som ligger vid
stranden af Arnonfloden, och ifrån

BOK.

KAP. 3: 9.

den stad, som ligger i floden, och
ända till Gilead fanns intet fäste, som
var oss för högt. Dem alla gaf Herren, vår Gud, i vårt våld.
37· Endast till Ammans barns land
gick du icke, till kuststräckan utefter
Jabboks flod och till städerna i bergstrakten, eller till någon af de orter,
hvilka Herren, vår Gud, hade förbudit oss.

3 Kapitlet.
Furtsätbzing af llfoses tal.

och vi vände oss och toga vägen
till Basan; och Og, konungen i
Basan, med allt sitt folk, drog ut att
strida emot oss vid Edrei.
4 Mos. 21: 33·

S Mos. 29: 7·

Och Herren sade till mig: Frukta
honom ej! ty i ditt våld har jag
gifvit honom och allt hans folk och
hans land; och gör du med honom
såsom du har gjort med Sihon, Amoreemas konung, som bodde i Hesbon!
4 Mos. •r: •4 ·
3· Och Herren, vår Gud, gaf i vårt
våld äfven Og, konungen i Basan,
och allt hans folk, och vi slogo honom så att ingen blef öfrig,
2.

~Mos.

•z: 3S·

4· och vi intogo alla hans städer
på samma tid. Intet fäste var, hvilket vi icke togo ifrån dem, sextio
städer, hela landsträckan Argob, Ogs
rike i Basan.
s. Alla dessa städer voro befästa
med höga murar, portar och bommar.
Dessutom intogo vi ganska många
andra städer på slättbygden,
6. och vi gåfvo dem till spillo, likasom vi hade gjort med Sihon, konungen i Hesbon. Och vi tillspillogåfvo hvat:je stad med män, kvinnor
och barn.
7· Men all boskapen och det plundrade gods, som fanns i städerna, behöllo vi såsom byte.
s Mos. 20: z4.
8. Så toga vi på samma tid utur
de båda Amoreiska konungames händer det land, som ligger på denna
sidan om J ordan, ifrån Arnonfloden
ända till berget Herman, 9· Sidonierna kalla Hermon för
Sitjon, men Amoreerna kalla det
Senir, -

KAP. 3: 10.
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ro. alla städerna p~ slätten, och hela
Gilead och hela Basan, ända till Salka
och Edrei, städer i Ogs rike i Basan.
rr. Emedan Og, konung i Basan,
var den ende, som var kvar af de
ännu icke utgwgne jättarne, visas
hans säng, en säng af järn, i Rabbat
i Ammons barns land. Dess längd
är nio alnar och dess bredd fyra alnar, alnen beräknad efter en mans
fram arm.
12. Och sedan vi på samma tid
hade satt oss i besittning af detta
landet, gaf jag den delen däraf, som
sträcker sig ifrån Aroer, vid Amenfloden, och hälften af Gileads bergsbygd, och dess städer åt Rubens och
Gads stammar.
4 Mos. 30: 33· s Mos. •9: 8. Jos. 12: t f. 13: 8.
13. Och den öfriga delen af Gilead,
och hela Basan, Ogs rike, Argobs
hela landsträcka, eller hela Basan, det
så kallade jättelandet, gaf jag åt den
ena hälften af Manasses stam.
14. J air, en afkomling af Manasse,
fick hela landsträckan Argob, ända
till Gesurska och Maakatska gränsen,
och efter sig gaf han landet Basan
namnet >Jairs byar>, såsom det heter
än i dag.
4 Mos 32: +'·
rs. Och åt Makir gaf jag Gilead;
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der, såväl som eder, komma i lugn
besittning af det land, hvilket Herren, eder Gud, vill gifva åt dem på
andra sidan om J ordan, och I fån
vända tillbaka, hYar och en till sin
besittning, hviik.en jag har gifvit eder.
Jos.

22:

4•

Och jag böd Josua på samma
tid och sade: Dina ögon hafva selt
allt hvad Herren, eder Gud, har gjort
åt dessa två konungar. På samma
sätt skall Herren göra åt alla de riken, till hvilka du kommer.
21.

4

~Ios.

27: 18, 22.

Du skall icke frukta för dem,
ty Herren, edet Gud, skall själf strida
för eder.
J os. xo: , 4 , 4 ••
22.

23. Och på samma tid bad jag till
Herren och sade:
24. Herre, Herre! du har bötjat
att visa din tjänare din storhet och
din starka hand; ty h vilken är den
gud i himmelen eller på jorden, som
kan göra sådana gärningar och sådana krafter som du? Ps. 86: s. s9 : 7 •
25. Låt mig få komma och se det
goda landet på andra sidan J ordan,
detta goda bergland och Libanon!
26. Men Herren var vredgad emot
~ig för eder skull och hörde mig
1cke, och Herren svarade mig: Du
4 Mos. 32: 39·
r6. och åt Rubens och Gads stam- har fått nog. Tala icke vidare till
mar gaf jag en del af Gilead, ända mig om denna sak!
till Arnonfloden, som flyter midt ige- 4 !\los. :zo: ~2. s Mos. ~~37· 4: 2:r. 31: 2. 34: 4·
27. Stlg upp pa spetsen af Pisga"-Om dalen och utgör dess gräns, och
berget och lyft dina ögon mot väster
ända till floden J ab bok, som är Amoch mot no1T och mot söder och mot
mons barns gräns,
öster och se med dina ögon! ty öfver
17. och heden med J ordan till gräns,
denna J ordan skall du icke komma·
ifrån Gennesaret ända till hatvet på
28. och bjud Josua, att han är stark
heden, eller Salthafvet*, nedanför fooch frimodig! ty han skall gå därten af Pisgaberget öster ut.
öfver i spetsen för detta folket, och
4 Mos. 34: uJ 1:2.
r8. Och jag böd eder på samma tid han skall åt dem uJ:skifta det land
Jos. 14 : x. '
och sade: Herren, eder Gud, har gif- hvilket du ser.
29. Och vi blefvo kvar i dalen midt
vit eder detta land till besittning.
Med vapen i hand skolen I alle, som emot Bet-Peor.
liren stridbare män, draga i spetsen
för edra bröder, Israels barn, 4 Kapitlet.
4 Mos. 32: 17.

Fortsätlnin!J' af J,foses tal. Tre fn"städer
rg. endast edra hustrur och edra
a/skiljas.
barn och eder boskap, hvilken jag
y et att I hatven i mängd, må stanna och hör nu, Israel, de stadgar och
rätter, hvilk.a jag lärer eder att
kvar i edra städer, hvilka jag har
llålla, på det att I mågen lefva och
gifvit åt eder 20. till dess Herren låter edra brö- gå att intaga det land, hvilket Her.
• D. ä. Röda hafvet.
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ren, edra fäders Gud, vill gifva åt
eder!
2. I skolen intet tillägga till det
ord, hvilket jag befaller eder, och
intet skolen I taga därifrån, så att I
iakttagen Herrens, eder Guds, bud,
hvilka jag bjuder eder.
5 Mos.,., 3•.
Jos. x: 7· Ords. 30: 6. Upp. o.: 18, rg.

3· Med edra egna ögon hafven I
sett hvad Herren har gjort åt BaalPeor, huruledes Herren, din Gud, utur ditt folk utrotade hvar man, som
hade gått efter Baal-Peor.
4 Mos. •s: 3, 4• Jos. • .: •7•
4· Men I som höllen eder fast vid
Herren, eder Gud, I lefven alle ännu
i dag.
5· Si, jag har lärt eder stadgar och
rätter, eftersom Herren, min Gud, har
budit mig, att I mågen göra därefter
i det land, dit I skolen gå för att
taga det i besittning.
6. Och dem skolen I iakttaga och
hålla, ty det skall räknas eder till
vishet och till förstånd i andra folks
ögon, hvilka, när de få höra alla dessa
stadgar, skola säga: Ett vist och förståndigt folk är dock detta stora folk.
7· Ty hvar finnes väl ett stort folk,
hvars gudar äro det så nära som Herren, vår Gud, är oss, så ofta vi åkalla
honom?
Ps. •45' 18. 147: rg, oo.
8. Och hvar finnes väl ett stort folk,
som hafver stadgar och rätter, så rättfärdiga som hela denna lag, hvilken
jag i dag förelägger eder?
9· Tag uig blott till vara och bevara dig väl, att du icke förgäter de
ting dina ögon sågo - att de icke
vika ifrån ditt hjärta i alla dina !ilsdagar, och att du kungör dem för
dina barn och för dina barns barn -

s Mos. 6: 7·

ro. på den dagen, då du stod inför
Herrens, din Guds, ansikte på Horeb,
då Herren sade till mig: •Församla
folket till mig, att jag må låta dem
höra mina ord, hvilka de skola lära
för att frukta mig, så länge de lefva
på jorden, och hvilka de skola lära
sina barn!•
II. Och I trädden fram och stannaden nedanför berget, emedan berget
brann i eld, som mellan mörka moln
och töcken steg högt upp mot himmelen.
o Mos. 19: t6.

KAP. 4: 23.

Och Herren talade till eder midt
utur elden: ljudet af orden hörden I,
men någon gestalt förnummen I icke,
utan ett ljud allenast.
13. Och han förkunnade eder sitt
förbund, hvilket han böd eder att
hålla, de tio buden, hvilka han inskref på tvenne taflor af sten.
12.

2 Mos. 31: 18.

34: 28.

14. Och mig böd Herren på samma
tid, att jag skulle lära eder stadgar
och rätter, hvilka I skolen hålla i det
land, dit I skolen gå för att taga det
i besittning.
.
15. Och tagen eder väl till vara,
alldenstund I på den dag då Herren
talade till eder på Horeb midt utur
elden icke sågen någon gestalt,
r6. att I icke begån den synden
att göra eder någon bild, något slags
afgudabeläte, i skepnad af man eller
kvinna,
• Mos . 2o: 4·
17. i skepnad af något fyrfota djur
på jorden, i skepnad af någon bevingad fågel, som flyger i himmelen,
5 Mos. s: 8.
r8. i skepnad af något krypdjur
på jorden, eller i skepnad af någon
fisk i vattnet nedanom jorden,
19. och att du icke upplyfter dina
ögon mot himmelen och, när du ser
solen och månen och stjärnorna, himmelens hela härskara, låter förföra dig
att tillbedja dem och dyrka dessa,
hvilka Herren, din Gud, har gifvit
till del åt alla folk under hela himmelen!
20. Men eder har Herren tagit och
utfört utur järnugnen, utur Egypten,
på det att I skullen blifva hans egendomsfolk, såsom I ännu denna dag
ären.
21. Och emot mig blef Herren vred
för eder skull och svor, att jag icke
skulle få gå öfver Jordan och icke
komma in i det goda landet, hvilket
Herren, din Gud, vill gifva dig till
besittning;
4 Mos. oo:

12.

5 Mos.

t:

37•

3: o6.

34: 4·

ty jag skall dö i detta landet
och icke komma öfver J ordan, men
I skolen komma däröfver och intaga
detta goda landet.
23. Tagen eder till vara, att I icke
förgäten Herrens, eder Guds, förbund,
som han har ingått med eder, så att
22.
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KAP. 4: 24.

I icke göreu ec1er någon bild eller
något sådant beläte, som Herren, din
Gud, har förbudit dig!
24. ty Herren, din Gud, är en förtärande eld, en nitälskande Gud.
s Mos. g: 3·

Ebr. xo: •9·

25. När du har födt barn och barnabarn, och I hafven blifvit gamle i landet, om I clå begån den synden att
göra eder någon bild eller någ:ot beläte, och gören hvad ondt är 1 Herrens, din Guds, ögon och förtörnen
honom,
2 6. så taget jag i dag hinmtelen och
jorden till vittnen emot eder, att I
snarligen skolen i grund förgås utur
det land, dit I nu skolen gå öfver
Jordan för att taga det i besittning.
Länge skolen I då icke där lefva, ty
I skolen i grund utrotade varda.
3 Mos 26: '4 f. s Mos. •8: 1 5 f. 3°' '9·
27. Och Herren skall fö_rskingra eder
ibland folken, och ett nnga antal af
eder skall blifva öfrigt ibland de folk,
till hvilka Herren skall föra eder;
5 Mos. 28: 62.

. 28. och d~ s~olen J dyrka gudar,
gJorda af ~anmskohander, af st~_ck
och ~~en, hvilka hvarken se eller hora
eller ata eller lukta. !;s. '~.s: 4 f. 135: xs f.
. 29. Men om I dar s~ken Herren,
dm Gud:. så skall du finna. ho17~m,
om du soke~ h~~om af allt dttt h]arta
och af all din SJäl.
.
Es. ss: 6. Os. 3: 5· V1sh. " 2 ,
30. I din nöd, när alla dessa ting
vederfaras dig i dagar som komma,
skall du vända åter till Herren, din
Gud, och höra hans röst
31. Ty Herren, din Gud, är eu barmhärtig Gud. Han skall icke öfvergifva
dig och icke fördärfva dig, och icke
förgäta det förbund med dina fäder,
hviU<;et han har tillsvurit dem.
3:t. Ty fråga de framfarna tiderna,
som hafva varit före dig, ifrån den
dagen, då Gud skapade människan på
jorden, fråga från himmelens ena ända
till den andra, om någonting har skett,
så stort som detta, eller om man hört
talas om något, som är detta likt,
33· om något folk har hört Guds
röst tala midt utur elden, såsom du har
hört, och blifvit vid lif, • Mos. '9' xB, '9·
34· eller om en gud har försökt att
gå och taga sig ett folk ut frll.n ett
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annat folk genom pröfningar, genom
tecken och genörn under, genom krig
och genom stark hand och genom uträckt arm och genom stora, förskräckliga gärningar, hvilket allt Herren,
eder Gud, har gjort med eder i Egypten inför dina ögon!
35. Sådant har du fått se, på det
att du skulle veta att Herren allena
är Gud, och ingen annan.
36. Från himmelen har han låtit dig
höra sin röst för att undervisa dig,
och på jorden har han låtit dig se
sin stora eld, och midt utur elden har
du hört hans ord.
37. Och emedan han älskade dina
fäder och utvalde deras afkomlingar
efter dem, förde han själf med sin
stora kraft dig utur Egypten,
2

Mos. , 3, 1 6.

38. och fördref undan för dig folk,
som voro större och talrikare än du,
och införde dig i deras land och gaf
det åt dig till besittning, såsom det
n u har skett
39. Vet därföre nu och lägg det på
hjärtat att Herren han är den sanne
Guden' i himmele~ ofvantill och på
jorden nedantill, och ingen annan,
40. och iakttag hans stadgar och
hans bud, h vilka jag i dag bjuder dig,
på det att dig må väl gå och dina
barn efter dig och på det att du må
länge lefva i det land, h vilket Herren,
din Gud vill gifva dig för all tid!

l

'

4 r. Därefter afsk.ilde Mose tre städer på östra sidan om J ordan,
4 Mos. 3s: 6.

s !Ifos. x9 :

2.

Jos. 2o: •·

42. dit en dråpare skulle äga att fly,
som hadl! slagit någon annan ihjäl
utan vett och vilja och utan att tillförne hafva burit hat till honom; ty
flyr han till någon af dessa städerna,
så får han behålla lifvet,
43· nämligen Bezer i öknen pli. slätt:
landet i Rubens stam, och Rarnot 1
Gilead i Gads stam, och Golan i Basan i Manasses stam.
Jos. 2o: s.
44. Och detta är den lag, hvilken
Mose framlade för Israels barn,
45· och dessa äro de förordnanden
och de stadgar och de 1·ätter, hvilka
Mose talade till Israels barn, när de
utgingo ifrån Egypten,
.
46. pil östra sidan om J ordan, 1 da-
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len midt emot Bet-Peor, i Sihons, den
.\moreiska konungens, land, som bodde
i Hesbon, hvilken Mose och Israels
barn slogo, sedan de hade ut~-'itt utur
Egypten,
4 Mos. ox: • 4• s Mos. " 4 •
47· och hvilkens land de intogo,
jämte Ogs, den Basanitiska konungens,
land, eller båda de Amoreiska konungarnes länder på östra sidan om J orrlan,
s Mos. 3 , 3 •
48. ifrån Aroer, som ligger vid stranden af Arnonfloden, och upp till berget Sion, som nu heter Hermon,
49. och hela herlen på östra sidan
om Jordan ända till hafvet på heden,
nedanför foten af Pisga-berget.

s Mos.

3 , 17 .

5 Kapitlet.
De fio oudo1·dms lag

~tpjrepas

d "yo.

O

ch Mose sammankallade hela Israel och sade till dem: Hör, Israel, de stadgar och de rätter, hvilka
jag i dag talar i edra öron, och låren
eder dem och hållen dem och g ören dem!
2. Herren, vår Gud, ingick ett förbund med oss på Horeb. • Mos. , 9 , s.
3· Icke var det med våra fäder Herren ingick detta förbund, utan med
oss alla, som nu här lefvande äro.
4. Ansikte mot ansikte talade Herren
till eder på berget, midt utur elden.
S· Jag stod på samma tid emellan
Herren och eder för att kungöra för
eder hvad Herren talade, emedan I,
af fruktan för elden, icke baden gått
upp på berget Och han sade :
2

Mos. tg: z6.

20: 18.

6. Jag är Herren, din Gud, som har
utfört dig utur Egyptens land, utur
träldomshuset.
2 Mos. •o: 2.
7· Du skall inga andra gudar hafva
för mig.
Ps. Sr: xo. 97: 7.
8. Du skall icke göra dig någon
bild eller något beläte af något, som
ofvantill i himmelen är eller nedantill
på jorden, eller i vattnet nedanom
jorden.
9· Sådana skall du icke tillbedja och
icke dyrka, ty jag, Herren din Gud,
är en nitälskande Gud, som hemsöker
fädernes missgärning uppå barnen intill tredje och fjärde led, uppå dem
som mig hata, • Mos. 34: 7 . J er. 32 : xB.

KAP. 5: 22.

ro. men gor barmhärtighet till tusen de led på dem som mig älska och
hålla mina bud.
II. Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall
icke låta honom blifva ostraffad, som
missbrukar hans namn.
12. Du skall hålla sabbatsdagen, så
att du helgar honom, såsom Herren,
din Gud, har budit dig.
13. Sex dagar skall dn arbeta och
göra alla dina sysslor,
14· men på den sjunde dagen, som
är en Herrens, din Guds, sabbat, skall
du ingen syssla göra, hvarken du eller
din son eller din dotter eller din tjänare eller din tjänarinna eller din oxe
eller din åsna eller något ditt husdjur
eller den främling, som bor inom dina
portar, på det att din tjänare och din
tjänarinna måtte hafva ro, likasom du
själf.
I Mos. 2: •• Hes. •o: 12. Ebr. 4' 4· .
15. Och kom ihåg, att du har varit
en träl i Egyptens land, och att Herren, din Gud, har fört dig ut därifrån
med stark hand och med uträckt arm.
Därföre har Herren, din Gud, budit
dig att hålla sabbatsdagen.
r6. Hedra din fader och din moder,
såsom Herren, din Gud, har budit
dig, på det att du må länge lefva och
dig må väl gå i det land, hvilket Herren, din Gud, vill gifva dig!
2 ~Ios. 20: 12.

17. Du skall icke dräpa, • Mos. oo: t 3 •
18. och du skall icke göra hor,
:a Mos.

20: 14.

19. och du skall icke stjäla,
2

Mos.

20: 15.

och du skall icke bära falskt
vittnesbörd emot din nästa, och du
skall icke bafva lust till din nästas
hustru,
• Mos. oo: x6.
21. och du skall icke hafva begär
till din nästas hus, till hans åker, till
hans tjänare eller tjänarinna, till hans
oxe eller hans åsna eller till något,
som tillhörer din nästa. , Mos. oo: , 7.
20.

22. Dessa orden talade HetTen till
hela eder menigbet på berget, midt
utur elden, molnet och töcknet, med
hög röst, och lade intet därtill, och
han skref dem på två stentanor, h,;lka
han gaf åt mig.

~AP.
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5: 23.

23. Och sedan I haden hört rösten
midt utur mörkret och ifrån berget,
som brann i eld, trädden I fram till
mig, alla hufvudmännen för edra stammar och edra äldste,
24. och I saden: Si, Herren, vår
Gud, har låtit oss se sin härlighet och
sin storhet, och vi hafva hört hans
röst midt utur elden. I dag hafva vi
sett, att Gud kan tala med en människa och denna dock blifva vid lif.
z 1Ios. 19: 19. s Mos. 4: 33·
25. Och nu, hvi skola vi dö? Ty
denna stora eld skall förtära oss. Om
vi ännu en gång få höra Herrens, vår
Guds, röst, så skola vi dö;
26. ty hvad är allt kött, att det,
såsom vi hafva gjort, skulle kunna
höra lefvande Guds röst tala midt utur
elden och ändock blifva vid lif?
D om. 13: 22.

27. Träd fram, du, och hör allt
hvad Herren, din Gud, säger, och
omtala du för oss allt hvad Herren,
vår Gud, talar till dig, så vilja vi höra
det och göra därefter!
28. Och Herren hörde rösten af
edra ord, då I taladen till mig, och
Herren sade till mig: Jag har hört
detta folkets ord, hvilka de hafva talat
till dig. De hafva rätt i allt som de
hafva talat.
29. O att de ock hade ett sådant
hjärta, att de fruktade mig och hölle
alla mina bud i all tid, på det att dem
och deras barn måtte väl gå till evig
tid!
Ps. 8~: '4·
30. Gack, säg till dem: Vänden tillbaka till edra tält !
31. Men du skall stå här för mig,
3.tt jag må säga dig alla de bud och
stadgar och rätter, hvilka du skall
lära dem, att de må göra därefter uti
det land, hvilket jag vill gifva dem
till besittning.
32. Och tagen nu i akt och gören
hvad Herren, eder Gud, har budit
Eder! I skolen icke vika af till höger
eller vänster.
33· På alla de vägar, dem Herren,
eder Gud, har budit eder, skolen I
gå, på det I. måtten blifva vid lif, och
eder må Yäl gå, och I måtten länge
lefva i det land, hvilket i skolen intaga.

6 Kapitlet.
Om plikter mot Gud.

äro de budord, de stadO chgardessa
och de rätter, hvilka Herren,
eder Gud, har budit mig att lära eder,
att I måtten göra efter dem i det
land, dit I skolen gå för att taga det
i besittning,
2. så att du fruktar Herren, din
Gud, och håller alla hans stadgar och
bud, hvilka jag bjuder dig, du och
din son och din sons son, i alla dina
lifsdagar, på det att du må länge
lefva.
3· Och hör dem, du Israel, och tag
i akt, att du håller dem, att det må
gå dig väl, och att I måtten mycket
förökas, såsom Herren, dina fäders
Gud, har sagt dig, i det land, soru
flyter af mjölk och honung!
4· Hör, du Israel! Herren är vår
Gud, Herren allena.
s Mos. 4: 35· Mark. I>: •9·
5· Och du skall älska Herren, din
Gud, af hela ditt hjärta och af hela
din själ och af hela din kraft.
Matt.

22:

37·

.Mark.

12:

30.

Luk.

10:

27.

6. Och dessa orden, som jag bjuder dig i dag, skola ligga dig på
hjärtat,
7· och dem skall du inskärpa i dina
barn, och om dem skall du tala, när
du sitter i ditt hus och när du går
på vägen och när du lägger dig och
när du uppstår,
8. och du skall binda dem till ett
märke på din hand, och de skola vara
till ett pannsmycke mellan dina ögon,
2 1\fos. 13: x6.

5 Mos. n: tS.
6: ••. 7' 3·

Ords. 3: 3·

9· och du skall skrifva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.
ro. Och när Herren, din Gud, låter
dig komma in i det land, hvilket han
har svurit åt dina fäder, Abraham,
!sak och Jakob, att han vill gifva
dig, med städer, stora och vackra,
hvilka du icke har byggt, Jos .• 4 , x3•
II. och med hus, fulla med allt
godt, hvilka du icke har fyllt, och
med huggna brunnar, hvilka du icke
har huggit, med vingårdar och olivgårdar, hvilka du icke har planterat,
och du äter och varder mätt,
s J\.fos. 8: 10,
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KAP. 7 : 9.

så tag dig till vara, att du icke
7 Kapitlet.
förgäter Herren, som har utfört dig
Om Kmwnu,-uas ub·o/ande.
utur Egyptens land, utur träldomsär Herren, din Gud, låter dig
huset!
komma till det land, dit du skall
r 3· Herren, din Gud, skall du frukta,
och honom skall du dyrka, och vid gå för att taga det i besittning, och
hans namn skall du svätja.
undan för dig följagar stora folk, Re5 Mos. ro: :12, 20. 13: 4· Matt. 4: to. Luk. 4: 8. teerna, Girgaseema, Amoreerna, Ka14. I skolen icke gå efter andra naneerna, Ferisseerna, Hivveerna och
gudar. af de folks gudar, som bo J ebuseerua, sju folk, större och talrundt omkring eder,
likare än du,
5 Mos. 3" 3·
r s. ty en nitälskande Gud är Herren,
2. och när Herren, din Gud, gifver
din Gud, som hos dig bor, så att dem i ditt våld och du slår dem, då
icke Herrens, din Guds, vrede måtte skall du gifva dem till spillo. Förupptändas emot dig och han utrota bund med dem skall du icke sluta och
dig ifrån jorden!
ingen skonsamhet dem bevisa.
r6. I skolen icke fresta Herren, eder
2 .M os. 23: 32. 34: 12. 5 .1\los. 20: t6 17.
Gud, såsom I frestaden honom i Massa.
3· Och du skall icke besvägra dig
2 Mos. 17: 7· Matt. 4: 7· Luk. 4: 12.
med dem; dina döttrar skall du icke
17. I skolen hålla och iakttaga Her- gifva åt deras söner, och deras döttrar
rens, eder Guds, bud och h~ns vitt- skall du icke taga till hustrur åt dina
nesbörd och hans stadgar, hvtlka han söner;
Jos. 23: 12.
har budit dig.
4· ty dessa skola komma dina sör8. Och du skall göra hvad rätt och ner att affalla ifrån mig och att dyrka
godt är i Herrens ögon, på det att andra gudar, och Herrens vrede skall
dig må väl gå; och gack så och in- upptändas emot eder, och han skall
tag det goua landet, hvilket Herren snarligen utrota dig.
har tillsvurit dina fäder,
s. Utan så skolen I göra med dem:
19. och drif alla dina fiender undan deras altaren skolen I nedbryta, och
för dig, såsom Herren har sagt!
deras bildstoder skolen I sönderslå,
20. När din son framdeles frågar dig och deras Astartebeläten skolen I nedoch säger: Hvad betyda de förord- hugga, och deras bilder skolen I med
nanden och de stadgar och de rätter, eld uppbränna.
2 Mos. 23: 24. 34: 13. s .1\Ios. :r:a: 2.
h vilka Herren, vår Gud, har bu dit eder?
6. Ty du är ett folk, heligt åt Her2 r. så skall du säga till din son:
ren, din Gud; dig har Herren, din
Vi voro Faraos trälar i Egypten, och
Gud, utvalt till sitt egendomsfolk
Herren förde oss utur Egypten med
ibland alla folk, som äro på jorden.
stark hand,
2 j\los . xg: s. 5 Mos. 4! 12. 26: rS. x Petr. 2: 9·
22. och Herren gjorde tecken och
7· Icke var det därföre, att Ivoren
stora, svåra under på Egyptierna, på större än alla andra folk, som Herren
Farao och på hela hans hus, inför fäste sig vid eder och utvalde eder,
våra ögon,
tv I ären mindre än alla andra folk;
23. och förde oss ut därifrån för " 8. utan emedan Herren älskade eder
att låta oss komma till det land, hvil- och ville hålla den ed, hvilken han
ket han hade tillsvurit våra fäder, och hade svurit edra fäder, utförde Hergifva oss det.
ren eder med stark hand och förlos24. Och Herren böd oss att hålla sade eder utur träldomshuset, utur
alla dessa stadgar och att frukta Her- Faraos, den Egyptiska konungens,
ren, vår Gud, på det att oss skulle våld.
5 Mos. xo: 15.
väl gå i all tid, och han skulle beg. Vet därföre, att Herren, din
vara oss vid lif, såsom det har skett Gud, han är Guden, den trofaste
intill denna dagen.
Guden, som håller sitt förbund och
25. Och det skall räknas oss till bevisar barmhärtighet intill tusende
rättfärdighet inför Herrens, vår Guds, led mot dem som honom älska och
ansikte, om vi iakttaga och hålla alla som hålla hans bud,
dessa bud, såsom han har budit oss.
:z Mos. 2o: 6. 3.f.: 7· s Mos. s: g, to.
12.

N

1
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ro. och som vedergäller dem som
honom hata och uppenbarligen förgör dem. Ej dröjer han med dem
som honom hata, uppenbarligen vedergäller han dem.
II. Iakttag därföre du de bud och
de stadgar och de rätter, hvilka jag
i dag bjuder dig att hålla!
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dess alla hafva omkommit, som hafva
kvarblitvit och som lyckats gömma sig
för ditt ansikte. 2 Mos. o 3: o8. Jos. 24: 12.
21. Du skall icke bäfva för dem, ty
Herren, din Gud, är med dig, en stor
och fruktansvärd Gud;
22. och Herren, din Gud, skall småningom förjaga dessa folk undan för
dig. Du skall icke kunna i en hast
förgöra dem, på det att de vilda djuren icke måtte taga öfverhand emot
dig.
2 Mos. 23: 30.
23. Och Herren, din Gud, skall
gifva dem i ditt våld och sprida stor
förvirring ibland dem till dess de
blifva utrotade.
24. Och han skall gifva deras konungar i ditt våld, och du skall utplåna deras namn ifrånjorden. Ingen
skall kunna stå dig emot till dess du
har utrotat dem.

r2. Och till lön därföre att I llörsammen dessa rätter och iakttagen
och hållen dem, skall Herren, din
Gud, mot dig hålla det förbund och
den barmhärtighet, han har tillsvurit
edra fäder, 3 Mos. 26: 3 f, s Mos. o8: x f.
13. och han skall älska och välsigna och föröka dig och välsigna
ditt lifs frukt och din jords frukt,
din säd och ditt vin och din olja,
dina kalfvar och dina lamm, i det
landet, h vilket han har tillsvurit dina
Jos. 10: 22 f. u: 12. 12: 7 f.
fäder att gifva dig.
25. Deras gudabilder skolen I upp14. Välsignad skall du blifva framför alla folk. Ingen af hankön eller bränna med eld. Du skall ingen lysthonkön bland dig eller bland din bo- nad hafva efter det silfver och guld,
som på dem är, så att du tillägnar
skap skall blifva ofruktsam.
dig det, på det att du icke däraf må
2 Mos. 23: 26.
rs. Och Herren skall afvända alla varda snäljd; ty en styggelse är det
sjukdomar ifrån dig, och ingen af för Herren, din Gud;
5 ~'los. 12: 3· Jos. 7: IJ 2J. 2 Makk. 12: 40.
Egyptens alla elakartade smittor, h vil26. och du skall icke låta sådan
ka du väl känner, skall han lägga
på dig, men låta dem träffa alla dem styggelse komma in i ditt hus, så att
du blifver gifven till spillo, såsom
som hata dig.
2 Mos. 9 : 14· xs: 26.
detta är. Du skall vämjas och stygr6. Och du skall förgöra alla de
gas därvid, ty tillspillogifvet är det.
folk, hvilka Herren, din Gud, vill
S Mos. 13: 17.
gifva i ditt våld. Du skall ingen
skonsamhet bevisa emot dem, och du
8 Kapitlet.
skall icke dyrka deras gudar, ty det
Eri"r'i1&gar
om
Guds välgärningar u1e.der ökenblefve dig till en snara. 4 Mos. x4 : 9 .
17. När dn säger i ditt hjärta: vandn"~:gell... VaNzilzg för olydnad mot Herren.
•Dessa folk äro större än jag, huru
ila de bud, hvilka jag i dag bjuskall jag kunna fördrifva dem?>
der dig, skolen I iakttaga och
r8. så må du icke frukta för dem, hålla, att I måtten lefva och förökas
utan ihågkomma hvad Herren, din och intaga det land, hvilket Herren
Gud, gjorde med Farao och med alla har tillsvurit edra fäder.
Egyptier,
2. Och kom ihåg alla de vägar,
19. de stora pröfningarna, hvilka hvilka Herren, din Gud, har låtit dig
du såg med egna ögon, och de tec- vandra i öknen under dessa fyratio
ken och under och den starka hand åren, på det att han skulle späka dig
och den uträckta arm, med hvilken och pröfva dig för att förnimma h vad
Herren utförde dig därifrån. På sam- som var i ditt hjärta, antingen du ville
ma sätt skall Herren, din Gud, göra hålla hans bud eller icke!
med alla de folk, för h vilka du fruktar.
3· Och han späkte dig och lät dig
s Mos. 4: 34· 29: 3•
hungra, och gaf dig manna att äta,
20. Och äfven emot dem skall Her- en mat, hvilken hvarken du eller dina
ren, din Gud, skicka bålgetingar till fäder hade känt, för att låta dig för-
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stå, att människan lefver icke allenast späka dig och pröfva dig och sederaf bröd, utan af allt det som utgår mera göra dig god t,
2 Mos. x6: '5·
17. att du icke säger i ditt hjärta:
af Herrens mun.
• Mos. x6: 35·
4 Mos. u: 7· Matt. 4: 4· Luk. 4: 4•
Min kraft och min hands styrka har
4· Dina kläder hafva icke blifvit för- förskaffat mig detta välstånd,
slitna på dig, och din fot har icke
18. utan att du ihågkommer Hersvullnat under dessa fyratio åren.
ren, din Gud, att det är han, som
5 Mos. 29: 5• Neh. 9: 21.
har gifvit dig kraft att förskaffa dig
5· Förstå då bära! i ditt hjärta att, välstånd, för att ban skulle upprättsåsom en man uppfostrar sin son, hålla sitt förbund, hvilket han har
så har ock Herren, din Gud, upp- tillsvurit dina fäder, såsom det ock
fostrat ilig,
har skett till denna dag!
6. och håll Herrens, din Guds, bud,
19. Men om du förgäter Herren,
så att du vandrar på hans vägar och din Gud, och går efter andra gudar
fruktar honom!
och dyrkar dem och tillbeder dem,
7· Ty Herren, din Gud, vill föra så bedyrar jag eder i dag, att I skolen
dig till ett godt land, ett land med i gmnd förgås.
strömmar, källor och sjöar, som upp20. På samma sätt som de folk,
springa i dalarue och bergen,
h vilka Herren villlåta förgås för eder,
8. ett land med hvete och kom så skolen I förgås, om I icke höroch vinstockar och fikonträd och sammen Herrens, eder Guds, röst.
granatträd, ett land med olivträd, olja
och honung,
g Kapitlet.
9· ett land, där du icke i torftighet
Erinringar om o!t-örsaml:et u1:der öket~·
skall äta ditt bröd, där intet skall
vandn"1:gett..
fattas dig, ett land, hvars stenar äro
ör, Israel! Du drager nu öfver
järn, och utur hvars berg du skall
J orclan för att unelerlägga dig
bryta koppar.
5 Mos. 6: n.
folk, större och talrikare än el u själ!,
ro. Och när du där äter och varder och städer, stora och befästa upp mot
mätt, så välsigna Hetren, din Gud, för himmelen,
det goda land han har gifvit åt dig!
2. Enakiternas stora och resliga folkII. Tag dig till vara, att du icke stam, hvilken du känner till, och om
förgäter Hetren, din Gud, utan håller hvilken du har hört sägas: >Ho kan
hans bud och hans rätter och hans emotstå Enaks barn ?• 4 Mos. '3"9· 34·
stadgar, hvilka jag i dag bjuder dig,
3· Och vet i dag, att Herren, din
12. så att, när du äter och varder Gud, han, som går framför dig såsom
mätt och bor i vackra hus, hvilka du en förtärande eld, han skall utrota
har byggt,
dem och ban skall ödmjuka dem under
13. och dina fäkreatur och dina dig, och du skall fördrifva dem och
fårahjordar föröka sig, och silfver och snarligen förgöra dem, såsom Herren
guld förökas åt dig och all din egen- har sagt dig! 5 l\! os. 4: 24. Ebr. 12: •9·
dom förökas,
4· Icke må du, när Herren, din Gud,
14. ditt hjärta icke blifver högmo- utdrifver dem för dig, så säga i ditt
digt, och du förgäter Herren, din Gud, hjärta: »För min rättfärdighets skull
som har fört dig utur Egyptens land, har Herren låtit mig komma hit för
utur träldomshuset,
att intaga detta landet.» För dessa
15. som har ledt dig genom den folks ogudaktighets skull är det som
stora och fruktansvärda öknen, or- Herren fördrifver dem undan för dig.
mars, saralers och skorpioners tillhåll,
1 Mos. 15: t6.
en förtorkad mark där in t et vatten
5· Icke för din rättfärdighets och
finnes, som lät vatten framspringa åt ditt hjärtas fromhets skull är det som
dig utur den stenhårda klippan,
du kommer och intager deras land,
2 Mos. 17: 6.
4 Mos. 20: n. 2x: 6. Ps. 78: x6. ty för dessa folks ogudaktighets skull
16. som gaf dig manna att äta i är det som Herren, din Gud, vill föröknen, en mat, hvilken dina fäder drifva dem undan för dig, och för att
icke bafva känt, på det att han skulle hålla det ord, hvilket H erren har till-
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svurit dina fäder, Abraham, Isak och
Jakob.
I Mos. IO: 7· 13' rs. .s: IJ .
6. Och vet, att det icke är för din
rättfärdighets skull som Herren, din
Gud, vill gifva dig detta goda land
till besittning! ty du är ett halsstarrigt folk.
7· Kom ihåg, förgät icke, huru du
i öknen förtörnade Herren, din Gud!
Allt ifrån den dag, då du utgick utur
Egyptens land, ända till dess I hatven
kommit till denna ort, hafven I varit
gensträfvige emot Herren.
2 Mos. 14: u.

16: a.

8. Och på Horeb förtörnaden I Herren, och Herren blef vred på eder, så
att han ville utrota eder. 2 Mos. JO: ro.
9· När jag hade uppstigit på berget
för att mottaga stentafloma, tafloma
till det förbund, hvilket Herren har
slutit med eder, stannade jag på berget
i fyratio dagar och fyratio nätter.
Bröd åt jag ej, och vatten drack jag ej.
2 Mos. 24: rS.

J4' 28.

Och Herren gaf mig de tvenne
stentaflorna, skrifna med Guds finger,
och på dem stodo alla de ord, hvilka
Herren hade talat med eder på berget
midt utur elden, den dag då I där
voren församlade.
10.

2

~1os.

31: t8.

19: x8.

5 Mos. 4: 11.

Och när de fyratio dagarue och
de fyratio nättema voro till ända, gaf
Herren åt mig de tvenne stentaflorna,
förbundstaflorna.
12. Och Herren sade till mig: Statt
upp, gack snarligen ned härifrån! ty
ditt folk, hvilket du har utfört utur
Egypten, har illa gjort. De hafva
snarligen afvikit ifrån denna väg, hvilken jag har budit dem. De hafva
gjort ett öfverklädt beläte. 2 Mos. JO: 7.
13. Och Herren talade till mig och
sade: Jag har sett och funnit, att detta
folk är ett halsstarrigt folk.
14. Gack ifrån mig, att jag må utrota dem och utplåna deras namn
ifrån jorden och göra dig till ett folk,
talrikare och större än detta!
I I.

a ?.Ios. 32: xo.

15. Och jag vände mig och gick
ned ifrån berget, och berget brann i
eld, och de tvenne förbundstatloma
bar jag i mina bägge händer.
16. Och jag såg och fann, att I
haden syndat emot Herren, eder Gud.
I baden gjort eder en öfverklädd kalf;

208

I haden snarligen afvikit ifrån den våg,
hvilken Herren hade budit eder.
17. Och jag tog de bägge taflorna
och kastade dem bort utur bägge
mina händer och slog sönder dem i
eder åsyn,
r8. och jag kastade mig ned inför
Herrens ansikte, likasom den förra
gången, i fyratio dagar och fyratio
nätter. Bröd åt jag ej, och vatten
drack jag ej, för all eder synds skull,
hvilken I haden begått genom att
göra hvad ondt var i Herrens ögon,
och hvarmed I hafven förtörnat honom;
19. ty jag fruktade för den rede
och den förbittring, med h vilken Herren vredgades på eder, att han skulle
utrota eder. Och Herren hörde mig
äfven den gången.
20. Och äfven på Aron var Herren
mycket vred och ville utrota honom,
och jag bad äfven för Aron på samma tid.
21. Och edert syndaverk, hvilket I
haden gjort, kaliven, tog jag och
brände upp med eld, och jag krossade och malde honom väl sönder till
finaste stoft, och stoftet däraf kastade
jag i bäcken, som rinner ned ifrån
berget.
2 Mos. JO: 20.
22. Äfven i Tabeera och i Massa
och i Kibrot-Hattaava förtörnaden l
Herren. 2 :Mos. 17: 7· 4 l\1os. n: t, J, 33, 34·
23. Och när Herren skickade eder
ifrån Kades-Bamea och sade: Dragen
upp och intagen det land, h vilket jag
har gifvit eder! hörsammaden I icke
Herrens, eder Guds, befallning och
trodden honom icke och lydden icke
hans röst4 Mos. r J: 3, 27 f.
24. Gensträfvige emot Herren hafven I varit ifrån den dag då jag lärde
känna eder.
25. Och jag kastade mig ned och
låg inför Herrens ansikte de fyratio
dagarue och de fyratio nätterna, emedan Herren hade sagt, att han ville
utrota eder,
2

~f os.

32: II, 31 1 32.

34: 9·

4 ~los.

:14: 13.

26. och jag bad till Herren och
sade: Herre, Herre, icke må du fördärfva ditt folk och din egendom, som
du har förlossat med din stora makt,
och som du med stark hand bar utfört utur Egypten!
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27. Kom ihåg dina tjänare, Abraham, Isak och Jakob, se icke till detta
folks halsstarrighet och dess ondska
och dess synd!
28. Att man icke må säga i det
land, hvarutur du har utfört dem:
•Emedan Herren ej förmådde införa
dem i det lancl, som han hade tillsagt dem, och emedan han hatade
dem, förde han dem ut för att låta
dem dö i öknen. •
4 Mos. '4' t6.
29. De äro dock ditt folk och din
egendom, som du har utfört med din
stora kraft och med din uträckta arm.

KAP. 10: 20.

bundsark, till att stå inför Herrens an·
sikte, till att 1jäna honom och till att
välsigna i hans namn, såsom de göra
än i dag.
9· Därföre fick Levi ingen lott eller
besittning jämte sina bröder. Herren
blef hans besittning, såsom Herren.
din Gud, hade sagt om honom.
4 Mos. 18: 20. s Mos. t8: t. Jos. tS: 7·

ro. Och jag stod på berget lika
länge som förra gången, eller fyratio
dagar och fyratio nätter, och Herren
hörde mig äfven denna gången; Herren ville icke fördärfva dig.
• Mos. 32: 14. 34: 28. s Mos. g: •S·
xo Kapitlet.
II. Och Herren sade till mig: Statt
De tJ.ytt st~llt.~Jlon:a. Ujfmanh:g tt"ll hörsam- upp och gack åstad framför folket,
het mot Guds bud.
att de må gå och intaga det land,
p å samma tid sade Herren till mig: hvilket jag har svurit deras fäder, att
Hugg åt dig tvenne stentaflor, jag vill gifva åt dem!
lika de förra, och stig upp till mig
12. Och nu, Israel, h vad är det som
på berget, och gör dig en ark af trä!
Herren, din Gud, fordrar af dig annat
• Mos. 34: '·
2. så skall jag på tafloma skrifva än att du fruktar Herren, din Gud,
samma ord, som voro på de förra taf- och vandrar på alla hans vägar och
lorna, hvilka du slog sönder; och älskar honom och dyrkar Herren, din
Gud, af hela ditt hjärta och af hela
dessa skall du lägga i arken.
din själ,
2 1\!os. 32: 19. 25: 16, 21. s Mos. 9: ro.
13. och håller Herrens bud och hans
3· Och jag gjorde en ark af akacieträ och högg tvenne stentaflor, lika stadgar, hvilka jag i dag bjuder dig,
de förra, och jag steg upp på berget att dig må väl gå?
och hade de tvenne tafloma i min
I4· Si, hi=elen och himlames himhand.
mel, jorden och allt hvad däruppå är
4· Och han skref på tafloma sam- höra Herren, din Gud, till.
ma inskrift som den förra, de tio
r s. Endast vid dina fäder har Herbuden, hvilka Herren hade talat till ren fäst sig och älskat dem och utaf
eder på berget, midt utur elden, på alla folk utvalt eder, deras efterkomden dag då I voren där församlade, mande, såsom han gör än i dag.
2 Mos. tg: S·
och Herren gaf dem åt mig.
r6. Omskåren därföre edert hjärtas
2 Mos. 32: 16.
S· Och jag vände mig och gick ned förhud, och varen icke längre halsifrån berget och lade taflorna i arken, starrige!
s Mos. 30: 6. Jer. 4: 4•
Ap. G. 7: 5'· Rom . .: •9· Kol. •: n.
som jag hade gjort, och där blefvo
de liggande, såsom Herren hade bu17. Ty Herren, eder Gud, är gudit mig.
dames Gud och herrarrres Herre, den
store, den mäktige och fruktansvärde
6. Och Israels barn bröto upp ifrån
Guden, som icke hafver anseende till
Beerot-Bene-Jaakan till Moser. Där
personen och inga mutor tager,
vardt Aron död och begrafven, och
r8. som skaffar de faderlösa och
hans son Eleasar blef präst i hans
änkor rätt och älskar främlingen och
ställe.
4 Mos. •o: 28. 33: 30, 38.
gifver honom bröd och kläder.
7· Därifrån bröto de upp till Gud19. Älsken ock I främlingen! ty I
goda och ifrån Gudgoda till J otbat,
hafven ock varit främlingar i Egypett land rikt på vattendrag.
tens land.
8. Vid samma tid afskilde Herren J 20. Herren, din Gud, honom skall
Levis stam till att bära Herrens för- du frukta och dyrka, och till honom
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skall du hålla dig, och vid hans namn
skall du svärja. Matt. 4: xo. Luk. 4: s.
2 r. Han är ditt lof, och han är din
Gud, som har gjort med dig dessa
stora och fruktansvärda ting, hvilka
du har sett med egna ögon.
22. Med sjuttio själar drogo dina
fäder ned till Egypten, och nu har
Herren, din Gud, gjort dig talrik såsom himmelens stjärnor.
I I

Kapitlet.

A.. lska
därföre Herren, din Gud, och
iakttag hans föreskrifter, hans
Fortsafta .förmauiJtg-ar tilllydnad mot Guds bud.

stadgar och rätter och hans bud i
all tid!
2. Och besinnen i dag I ty jag
talar ej om edra barn, som hafva intet erfarit och intet sett - Herrens,
eder Guds, tuktan, hans storhet, hans
starka hand och hans uträckta arm,
3· och hans tecken och hans verk,
som han gjorde i Egypten med Farao,
konungen i Egypten, och hela hans
land,
4· och hvad han gjorde med Egyptiernas härsmakt, med deras hästar
och med deras vagnar, öfver hvilka,
när de förföljde eder och Herren ville
förgöra dem, han lät det Röda hafvets
vatten strömma, såsom det gör än i
• Mos. 14: 23 f.
dag,
S· och hvad han gjorde med eder i
öknen, ända till dess I hafven kommit
till denna orten,
6. och hvad han gjorde med Datan
och Abiram, Eliabs, Rubens sons, söner, för hvilka jorden öppnade sin
mun, och i hela Israels åsyn uppslukade deras husfolk och deras tält
och alla lefvande varelser, som voro
med dem!
4 Mos. x6: 3'·

26: xo.

27: 3·

Ps. to6: 17.

7· Ty edra ögon hafva sett alla de
stora verk, hvilka Herren har gjort,
8. och hållen alla de bud, hvilka
jag i dag befaller dig, på det att I
måtten blifva starke och gå att besitta det land, dit I skolen gå för att
taga det i besittning,
9· och att I måtten länge lefva i
det land, hvilket Herren har svurit
edra fäder, att han vill gifva åt dem
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och deras säd, ett land, som flyter af
mjölk och honung.
10. Ty det land, dit du skall gå för
att taga det i besittning, är icke såsom Egyptens land, hvarifrån I hafven utgått, där du sådde din säd och
vattnade den medelst tramphjul, såsom en köksträdgård;
II. utan det land, dit I skolen gå
för att taga det i besittning, är ett
land med berg och dalar, som dricker
vatten af himmelens regn, 5 Mos. 8: 7.
12. ett land, hvilket Herren, din
Gud, själf sköter, och på hvilket Herrens, din Guds, ögon ständigt hvila,
ifrån årets början intill årets slut.
13. Och om I hörsammen mina
bud, hvilka jag i dag bjuder eder,
att älska Herren, eder Gud, och dyrka
honom af hela edert hjärta och af
hela eder själ,
14. så skall jag gifva åt eder jord
regn i sinom tid, arlaregn och särlaregn, och du skall inbärga din säd.
ditt vin och din olja,
5 Mos. 2S: 12. Jer. s: •4·
15. och jag skall på din mark &>ifva
gräs åt din boskap, och du skall äta
och varda mätt.
16. Tagen eder till vara, att icke
edert hjärta varder förledt, så att I
affallen och dyrken andra gndar och
tillbedjen dem,
17. och Herrens vrede upptändes
emot eder, och han lycker himmelen
till, så att intet regn blifver, och jorden icke gifver sin afkomst, och I
snarligen förgåns utur det goda landet, h vilket Herren vill gifva åt eder!
18. Och läggen dessa mina ord på
edert hjärta och på eder själ, och
binden dem till ett märke på eder
hand, och vare de till ett pannsmycke
mellan edra ögon!
5 Mos. 6: 8.
19. Och lären dem åt edra barn,
genom att tala om dem, när du sitter
i ditt hus, och när du går på vägen
och när du lägger dig och när du
uppstår!
s ~los. 4: 9· 6: 7·
20. Och skrif dem på dörrposterna
i ditt hus och på dina portar!
2 x. På det att edra dagar och edra
barns dagar måtte blifva många i det
land, hvilket Herren har svurit edra
fäder, att han ville gifva dem, många
såsom himmelens dagar öfver jorden,
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22. Ty om I hållen alla dessa buden,
hvilka jag bjuder eder, och gören
dem, så att I älsken Herren, eder
Gud, och vandren på alla hans vägar
och hållen eder till honom,
23. så skall Herren fördrifva alla
dessa folk undan för eder, och I skolen fördruva större och talrikare folk
än I ären.
24. Hvarje ställe eder fotsula beträder skall blifva edert. Ifrån öknen
och Libanon, ifrån älfven Frat och
ända till västerhatvet skola edra gränser sträcka sig.

2 Mos. 23: 31. 4 Mos. 34: 2 f. Jos.

I!

3· 14: 9·

25. Ingen skall kunna stå eder emot.
Skräck och fruktan för eder skall
Herren sprida öfver hvarje land, som
I beträden, såsom han har sagt eder.
26. Si, jag lägger eder i dag före
välsignelse och förbannelse:
27. välsignelsen, om I hörsammen
Herrens, eder Guds, bud, h vilka jag i
dag bjuder eder,
s Mos. 28: 2.
28. och förbannelsen, om I icke
hörsammen Herrens, eder Guds, bud,
utan afviken ifrån den väg jag i dag
befaller eder, så att I gån efter andra
gudar, hvilka I icke kännen.
S Mos. 28: 15.

29. Och när Herren, din Gud, har
låtit dig komma in i det land, dit du
skall gå för att taga det i besittning,
skall du afkunna välsignelsen på berget Gerisim och förbannelsen på berget Ebal. - 5 Mos. 27: u, 13. jos. 8: 34·
30. Si, dessa ligga på andra sidan
om J ordan, bakom stråkvägen i väster,
i de Kananeers land, som bo på heden
midt emot Gilgal, bredvid Mores eklund. 1 Mos. 12: 6.
31. Ty I skolen gå öfver Jordan·för
att taga i besittning det land, hvilket
Herren, eder Gud, vill gifva eder, och
I skolen intaga det och bosätta eder
där.
32. Men iakttagen och hållen då
alla de stadgar och rätter, h vilka jag
i dag förelägger eder!
s Mos. s: 3•.
12

Kapitlet.

Föreskrifter om etlltet i

gudstfä~tsten.

nessa äro de stadgar och de rätter,
h vilka I skolen iakttaga och hålla
i det land, hvilket Herren, dina fäders

KAP. 12: 12.

Gud, har gifvit åt dig till besittning,
så länge I lefven på jorden.
2. I skolen i grund förstöra alla de
ställen, där de folk, hvilka I fördrifven,
hafva dyrkat sina gudar, på de höga
bergen och på höjderna och under alla
gröna träd,
s Mos. 7: 5·
3· och I skolen nedrifva deras altaren och sönderbryta deras stoder och
uppbränna deras Astartebilder i eld,
och deras afgudabeläten skolen I nedhugga och utplåna deras namn ifrån
det rum, där de hafva stått.
4· Icke skolen I offra såsom de åt
Herren, eder Gud,
5· utan I skolen uppsöka det rum,
hvilket Herren, eder Gud, utväljer
bland alla edra stammar till boning
för sitt namn, och dit skall du gå,
2

Mos.

20; 24.

6. och dit skolen I föra edra brännoffer och edra slaktoffer och eder
tionde och edra händers gåfvor och
edra löftesoffer och edra friviljeoffer
och förstfödingarne af edra fäkreatur
och edra får;
7· och där skolen I äta inför Herrens, eder Guds, ansikte, och glädja
eder, I och edert husfolk, öfver allt
h vad I under händer haft och hvaruti din Gud har välsignat dig.
8. I skolen icke göra såsom vi här
nu göra, hvar och en hvadhelst rätt
är i hans ögon;
9· ty I hafven ännu icke kommit
till ro och till den besittning, hvilken Herren, din Gud, vill gifva dig;
ro. men när I hafven gått öfver
J ordan och bosatt eder i det land,
hvilket Herren, eder Gud, vill gifva
eder till besittning, och han gifver
eder ro för alla edra fiender på alla
sidor, och I bon trygge,
II. då skolen I till det rum, hvilket Herren, eder Gud, utväljer till
boning för sitt namn, föra allt hvad
jag nu bjuder eder, edra brännoffer
och edra slaktoffer, eder tionde och
edra händers gåfvor och alla edra
utvalda löftesoffer, hvilka l lofven
Herren.
1 Kon. 8: •9· 2 Kr. 7: 12, 16.
12. Och I skolen glädja eder inför
Herrens, eder Guds, ansikte, I och
edra söner och edra döttrar och edra
tjänare och edra tjänarinnor och Leviten, som bor inom edra portar,
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emedan han ingen lott och ingen och äta därutaf inom dina portar så
besittning äger ibland eder.
mycket dig lyster,
4 Mos. xB: 24. S Mos. xo: 9• xB: t.
22. och du må äta därutaf på samma
13. Tag dig till vara, att du icke sätt som rådjuret eller hjorten ätes.
offrar dina brännoffer på hvad rum Både den orene och den rene må äta
som helst du ser!
därutaf!
14. utan på det rum, hvilket Her23. Men håll hårdt på att icke äta
ren utväljer i en af dina stammar, blodet! ty blodet, det är lifvet, och
där skall du offra dina brännoffer lifvet får du icke äta med köttet. Äta
och där skall du göra allt hvad jag det får du icke.
x Mos. g: 4• 31\fos. 7: 26. '7' n.
bjuder dig.
15. Dock må du slakta och äta kött · 24. På marken skall du utslå det
inom alla dina portar så mycket du såsom vatten.
25. Äta det får du icke, att det må
vill, i mån af den välsignelse, Herren, din Gud, har gifvit dig. Den dig och dina barn efter dig väl gå,
orene såväl som den rene må äta därigenom att du gör hvad rätt är i
däraf, likasåväl som af rådjuret och Herrens ögon.
hjorten.
26. Men de heliga offer, som åligga
16. Men blodet skolen I icke äta; dig, och dina löftesoffer, dem skall du
på marken skolen I utslå det såsom taga och gå till det rum, hvilket Hervatten.
, Mos. 9: f· ren skall utvälja,
• Mos. 3: 17. 19: 26. 5 Mos. xs: •3·
27. och offra dina brännoffer, både
17. Du får icke inom dina portar köttet och blodet, på Herrens, din
äta tionden af din säd, af ditt vin Guds, altare; men blodet af dina slaktoch af din olja, eller förstfödingarne offer* skall utgjutas på Herrens, din
af dina fäkreatur och af dina får, Guds, altare, och köttet må du äta.
eller något af dina löftesoffer, som
28. Iakttag och hörsamma alla dessa
dn har lofvat, eller af dina friviljeoffer, eller af din hands offergåfvor; ord, hvilka jag bjuder dig, att det må
18. utan inför Herrens, din Guds, dig och dina barn efter dig väl gå i
ansikte skall du äta sådant på det all tid, därigenom att du gör hvad
rum, hvilket Herren, din Gud, ut- godt och rätt är i Herrens, din Guds,
väljer, du och din son och din dotter ögon!
och din tjänare och din tjänarinna
29. När Herren, din Gud, har utoch Leviten, som bor inom dina por- rotat de folk, hvilka du nu går att för·
tar, och glädja dig inför Herrens, din drifva undan för dig, och du har förGuds, ansikte öfver allt hvad du har drlfvit dem och bosatt dig i deras land,
haft under händer.
s Mos. xo: 7 •
30. så tag dig till vara, att du icke
19. Tag dig till vara, att du icke låter snärja dig af deras efterdömen,
utesluter Leviten, så länge du lefver sedan de hafva blifvit utrotade undan
i ditt land!
s Mos. 14: •7· Syr. 7: 31.
för dig, och att du icke frågar efter
deras gudar och säger: Såsom dessa
20. När Herren, din Gud, har ut- folk hafva dyrkat sina gudar, så vill
vidgat dina gränser, såsom han har ock jag göra.
lofvat och sagt, och du säger: »jag
5 Mos. 18: 9· Jos. 23: 7· Ps. 106: 35, 36.
3!. Icke skall du så offra åt Herren,
vill äta kött>, så må du, när lystnad
'ltt äta kött kommit öfver dig, äta din Gud, ty allt som är en styggelse
för Herren och som han hatar, hafva
kött så mycket dig lyster.
x Mos. o8: 14. z Mos. 23: •7-33· s Mos. 19: 8. de offrat åt sina gudar; ty åt sina
21. Om det rummet, hvilket Her- gudar uppbrände de i eld till och med
ren, din Gud, har utvalt till boning sina söner och sina döttrar.
för sitt namn, är aflägset ifrån dig,
32. Allt hvad jag bjuder eder, det
så må du, eftersom jag har befallt skolen I iakttaga och hålla. Du skall
dig, slakta af dina fäkreatur och af lägga intet därtill, och intet skall du
dina får, som Herren har gifvit dig, taga därifrån.
5 Mc... •' •.
• D. ä. taclc.ofrer.
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13 Kapitlet.

KAP. 14: 2.

utur Egyptens land, utur träldomshuset.
Varning .för .falska pro.ftier och a.fJrUderi.
I I. Och hela Israel skall höra det
m en profet eller drömmare upp- och bäfva, och sådant ondt icke vidare
står hos dig, och denne förkunnar hos dig bedrifvas.
s Mos . 17: '3•
dig ett tecken eller ett under,
2. och det tecknet eller undret in12. Om du får höra, att i någon af
träffar, hvarom han talade med dig, de städer, hvilka Herren vill gifva dig
sägande: Låtom oss gå efter andra att bo uti, det ryktet går,
gudar, dem du icke känner, och låtom
13. att några illasinnade människor
oss dyrka dem!
hafva uppstått ibland ditt folk, som
3· så skall du icke hörsamma den förleda stadens inbyggare och säga:
profetens ord eller denne drömmaren, Låtom oss gå och dyrka andra gudar,
ty Herren, eder Gud, sätter eder på hvilka I icke kännen,
prof för att förnimma, om I älsken
14. så skall du noga undersöka,
Herren, eder Gud, af hela edert hjärta rannsaka och fråga dig före, och finner
och af hela eder själ.
du då, att det är sanning, och att så
4. Efter Herren, eder Gud, skolen I har skett, och att sådan styggelse har
gå, och honom skolen I frukta, och blifvit föröfvad hos dig,
hans bud skolen I hålla, och hans röst
15. så skall du slå den stadens inskolen I hörsamma, och honom skolen byggare med svärdsegg, och gifva den
I dyrka, och till honom skolen I hålla och allt hvad däruti är till spillo, och
eder;
slå dess boskap med svärdsegg;
5· men den profeten eller den dröm16. och allt dess tagna byte skall
maren skall dödas, emedan han har du hopsamla midt på torget och i eld
rådt till uppror emot Herren, eder Gud, uppbränna staden och allt dess byte,
som har utfört eder utur Egyptens såsom ett heloffer åt Herren, din Gud;
land och som har förlossat dig utur och den skall blifva en evärdlig grusträldomshuset, och emedan han har hög och skall aldrig mer varda uppvelat afleda dig ifrån den väg, på hvil- byggd,
ken Herren, din Gud, har budit dig
17. och intet af det spillgifna godset
att vandra. Och du skall skilja det må låda vid din hand, på det att Heronda ifrån dig.
s Mos . 18: •o.
ren måtte afstå ifrån sin vredes glöd
och skänka dig barmhärtighet och för6. Om ilin broder, din moders son, barma sig öfver dig och föröka dig,
eller din son eller din dotter eller såsom han har tillsvurit dina fäder,
hustrun i din famn, eller din vän, den
18. om du hörsammar Herrens, din
du älskar såsom ditt eget lif, vill i Guds, röst, så att du håller alla hans
hemlighet förleda dig och säger: Låtom bud, som jag bjuder dig i dag, och
oss gå och dyrka andra gudar, hvilka gör hvad rätt är i Herrens, din Guds,
h varken du eller dina fäder hafva känt, ögon.
7. de folks gudar, som bo rundt
omkring eder, på närmare eller fjär14 Kapitlet.
mare afstånd ifrån dig, ifrån jordens
ena ända till den andra,
Om sorg t'f ter d öda . Sjislaga·r. A nvfinda1lde
8. så skall du icke göra. dem till
a.f lio11dm till ltelit:a mllltider.
viljes och icke hörsamma dem och inären Herrens, eder Guds, barn. I
gen skonsamhet eller mildhet bevisa
skolen icke göra några inskärdem eller ursäkta dem,
ningar på eder och icke raka eder
9· utan du skall dräpa dem. Din
emellan ögonen för någon död;
hand skall i första rummet vändas
3 Mos. 19: 28. 21: 5·
emot dem för att dräpa dem, och där2. ty du är ett folk, heligt åt Herefter hela folkets hand;
s Mos. '7' 7· ren, din Gud, och Herren har utvalt
ro. och du skall stena dem till döds, dig till att vara hans egendomsfolk
emedan de hafva sökt afleda dig ifrån utaf alla folk, som äro på jorden.
Herren, din Gud, som har utfört dig
• Mo•. 19: 5· s Mos. 1· 6. •6: r8.
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KAP. 14: 3.

3· Ingen styggelse skall du äta.
4· Dessa äro de fyrfota djur, hvilka
I fån äta: Fäkreatur, får och getter,
hjort
3 Mos. n: •3·
5· och rådjur och stenget och Akko
och Dison och Teo och Semer, *
6. och alla fyrlota djur som hafva
klöfven klufven, så att klyfningen i två
hälfter är fullständig, och som idisla;
dem fån I äta.
7· Men dessa fån I icke äta af dem
som idisla och hafva klufven klöf: Kamelen och haren och kaninen - ty
de idisla väl, men hafva icke klöfven
helklufven, och äro således orena 8. och svinet, ty detta hafver väl
klufven klöf, men idislar icke, och är
således orent. Af dessas kött fån I
icke äta; och deras döda kroppar mån
I icke vidröra.
9· Dessa fån I äta af allt som lefver
vattnet:
3 Mos. u: 9·
10. Allt det som hafver fenor och
fjäll fån I äta. Men allt som icke
han•er fenor och fjäll fån I icke äta;
det är eder orent.
Alla rena fåglar fån I äta.
Men de, hvilka I icke fån äta,
äro dessa: Örnen och benbrytaren och
hafsörnen,
13. och höken och gladan och falken
och dess arter,
14· och alla slag af korpar,
r s. och strutsen och hornugglan och
fiskmåsen och sparfhöken och dess
arter,
16. och ugglan och bergufven och
ibisfågeln
17. och pelikanen och asgamen och
störtpelikanen
18. och storken och hägern och dess
arter och härfågeln och läderlappen
1 r.

12.

3 ~Ios. n: 19.

19. och alla flygande krypfän. Dessa
äro eder orena och få icke ätas.
20. Alla rena fåglar fån I äta.

2H

Tionde skall du taga af all din
sädesafkastning, som växer på åkern
år för år,
3 Mos. 27: 30. 5 Mo<. 12: 6.
23. och du skall äta däraf inför Herrens, din Guds, ansikte, på det rum
han utväljer till boning för sitt namn,
tionde af din säd, af ditt vin och af
din olja, och förstfödingarne af dina
fäkreatur ocll dina får, att du måtte
lära dig att frukta Herren, din Gud,
i all tid.
5 Mos. 12: 18.
24. Och om vägen blifver dig för
lång, så att du icke fönnår att föra
den dit, emedan det nmnnet är för
aflägset ifrån dig, llvilket Herren, din
Gud, utväljer till boning för sitt namn,
så må du, emedan Herren, din Gud,
har välsignat dig,
25. sälja den för penningar och taga
penningame i din hand och gå till det
rum hvilket Herren, din Gud, har utvalt,
26. och köpa för penningame hvadhelst dig lyster, vare sig fäkreatur eller
får eller vin eller annan stark dryck
eller hvadlleist din lystnad kräfver, ocll
äta där inför Herrens, din Guds, ansikte och glädja dig, du och ditt husfolk.
27. Och Leviten, som bor inom dina
portar, må du icke utesluta, ty han
hafver ingen lott eller besittning jämte
dig.
5 Mos. 12: 12, '9·
28. Vid slutet af hvart tredje :1r skall
du afskilja all tionde af din intäkt för
det året och upplägga den inom dina
portar,
5 Mos. o6: 12.
29. och Leviten, som ingen lott eller
besittning hafver jämte dig, och främlingen och det faderlösa barnet och
änkan, som bo inom dina portar, må
komma och äta sig mätta, på det att
Herren, din Gud, måtte välsigna dig
alla dina händers verk.
22.

4 Mos. 18: 24.

5 Mos. o8: •·

r 5 Kapitlet.

Intet själfdödt djur fån I äta. Om aJtst!mds&,·, trälar 6cl• förstfödda hu sdJur.
Åt främlingen, som bor inom edra vid slutet af hvart sjunde år skall
portar, må du gifva det, och han må
du påbjuda anstånd.
äta det, eller sälja det åt en utländing,
• Mos. o3: •o, u. 3 lllos. •s: 3, 4, 10.
ty du är ett folk, heligt åt Herren,
2. Och meningen med detta anstånd
din Gud. Du skall icke koka kidet i är, att hvar och en, som hafver ett lån
dess moders mjölk.
att fordra af sin nästa, skalllämna an2 Mos. 23 : o6.
2 I.

• De fvra sistnämnda orden äro sannolikt namn oå olika arter af 1aseller.
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stånd med betalningen. Han må icke
kräfva sin nästa och sin broder, sedan Herrens anståndsår har blifvit
utlyst.
3· Utländingen må du kräfva, men
för hvad du hafver att fordra af din
broder skall du lämna anstånd.
4· Men ingen fattig skall finnas hos
dig, utan Herren skall rikligen välsigna dig i det land, hvilket Herren,
din Gnd, vill gifva dig att äga och
besitta,
5· om du allenast hörsammar Herrens, din Guds, röst, så att du iakttager och håller alla dessa bud, hvilka
jag bjuder dig i dag;
6. ty Herren, din Gud, skall välsigna dig såsom han har sagt dig, och
du skall gifva lån åt många folk, men
själf inga lån taga, och du skall råda
öfver många folk, och inga skola råda
öfver dig.
s Mos. 28 , 12 •
7· Om någon af dina bröder blifver
fattig inom någon af dina portar i det
land hvilket Herren {lin Gud vill
gifv~ dig, så må du i~ke förhärd~ ditt
hjärta och icke tillsluta din hand för
din fattige broder,
3 Mos. •s: 3s.
8. utan upplåta din hand för honom
och låna honom hvad han behöfver
för att afhjälpa den brist, hvaraf han
lider.
Matt. s: 4•· Luk. 6: 34·
9· Tag dig till vara, att icke den
onda tanken uppstår i ditt hjärta, att
du säger: Det sjunde året, anståndsåret, är nära, och att du blifver afvog
emot din fattige broder och gifver
honom intet, och han ropar öfver dig
till Herren och det varder dig till
synd!
ro. Gärna skall du gifva åt honom,
och ditt hjärta skall icke förtryta när
du gifver åt honom, ty därför skall
Herren, din Gud, välsigna dig i alla
dina verk och i allt hvad du under
händer hafver.
II. Emedan fattige aldrig skola saknas i ditt land, därföre bjuder jag dig
och säger: Du skall upplåta din hand
för din broder, för dina arma och för
dina fattiga, som äro i ditt land.

KAP. 15: 23.

tjänat dig i sex år, så skall du på det
sjunde året släppa honom fri ifrån dig;
• Mos• .,, •, 3· 3 Mos. •s: 39, 40. Jer. 34: '4·
13. och när du släpper honom fri
ifrån dig, så skall du icke släppa honom tomhänd.
14. En utstyrsel skall du lämna honom från din fårahjord och från din
loge oth från din vinpress. Af det,
hvarmed Herren har välsignat dig,
skall du gifva åt honom;
15- och du skall komma ihåg, att
du har varit en träl i Egyptens land,
och alt Herren, din Gud, förlossade
dig. Därföre bjuder jag dig detta i
dag.
16. Och skulle så hända, att han
säger till dig: ~Jag vill icke utgå ur
din tjänst», emedan han älskar dig och
ditt hus och har funnit sig väl hos dig,
z Mos. 21: s, 6.
.
17.. så skall du tag": en syl och sticka
den 1 hans öra och 1 dörrposten, och
han s~ blifva i ~ tjänst allt._framg~~t.
Och p~ s~_ma ~att skall du afven gora
med dm ljanannna.
..r s. Det må ick:e. fa?a d!g t_t~ngt att
slappa honom fri ifran dm tjanst, ty
dubbla be~~ppe~ af. en _dagslönares lön
har han tpnat _m at d1g under ~e~ år;
och Herren, dm Gud, skall väls1gna
dig i allt hvad du gör.

l

19. Allt förstfödt af hankön, som
födes af dina fäkreatur och af dina får,
skall du helga åt Herren, din Gud.
Du skall icke i ditt arbete begagna
förstfödingen af din ko, och du skall
icke klippa ullen på förstfödingen af
ditt får.
2 Mos. 13: •· 34: '9·
3 Mos. 27: 26.

4 Mos. 3: '3·

8: '7·

Inför Herrens, din Guds, ansikte
skall du äta däraf hvatje år på det
rum, hvilket Herren utväljer, du och
ditt husfolk.
21. Men om djuret hafver något lyte,
är halt eller blindt, eller hafver något
annat elakt lyte, så skall du icke offra
det åt Hen·en, din Gud.
3 Mos . .,, 20.
20.

s Mos. 17:

t.

!Ila!.

t:

8, 13. Syr. 35: <o.

Inom dina portar må du äta
däraf; både den orene och den rene
må äta däraf, likaväl som af rådjuret
och hjorten.
12. Om någon af ditt folk, vare
23. Dess blod allenast får du icke
sig en Ebreisk man eller en Ebreisk äta. På marken skall du utslå det
kvinna, blifvit såld till dig, och har såsom vatten. 3 Mos. , 7, to. 5 Mos. ,., t6.
22.

KAP. 16: L
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16 Kapitlet.
Om de tre sto1·a ltög-tider1za. Om tU/sättande af
domare o,·h forbud mot afgudadyrka".

vara på axmånaden och håll
T agpåska
åt Herren, din Gud, ty i
axmånaden utförde Herren dig utur
Egypten nattetid; • Mos. r•: •· r 3 : 4·
2. och slakta då påskoffer åt Herren,
din Gud, af får och af fäkreatur, på
det rum, hvilket Herren utväljer till
boning för sitt namn!
• Mos.,., 5 .
3· Du skall icke äta något syradt
därtill; i sju dagar skall du därtill
äta hvad osyradt är, ett bedröfvelsens
bröd, - ty med brådskande flykt utgick du utur Egyptens land - på det
att du, så länge du lefver, måtte ihågkomma den dag, då du utgick utur
Egyptens land. • Mos. n: '4• I5. 34' r8.
4· Och i sju dagar får ingen surdeg
synas till bos dig öfver hela ditt land;
och af det kött, som du slaktar om
aftonen på den första dagen, får intet
blifva kvar öfver natten till följande
morgon.
• Mqs. ro: ro. 34: •5·
5· Du får icke slakta påskalammet
inom någon af de portar, hvilka Herren, din Gud, skall gifva dig,
:z

Kr. 15: 1.

6. utan på det rum, hvilket Herren,
din Gud, utväljer till boning för sitt
namn, där skall du slakta påskalammet
om aftonen, sedan solen har gått ned,
eller vid den tiden då du utgick utur
Egypten.
• Kr. 6: ro.
7· Och du skall koka och äta det
på det rum, bvilket Herren, din Gud,
utväljer; och följande morgon skall
du gå tillbaka till dina tält.
8. Sex dagar skall du äta hvad osyradt är, och på den sjunde dagen skall
slutfest firas åt Herren, din Gud. Intet
arbete skall du då göra. 5 Mos. • 3 : a.
9· Sju veckor skall du räkna åt dig;
ifrån det du sätter lien på din säd skall
du bölja att räkna sju veckor.
10. Och du skall hålla veckohögtiden åt Herren, din Gud, och rätta
dina fri villiga offergåtvor efter den välsignelse Herren, din Gud, har förlänat
dig.
3 Mos. •3: r6. 4 Mos. 28: 26.
II. Och du skall glädja dig inför
Herrens, din Guds, ansikte, du och
din son och din dotter och din tjänare och din tjänatinna och Leviten,
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som bor inom dina portar, och främlingen och den faderlöse och änkan,
som hos dig äro, på det rum, hvilket
Herren, din Gud, utväljer till boning
för sitt namn.
12. Och du skall ihågkomma, att du
har vatit en träl i Egypten, och du
skall iakttaga och hålla dessa stadgar.
13. Löfhyddobögtiden skall du hålla
i sju dagar, när du har inbärgat afkastningen från rlin loge och från din
vinpress.
3 Mos. o 3: 34·
14. Och du skall glädja dig v;d
denna din högtid, du och din son och
din dotter och din tjänare och din
tjänarinna och Leviten och främlingen
och den faderlöse och änkan, som bo
inom dina portar.
15. I sju dagar skall du hålla högtid åt Herren, din Gud, på det rum,
hvilket Herren utväljer, därföre att
Herren, din Gud, har välsignat dig i
hela din skörd och i allt dina bänders
Yerk, och idel glädje skall du då vara.
r6. Tre gånger om året skall allt
ditt mankön inställa sig inför Herrens,
din Guds, ansikte, på det rum, hvilket
han utväljer, vid osyrade bröds högtiden och vid veckohågtiden och vid
löfhyddohögtiden. Och tombänd må
ingen inställa sig inför Herrens ansikte,
• Mos. 23: r 7·
34: 20, •3·

3 Mos. 23: 4 f.

Syr. 35: 6.

17. utan hvar och en med den gåfva
han hafver råd att gifva, i mån af den
välsignelse, hvilken Herren, din Gud,
har gifvit dig.
18. Domare och tillsyningsmän skall
du tillsätta åt dig inom alla dina portar, hvilka Herren, din Gud, skall gifva
dig efter dina stammar, att de må
döma folket med rättvis dom.
19. Du skall icke vränga rätten och
icke hafva anseende till personen, och
du skall icke taga mutor, ty mutor
göra de vises ögon blinda och vränga
de oskyldiges saker.
• Mos.•3 : 8.
3 Mos. 19: 15. 5 Mos. z: '7· Ords. r5: 27.
20. Det rätt är, det rätt är skall du

eftertrakta, att du må lefva och besitta det land, h vilket Herren, din Gud,
vill gifva dig.
21. Du skall icke uppställa åt dig
någon Astartebild af hvad träslag som
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helst vid sidan af Herrens, din Gnus,
altare, b\·ilket du skall göra åt dig;
22. och dn skall icke uppresa åt dig
någon"bildstod; sådana hatar Herren,
din Gnu.
3 Mos. o6: x.
17

Kapitlet.

Om afguderil'fs straff.

Doma.rcregler.

Kouun.~abalk.

DuGud,
skall icke offra åt Herren, din
fäkreatur eller får, som bafver något lyte eller något fel, ty det
vore en styggelse för Herren, din Gud.
3 :M os. 22: 31. s Mos. 15: 21.
2. Om hos dig, inom någon af dina
portar, dem Herren, din Gur1, skall
gifva dig, skulle påtriillas någon man
eller kvinna, som gjorde hvad ondt
är i Herrens, din Guds, ögon, så att
de öh·erträdde haus förbund
3· och gingo och dyrkalie andra gullar och tillhilde dem, solen eller månen eller någon annan himmelskropp,
i strid emot hvad jag har befallt,
4- och det varder för dig angifvet,
så skall du höra och noga undersöka;
och befinnes det då vara sanning och
blifver det bekräftadt, att sådan styggelse har blifvit begången i Israel,
5· så skall du föra den mannen eller
den lcviunan, som har gjort denna
onua gämingen, ut till dina portar,
och mannen eller kvinnan skall du
stena till döds.
6. Efter två eller tre vittnens utsago
skall den till döden skyldige dödas.
Efter ett enda vittnes utsago får han
icke dödas.
4 Mos. 35: 30. 5 Uos. xg: 15.

Matt. rS: 16. ]oh. 8: 17.

2

Kor. 13: :r. Ebr. ro: 28.

7· Vittnenas hand skall i första rummet vändas emot honom för att dräpa
honom, och därefter hela folkets hand.
Och du skall skilja det onda ifrån dig.
5 1\!os 13: 9·

I9: xg.

8. Olll det i någon sak blifver dig
för svårt att döma mellan blod och
blou, mellan rättsanspråk och rättsanspråk och mellan våld och våld,
1•anliga tvisteämnen i dina portar, så
skall du stå upp och begifva dig till
det rum, hvilket Herren, din Gud, utväljer,

5

11os.

21: 2.

2

Krön. r9:

to.

9· och gå till prästerna, l,e\-iterua,
och till den som då är clomare, och

KAP. 17: 19.

fråga dem; och de skola för dig afkunna utslaget.
ro. Och du skall göra efter lydelsen
af det utslag de afkunna för dig ifrån
det rum, hvilket Herren utväljer, och
du skall iakttaga och göra allt hvad
de lära dig.
II. Efter lydelsen af det lagbud de
lära dig och efter den dom de afkunna
för dig skall du göra. Du skall icke
afvika ifrån det utslag, som de för
dig afkunna, hvarken till höger ellrr
vänster.
12. Och skulle någon vara så förmäten, att han icke hörsammarle prästen, som där är anställd i Herrens,
din Guds, ljiiust, eller domaren, så
skall den mannen dö, och du skall
skilja det onda utur Israel,
r 3· att hela folket måtte fi höra det
och rädas och icke mer vara öfverdådigt.
14. När Ju bar kommit till det land,
h vilket Herren, clin Gud, vill gifva dig,
och har tagit det i besittning och där
bosatt dig, och du säger: •Jag vill
sätta en konung öfl·er mig, jag, såsom alla andra folk rundt omkring

mig»,

I

Sam. 8:

tO.

15. så skall du till konung öfver
dig sätta den, hvilken Herren, din
Gud, utväljer. Du äger icke att öfver
dig sätta en utländsk man, som icke
är din broder.
16. Men denne må icke anskaffa sig
hästar i mängd och icke skicka folket
tillbaka till Egypten för att anskaffa
hul\tar i mängd, ellledan Herren har
sagt eder: »Den vägen skolen I icke
än en gång beträda•,
17. och hustrur i mängd må han
icke taga sig, att hans hjärta icke
mälte blifya affälligt, och siliver och
guld i mängd må hau icke upplägga
åt sig.
18. Och när han har uppstigit på
sin konungsliga tron, må han låta
skrifva sig en afskrift af denna lag,
efter den bok, som han må hämta
från prästerna, Le"-iterua;
19. och denna skall han hah•a hos
sig och läsa i den i alla sina lifsdagar,
att han måtte lära sig alt frukta Herren, sin Gud, och iakttaga och hålla
alla denna lagens ord och dess stadgar,
Jo~.

1:: 7, 8.

10
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så att hans hjärta icke förhäfver
sig öfver hans bröder, och att han
icke afviker ifrån hvad budet är, hvarken till höger eller vänster; på det
att han måtte länge lefva i sitt rike,
han och hans söner, bland Israels
folk.

eller som befattar sig med trolldom,
signeri, spådom eller svartkonster,

x8 Kapitlet.

ty en styggelse för Herren är
hvar och en som sådant gör, och
för sådana styggelsers skull vill Herren, din Gud, fördrifva dem undan
för dig.
13. Var utan vank inför Herren,
din Gud!
14- Fastän dessa folk, hvilka du
skall fördrifva, lyssna till signare och
trollkarlar, har Herren, din Gud, icke
tillstadt dig att så göra.
15. En profet utur ditt folk, uhlr
dina bröder, som är mig lik, skall
Herren, din Gud, uppväcka åt dig,
honom skolen I höra.
J oh. x: 45· s: 39, 46. 6: 14. Ap. G. 3: 22. 7: 37·
16. Alldeles såsom du begärde af
Herren, din Gud, på Horeb, på församlingsdagen, sägande: •Jag vill icke
vidare höra Herrens, min Guds, röst,
och jag vill icke vidare se denna stora
elden, att jag icke må dö.•

20.

prästerna, Leviterna, Levis hela stam,
skola ingen lott och besittning
hafva jämte Israel. Al Herrens eldsoffer och af hvad åt honom är anslaget skola de äta.
4 Mos. 18: 20 .
Mos. :ro: 9·

:r 2: 12.

q:

27 ,

29.

I

Kor. 9:

13.

:Men ingen besittmng skola de
haf\·a ibland sina bröder. Herren,
han är deras besittning, såsom han
har sagt dem.
3· Och detta skall vara prästernas
rättighet af folket, af dem som offra
ett slaktoffer, vare sig fäkreatur eller
får, att åt prästen skall man gifva
bogen och båda käkarue och våmmen.
4· Förstlingen af din säd, af ditt
vin och af din olja, och förstlingen
af dina fårs ull skall du gifva åt
honom.
S- Ty honom har Herren, din Gud,
utvalt utur alla dina stammar, att han
skall förrätta tjänsten i Herrens namn,
han och hans söner i all tid.
6. Och om en Levit kommer ifrån
någon -af dina portar, från h vilken
trakt i Israel som helst, där han är
boende, och, drifven af hela sin själs
längtan, går till det rum, hvilket Herren utväljer,
7· och gör 1jänst i Herrens, sin
Guds, namn, likasom alla hans bröder,
Leviterna, som stå där inför Herrens
ansikte,
8. så skola de alla hafva lika andel
i offren, utan afseende på hvad någon kan äga genom försäljning af
sitt fäderuearf.
2.

9· När du ko=er in i det land,
hvilket Herren, din Gud, vill gifva
dig, skall du icke lära dig att göra
sådana styggelser, som de där varande
folken föröfva.
3 ?\.Ios. :r8: 26.

5 :Mos.

12:

21.

:rg: 31.

20:

27.

I

Sam. 28: 7 f.

eller som öfvar ljusningskonster
eller besväljer andar eller uttyder
tecken eller rådfrågar de döda;
II.

Es. 8: :rg.
12.

Om prästernas t'nkomster. Varnb:gar för lud1liska sjuldomskonster ochfalska profeter,

2

3 Mos. :r8:

13, 32.

xo. Icke må ibland dig någon finnas,
som offrar sin son eller sin dotter i eld,

2

Mos.

20:

xg.

5

~fos.

g: :ro.

17. Och Herren sade till mig: De
hafva rätt uti hvad de hafva talat.
18. En profet vill jag uppväcka åt
dem utur deras bröders krets, som är
dig lik, och jag vill lägga mina ord
i hans mun, och han skall tala till
dem allt hvad jag bjuder honom.
19. Och hvar och en som icke hörsa=ar mina ord, hvilka denne skall
tala i mitt namn, honom skall jag
straffa därför.
20. Men den profet, som fördristar
sig att tala ett ord i mitt namn, det
jag icke har budit honom, eller som
talar i andra gudars namn, den profeten skall dö.
s Mos. 13 : s- J er. 14: '5·
21. Och säger du i ditt hjärta: •Huru
skola vi kunna känna igen det ord,
hv:ilket Herren icke har talat?•
22. så är det ord, som profeten har
talat i Herrens namu, och som icke
sker och icke inträffar, icke ett ord,
som Herren har talat. I öfveruwd
har profeten talat det. Honom må
du icke frukta!
Jn. o8: 9·
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l Herren,

19 Kapitlet.
Om fristt'idt!,., rcimtir/.:en odz.

vlttuam~U.

N ärdeHerren,
din Gud, har utrotat
folk, hvilkas land Herren,
din Gud, vill gifva dig, och när du
har fördrifvit dem och bosatt dig
i deras städer och i deras hus,

s l\los.

12: 29.

så skall du afskilja åt dig tre
städer i ditt land, hvilket Herren, din
Gud, vill gifva uig till besittning.
3· Du skall sätta vägen till dem i
stånd, o ch i tre delar skall d u indela
området af ditt land, hvilkct Herren,
din Gud, vill gifva dig. Och till dessa
skall hvar och en dråpare äga att
taga sin tillflykt.
• Mos. 2" , 3 .
4 Mos. 35: II. s :Mos. 4: 41 f. Jos. 20: 2 f,
4· Men den dråpare, som skall äga
att fly till dem för att rädua sitt !if,
skall vara en sådan, com bar slagit
sin nästa utan vett och vilja och utan
alt tillförne hafva hatat honom,
5· såsom om, när han har g ått m ed
en anuan till skogen för att hugga
ved, järnet, vid det han lyfte bauden
med yxan för att fälla trädet, slant
ifriin trädet och träffade den andre,
så att han dog. En sådan äge att
fly till någon af dessa städerna för
att rädda sitt !if,
6. på det att icke blodshämnaren,
medan ännu hans hjärta är upphetsadt, må förfölja dråparen och, huru
lång än vägen är, upphinna honom
och slå honom ihjäl, fastän han icke
hade förtjänt att straffas till lifvet,
alldenstund han icke tillförne hade
hyst något hat till den slagne.
7· Därföre bjuder jag dig och
säger: Tre städer skall du afskilja
åt dig.
8. Och när Herren, din Gud, utvidgar dina gränser, eftersom han har
svurit åt dina fäder, och gifver dig
allt det land, som han har sagt dina
fäder att han vill gifva dig,
2.

KAP. Hl: 21.

din Gud, vill gifva dig till besituJing, och blodsskulder icke måtte
komma öfver dig.
I I. ;\len om någon hyser hat til:
en annan, och antingen lägger sig i
försåt för honom, eller ock går öppe(
emot honom och slår honom ihjäl,
och så flyr till någon af dessa s1 äderna,
4 Mos. 35 : 20.
12. så skola de äldste i hans stad
skicka och hämta honom därifrån och
utlämna honom i blodshämnarens våld,
och ban skall rlö.
I 3· Du må ingen skonsamhet bevisa honom, men bortskaffa den oskyldiges blod utur Israel, att dig må
väl gå.
I 4· Du skall icke flytta din nästas
råmärke, hvilket förfäderna hah·a uppsatt såsom gränsmärke i din besittning, hYilken du besitter i det land,
hvilket Herren, din Gud, yjlJ gifva dig
till egendom.

s 1\Ios,

27: 17.

Ords. 22: 28.

23:

IO,

15. Ett enda vittne skall icke vara
gillt emot någon, angåenlle hvilken
missgärning eller synd som helst han
må hafva begått. Efter två vittnens
utsago eller efter tre vittnens utsago
skall hvatje sak afgöras.
Matt. 18: r6.
Joh. 8:

1 7·

2

Kor.

'3'

1.

Ebr.

10: 28 .

r6. Om ett vrångt vittne uppträder
emot någon för att vittna emot honom om någon öfverlräc.lelse,
17. så skola de båda männen, hvilka
målet rörer, inställa sig inför Herrens
ansikte, inför prästerna och dem som
då äro domare,
5 1\fos. , 7 , 9 .
r8. och finna då domarena efter
nogsam rannsakning, att vittnet är
falskt och har svurit falskt vittnesbörd
emot sin broder,
I9. så skolen I göra honom såsom
han hade tänkt att göra emot sin broder. Och du skall skilja det onda
5 i\los . r2: 20.
ifrån dig.
Ords. , 9 , 5·
9· så frarot dn iakttager och håller
20. Och alla andra skola höra det
alla dessa bud, hvilka jag i dag bju- och rädas och icke vidare göra sådan
der dig, att älska Herren, din Gud, ond gärning ibland eder.
och vandra på hans vägar i all tid,
2 r. Ocll du skall ingen skonsamså skall du lägga ytterligare tre andra het bevisa: Lif för !if, öga för öga,
städer till dessa tre,
Jos. 2o: 7·
tand för tand hand för hand fot
r o. på det att oskyldigt blod icke för fot'
' '
'
m,itte utgiutas i ditt land, IJ,·ilket,
o ~Jo,· or: •>· 3 ~los. o;: 2 0 . Matt. 5 : 3a.

KAP. 2 0: 1.
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Kapitlet.
K ri'gsrtg/,,-y,

N ärfiender,
du drager ut i krig emot dina
och du får se hästar och
vagnar och ett folk, talrikare än du,
skall du icke frukta för dem, ty
Herren, din Gud, är med dig, han,
som har fört dig upp ifrån Egyptens land;
2. och när I närmen eder striden,
skall prästen träua fram och tala till
folket
3· och säga till dem : Hör, Israel!
I gån i dag till strid emot edra fiender. Må edert mod icke svikta, frukten
icke, och bä.fyen icke och föliiirens
icke för dem!
4· ty Herren, eder Gud, är den
som går med eder till att strida för
eder emot edra fiender och hjälpa
eder.
S· Och tillsyningsmännen skola tala
till folket och säga: Om n ågon man
här är, som har byggt sig ett nytt
hus, det han ännu icke har invigt,
han gånge hem till sitt hus igen, att
han icke måtte dö i kriget, och en
annan man få inviga det!
Neh. ,., •7·

220
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Ps. 30:

I.

l

111akk. 3' 56.

6. Och om någon man här är, som
har planterat en vingård och ännu
icke har fått njuta af dess frukt, han
gånge hem till sitt hus igen, att han
icke måtte dö i kriget, och en annan
man få njuta af dess frukt!
3 Mos. 19: 23 f.

5 Mos. 28: 30.

7· Och om någon man är här, som

Io. När du kommer till någon stad
för att belägra den, så skall du göra
honom anbud till fred.
II. Och om han gifver dig ett fredligt svar och låter upp för dig, så
skall allt folket, som där finnes, vara
skattskyldigt åt dig och dig underdånigt.
12. Men om han icke an~'lger ditt
fredsanbud, utan föridarar dig krig,
så skall du belägra honom;
13. och Herren skall gifva honolll dig i händer, och dn skall nedgöra allt dess mankön med svärdsegg,
14. men kvinnorna och barnen och
boskapen och allt som finnes i staden
skall dn ~..ga såsom ditt byte, och dn
skall äta dina fienJers byte, hvilket
Herren, din Gud, har gifvit dig.
J os. 8:

2.

IS. Så skall du göra med alla de
städer, som äro långt aflägsna ifrån
dig, och som icke höra till dessa*
foll;:ens städer.
I6 . .Men i dessa folkens städer, b vilka
Herren, din Gud, vill gifva åt dig till
besittning, skall du icke låta lefva något som andas,
I 7. utan d u skall gifva dem till
spillo, Heteerna och Amoreerna och
Kananeerna och Ferisseerna och Hivveerna och Jebuseerna, såsom Herren,
din Gud, har budit dig;
2 1\Ios. 23: 52. 34: 12. s :Mos. 7: 2. Jos. 23: 12.
I8. på det att de icke måtte lära
eder att göra efter alla de styggelser,
hYilka de göra åt sina gudar, och att
I icke målten försynda eder emot Herren, eder Gud.

har trolofvat sig med en kvinna, hvilk en han ännu icl-e har till äkta tagit,
h an gånge ·hem. till sitt hus igen, att
19. Om du belägrar eu stad en längre
han icke måtte dö i kriget, och en
tid för att eröfra och intaga den, så
m man man taga henne till äkta!
må du icke förstöra de träd, som där
5 Mos. 24: 5·
8. Och vidare skola tillsyningsmän- äro, och icke lyfta yxa emot dem, ty
m·n tala till folket och säga: Om här af deras frukter kan dn äta, och dem
är någon man, som är rädd, och hvil- bör du icke nedhngga; ty äro väl träpå marken människor, att de
kl'hS mod sviktar, så gånge han hem den
t:ll sitt hus igen, alt icke hans brö- skulle af dig belägras?
20. Men det träd, hvilket du vet
ders mod måtte blifva fegt såsom
icke bära frukt, som kan ätas, det lllil
hans!
Dom. 7' 3·
9· Och när tillsyningsmännen hafva du förstöra och nedhugga till att bygga
slutat att tala till folket, så skola de båh·erk däraf emot den stad, som har
fömrdna höfvitsmäu öfver härame att förklarat dig krig, till dess att han
f:lllcr.
Jer. 6: o.
i;!'' spetsen för folket.
,. De i Yerien 17 nii ...,nda.
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Kapitlet.

Ålskilliga lagsladgattden.

O

m i det land, hvilket Hen-en, din
Gud, vill gifva dig till besittning,
nagou påträffas ihjälslagen ligga på
marken, utan attkändtär h vilken som
har slagit honom,
2. så skola dina äldste och dina domare gå ut och mäta afståndet till
de städer, som ligga rundt omkring
ilen ihjälslagne;
3· och de äldste i den staden, som
ligger närmast till den slagne, skola
taga en kvigkalf, som ännu icke har
blifvi t till arbete begagnad, och som
icke har dragit under ok.
4· Ocl! de äldste i den staden skola
föra kaliven ned till en dal med rinnande vatten, som aldrig har varit
plöjd och aldrig varit besådd, och
där i dalen skola de bryta halsen af
kalfven,
5· och prästerna, Levis söner, skola
därefter framträda, - ty dem har Herren, din Gud, utvalt till att tjäna sig
och till att Yiilsigna i Herrens namn,
och efter deras ord skall hvaije rättstvist och hvarje våld afdömas -

s ~los.

xo: 8.

x7: 8, 9·

6. och alla de äldste i den staden,
de som bo närmast till den slagne,
skola två sina händer öfver den i dalen halsbrutna kalfven;
7· och de skola intyga och säga:
>Icke hafva våra händer utgjutit detta
blodet, och våra ögon hafva icke
sett det.
8. Försona ditt folk, Israel, hvilket
du, o Herre, har förlossat, och låt
icke oskyldigt blod finnas ibland ditt
folk, Israel! » Och så skall denna
blodsskuld varda dem försonad,
9· och du skall bortskaffa det oskyldiga blodet ifrån dig, ty du skall göra
hvad rätt är i Herrens ögon.
ro. När du drager ut i krig emot
dina fiender, och Herren, din Gud,
gifver dem i ditt våld, och du tager
fångar ibland dem,
I r. och du ibland fångarue ser någon kvinna, som är skön till utseende,
och du fattar lust till henne och vill
taga henne dig till hustru,
12. så skall du föra henne in i ditt

KAP. 21: 22.

hus, och hon skall raka sitt hufvud
och klippa sina naglar
13. och aflägga de kläder hon bar
när hon blef fånge, och stanna i ditt
bus och begråta sin fader och sin
moder en månads tid; och därefter
må du ingå till henne och blifva henne&
man, och hon blifva din hustru.
14. Och skulle du sedan icke hafva
behag till henne, så må du låta henne
gå hvart hon vill; men sälja henne
för penningar får du icke; såsom
trälinna får du icke begagna henne,
emedan du har plägat umgänge med
henne.
15. Om en man hafver tvenne hnstnu, en som han älskar och en som
han hatar, och de hafva födt honom
söner, både den älskade och den hatade, och den hatades son är den
först födde,
r6. så skall han, på den dag, då
han åt sina söner utskiftar arfvet af
hvad han hafver, icke äga att tillägga
förstfödslorätten åt sonen af den älskade framför sonen af den hatade,
som är den först födde,
17. utan han skall såsom den förstfödde erkänna sonen till den hatade
och gifva åt honom dubbla andelen
af allt som hos honom finnes. Emedan denne är förstlingen af hans kraft,
skall ock förstfödslorätten höra honom till.
, Mo>. 49: 3 . , Kr. s: '·
r8. Om någon hafver en uppstudsig
och genstörtig son, som icke lyder sin
faders och moders röst, och som, om
de än hafva tuktat honom, dock icke
lyder dem,
19. så skola hans fader och hans
moder taga och föra honom ut till de
äldste i staden, där de bo, och till
stadspotten,
20. och säga till stadens äldste:
Denne vår son är uppstudsig och genstörtig och lyder icke vår röst och är
en fråssare och en drink!l.re.
2 r. Och allt follcet i staden skall
stena honom till döds. Och du skall
skilja det onda ifrån dig, och hela Israel skall höra det och rädas.
22. Och om någon hafver en synd
på sig, som förtjänar döden, och han
blifver afrättad, och du hänger honom
på trä,
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23. så skall hans döda kropp icke
kvarblih·a på träet öfver natten, utan
du skall begraf1·a honom samma dag,
ty en förbannelse för Gud är den, som
har b!ih·it hängd, och du skall icke
orena ditt land, hvilket Herren, din
Gud, vill gifva dig till besittning.
Gal. 3: z3.
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sammans, bade det utsäde du har sålt
och vingårdens afkomst, måtte hemfalla till helgedomen.
3 Mos. zg: zg.
ro. Du skall icke plöja med fäkreatur och åsna i par.

u. Du skall icke kläda dig i tyg af
olika garn, af ull och lin tillsammans.

12. Tofsar skall du sätta i de fyra
hörnen af din öfverklädnad, hvarmcd
m du ser något din broders fä- du betäcker dig. 4 Mos. z s: 38. Matt. 23: s.
kreatur eller får, som har kommil
13. Om en man har tagit sig en
vilse, så skall dn icke undandraga <lem hustru och ingått till henne, men faltar
din vård, utan drifva dem tillbaka till hat till henne
din broder.
• Mos. 23: 4·
14. ocll tillägger henne yauiirande
2. Och om din Lroder icke bor nära beskyllningar och utsprider ond t rykte
till dig, eller om dn icke känner ho- om henne och säger: •Denna kvinna
nom, så skall dn taga dem in uti <litt tog jag till hustru och låg ufir henue,
h u s och låta dem vara kvar hos <lig men har icke fått något bevis på hentill dess din broder frågar efter dem, nes jungfrudom• ,
och då gifva honom dem tillbaka.
rs. så skola flickans fader och hen3- Och på samma sätt skall du göra nes moder taga och bära ut beviset
med hans åsna och med hans kläder, på flickans jungfrudom till staelens
och på samma sätt skall du göra med äldste i stadsporten,
allt som din broder llar förlorat och
r6. och flickans fader skall säga till
so111 du upphittar; du skall icke hafva de äldste: Jag gaf min dotter åt deune
rätt att undandraga det dia vård.
mannen till hustru, och han har fallat
4- Om du ser din broders åsna eller llat till h enne,
fäkreatur, som har stupat på vägen,
17. och si, han har tillagt henne
skall du icke undandraga dem din vanärande beskyllningar och sagt: •Jag
vård. Du skall hjälpa llonom att resa ltar icke fått något bevis på din dotdem upp. Matt. zo: u. Luk. z3: zs- z4: 5· ters jungfrudom», men här är beviset
miu rlotters jungfrudom. Och de
s. Icke skall en mans skrud bäras på
skola t .veckla klädet inför stadens
af en kvinna, och icke må en man
äldste.
kläcia sig i kvinnokläder; ty den som
rS. Och de äldste i den staden skola
det gör är en styggelse för Herren,
taga mannen och näpsa honom,
din Gud.
rg. och pliktfälla honom tillllundra
6. Om du på vägen råkar ett fågelbo silfversiklar ocll gifva dessa åt flickans
i ett träd, eller på marken, med ungar fader, därföre att han har utspridt
eller ägg uti, och modem ligger på ondt rykte om en jungfru i Israel;
ungarne eller på äggen, så skall du och hon skall förblifva hans hustru,
icke taga modern tillika med ynglet, och han skall icke äga rättighet att
7· utan du skall låta moclern flyga skilja sig -.,.;d henne så länge han lefver.
sin väg o'* själf behålla ynglet; alt
20. Men skulle det vara sanning,
dig måtte väl gå och du må länge lefva. att bevis på flickans jungfrudom icke
funnits,
8. När du bygger ett nytt hus, så
2 r. då skall m an utföra flickan till
skall du göra ett skrank på ditt tak,
att du icke måtte draga blodsskuld dörren af hennes faders hus, och folket i hennes stad skall stena henne
öh·er ditt hus, om någon fölle ned
till döds, emedan hon har gjort en
därifrån.
skändlighet i Israel, då hon llar be9· Du skall icke beså din vingård drifvit otukt i sin faders hus. Och
med blandadt utsäde, att icke allt- du skall skilja clet onda ifrån dig.
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2 2. Om en man varder beträda med j icke ens i tionde led, skall hafva tillatt hafva legat när en annans äkta träde till Herrens församling.
hustru, så skola de båda dö, manne11,
3· Ingen Ammonit eller Moabit skall
som har legat när kvinnan, och b·in- hafva lillträde till Henens församling.
nau m ed. Och du skall skilja det Ingen deras afkomling, icke ens i
tionde led, skall någonsin hafva tillonda ifrån Israel.
3 !1[0 , . 20: , 0 .
träde till Herrens församling.
23. Om en flicka, en jungfru, är
Neh. t3: I.
trolofvad med en man, och eu man
4· Alldenstund de icke gingo eder
träffar henne i staden och ligger när till mötes med bröd och yatten på
henne,
vägen, när I gingen ut ifrån Egypten,
24. så skolen I föra dem båda u t och emedan ban* emot dig lejde Bitill porten i den staden och stena dem leam, Beors son, ifrån Petor i M esotill döds, flickan därföre att hon icke potamien, att han skulle förbanna dig,
ropad e på hjälp i staden, och mannen
4 ~1os. 22: s. 6. Jos. 24: 9·
därföre att han h ar kränkt en annans
s. fastän Herren, din Gud, icke ville
hustru. Du skall skilja det onda ifrån höra Dileam, utan Herren, din Gml,
förvandlade förbannelsen till välsigdig.
25. Men är det ute på marken som nelse, emedan Herren, din Gud, älmannen träffar den trolofvade flickan, skade dig,
~ 1\fos. 22: ro.
6. så må dn ej heller i all din tid
och mannen t ager henne med våld
och ligger när henne, så skall mannen, befordra deras väl och bästa.
som h ar legat när henne, ensam dö;
7· För Edomeern skall dn ingen
26. m en åt flickan skall du intet afsky hafva, ty han är din broder.
göra. Flickan har icke gjort någon För Egyptiern skall du ingen afsky
syn d, som förtjänar döden; ty det är hafva, ty du har varit gäst i hans land.
1 Mos. 25 : 26.
samma förhållande, som om någon
8. De barn, som födas af dem i
reser sig u pp emot en annan och slår
tredje led, må få tillträde till Herrens
honom ihjäl ;
27. ty ute på marken träffade han församling.
henne, och om än den trolofvade flic9· När du drager ut i läger emot
kan h ade ropat, var dock ingen tilldina fiender, skall du akta d ig för
städes, som hade kunnat hjälpa henne.
allt hvad ondt är.
28. Om en man träffar en flicka,
10. Om ibland dig en man finnes,
som icke är trolofvad, och han tager som icke är ren, till följd af något
henne fatt och ligger när h enne, och som har händt honom under natten,
de varda beträdde,
så skall han gå ut bortom lägret och
29. så skall mannen, som har legat får icke ingå i lägret; 3 Mos. , 5 : r6.
när flickan, åt flickans fader gifva
11. och mot aftonen skall han två
femtio siliversiklar och bon blifva bans sig med vatten, och, när solen har
h ustru, emedan han har kränkt henne; gått ned, må h an få ingå i lägret.
12. Och en plats skall du hah·a
h an skall icke äga rättighet att skilja
sig vid henne så länge han lefver.
utanför lägret. dit du kan gå åsido.
13. Och du skall hafva en spade i
30. Ingen får taga sin faders hustru
din packning, och när du vill sätta
till äkta och lyfta på sin faders täcke.
dig där ute, skall du med den gräfva
en grop och sedan åter täcka öfver
23 Kapitlet.
din uttömning.
Ytterli'gare lagstadga1ldnt.
I4· Emedan Herren, din Gud, går
J ngen, på hvilken födslolemmen har omkring midt i ditt läger för att
blifvi.t krossad eller stympad, skall rädda dig och gifva dina fiender i
hafva tillträde till Herrens församling. ditt våld, skall ock ditt läger vara
2. I ngen i blodskam eller horsbrott heligt , så att han icke måtte se n ågot
aflad skall hafva tillträde till Herrens skamligt hos dig och vända sig bo1·t
församling. Ingen hans afkomling, ifrån dig.

• N:lmligen 1\fn.'lb.
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15. Du skall icke utlämna en träl
till hans h erre, när han har flytt till
dig ifrån sin herre,
r6. u t an må han få stanna hos dig
p å det ställe han utväljer inom någon
af dina portar såsom det bästa för sig.
Du skall icke förtrycka honom.
17. Tempelbelerska får icke finnas
ibland Israels döttrar, och icke tempelbolare ibland I sraels söner.
r8. Skökolön och hundpenningar
får du icke iuföra i Herrens, din Guds,
hus, på grund af något slags löfte;
ty båda äro de en styggelse för Herren, din Gud.
19. Du skall icke taga ränta af din
broder, ränta på penningar eller ränta
på lifsmedel eller ränta på något,
hvarpå ränta k an tagas. • Mos . • ., •S·
3 Mos. •s: 36. Neh. s: 7· Ps. z s: S· Luk. 6: 25.
20. Af utlåndingen må du taga
ränta, men af din broder må du icke
taga ränta, på det att Herren, din
Gud, måtte välsigna dig i allt hvacl du
under händer hafver i det land, dit du
skall gå för att taga det i besittning.

:!24

med något skamligt, och han skrifver
henne skiljebref och gifver henne det
i handom och förskjuter henne från
sitt hus,
Matt. s: 31. 19: 7· Mark. Jo: 4·
2. och hon utgår utur hans hus
och går bort och bliiver en annans
hustru,
3· och denne andre mannen fattar
hat till henne och skriiver henne
skiljebref och gifver henne det i handom och förskjuter henne från sitt
hus, eller om den andre mannen, som
har tagit henne till sin hustru, dör,
4· så får icke h ennes första mau,
som försköt henne, åter taga henne
till sin hustru, sedan hon har blifvi t
orenad, ty det vore en styggelse inför Herrens ansikte, och du skall icke
d raga syn d öfver det land, hvilket
H erren, din Gud, vill gifva åt dig till
besittning.
Jer. 3: r.

s. Om en man nyligen har tagit
sig hustru, skall han icke vara skyldig att gå i fält, och ingen annan
tjänstgöring skall kunna åläggas honom. Fri att sköta sitt hus skall han
vara ett helt år, till glädje för elen
21. När du har lofvat Herren, din
s Mos. •o: 7.
Gud, ett löfte, skall du icke dröja hustru han har äktat.
att betala det, ty Herren, din Gud,
6. Kvarn eller kvarnsten får ingen
skall utkräiva det af d ig, och det blif- taga såsom pant, ty den det gör, han
ver dig räknadt till synd.
tager lif i p an t.
3 i\1os. 27: 2. 4 lllos. 30: 3· Pred. s: 4·
22. Men om du intet löfte gör, så
7· O m någon beträdes med att hafva
begår du därmed ingen synd.
stulit en människ a af sin a b röder,
23. Hvad som har gått öfver dina Israels ban1, och begagn ar honom
läppar, skall du hålla och göra, lika- till sin träl eller sälj er honom, så skall
som du frivilligt har lofvat din Gud den tjutven dö. Och du skall skilja
hvad du har utsagt med din mun.
det onda ifrån dig.
2 l\Ios. 2t: 16.
1 Tim. 1: to.
2<1.. När du kornmer in i din nästas
vingård, så må du där äta drufvor så
8. Akta dig för spetälskeutslag, och
mycket dig lyster, till dess du blifver iakttag noga och gör i allo såsom
mätt, men i ditt kärl får du intet prästerna, Leviterna, lära eder. Hvad
lägga.
jag har budit dem skolen I iakttaga
25. När du kommer in på din nästas och göra,
3 Uos. , 3: s. r4: 3 •
sädesfält, så må du plocka ax med
9· ihågkommande hvacl Herren, din
din hand, men lie får du icke lyfta Gud, gjorde med Mirjam under vandöfver din nästas s"d.
ringen då I utgingen ifrån Egypten.
Matt. 12: z.

Mark. o: 23.

Luk. 6: r.

-4 Mos.

12: 10.

ro. När du gifver något lån åt din
nästa, så skall du icke ingå i hans
Ytterli'g-are lagstadgmtden..
hus för att själf taga pant utaf honom,
m en man äktar en hustru, och
n . u tan du skall stå utanföre, och
hon icke vinner välbehag i hans den man, åt hvilken du har lånat
ögon, emedan han har beträdt henne något, må bära panten ut åt dig.

24 Kapitlet.
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KAP. 25: 10.

12. Och om han är en fattig man,
25 Kapitlet.
så skall du icke gå till sängs med
hans pant;
Ytterli'gare lagstadganden.
13. du skall återställa panten åt hoen rättstvist uppkommer mellan
nom, när solen går ned, att han måtte
några personer, så att de gå till
få begagna sitt öfverplagg såsom sofrätta med hvarandra, så skall man
täcke och välsigna dig, och detta
döma dem emellan och fria den oskylblifva dig till rättfärdighet inför Herdige och fälla den skyldige;
rens, din Guds, ansikte. • Mos. ,., 26.
2. och skulle så vara, att den skylI4· Du skall icke preja en fattig dige har gjort sig saker till gisselstraff,
och arm daglönare, antingen han är så skall domaren låta lägga honom
en af dina bröder eller en af de främ- ned, och i sin åsyn låta gissla hon om
lingar, som bo i ditt land, inom dina med ett visst antal slag, i mån af han s
brottslighet.
portar.
3 Mos. rg: '3·
3· Med fyratio slag må han låta slå
15. För dagen skall du utlämna
bans lön, innan solen går ned, ty han honom, men icke mera, att man icke
behöfver den och längtar därefter, att måtte gifva honom än flere slag, och
han icke måtte ropa till Herren öfver att din broder icke måtte blifva förnedrad i dina ögon.
2 Kor. n: 2 4.
dig och det varder dig till synd.
Jak. s: 4·
4· Du skall icke binda munnen till
r6. Icke skola föräldrar dödas för
på oxen, som tröskar.
sina barns skull, och icke skola barn
t Kor. g: g.
t Tim. s: t8.
dödas för sina föräldrars skull. Hvar
och en skall dödas för sin egen synd.
5· Om bröder bo tillsammans, och
2 Kon. 14:6. 2 Kr. 25: -4· Jer. 3r: 30. Hes. t8: 20,
en af dem dör barnlös, så skall den
17. Du skall icke förvränga främ- dödes hustru icke gå utur släkten till
lingens eller den faderlöses rätt, .och en fräJ.nmande man, utan hennes svådu skall icke taga en änkas kläder i ger skall ingå till henne och taga
pant, 2 Mos. 22: 21. Jer. s: 20. Hes. 22: 29. henne till sin hustru, eft er lagen för
svågerska p;
Sak. 7: g, to.
!\fatt. 22: 24. :Mark. 12! :rg. Luk. 2o: 26.
r8. men komma ihåg, att du har
6. och den förstfödde son hon föder
varit träl i Egypten, och att Herren,
din Gud, har förlossat dig därifrån. skall upptaga hans döde broders namn,
DäJ.iöre bjuder jag dig att detta göra. för att icke dennes namn måtte utplånas u tur Israel.
19. När du har skördat skörden på
7· Men om mannen icke vill taga
din åker och glömt en käJ.·fve kvar på sin svägerska till hustru, så skall har.s
åkern, så skall du icke gå tillbaka för svägerska uppgå till porten, till de
att hämta den. Den skall tillhöra fräJ.n- äldste, och säga: Min svåger vägrar
lingen, den faderlöse och änkan, på att upprätta åt sin broder ett namn
det a tt Herren, din Gud, måtte väl- i Israel och vill icke taga mig, som är
signa dig i alla dina händers verk.
hans svägerska, till hustru. Rut 4 : 4 r.
3 Mos. r g: 9· 23: 22.
8. Och stadens äldste skola tillkalla
20. När dn har skakat ned frukten honom och tala till honom. Och står
i din olivgård, skall du sedan icke göra han då fast och säger: Jag vill icke
efterplockning på grenarne. Den skall taga henne till min hustru,
tillhöra främlingen, den faderlöse och
9· så skall hans svägerska gå fram
änkan.
till honom i de äldstes åsyn, och draga
21. När du har afbärgat din vin- hans sko af hans fot och spotta hogård, skall du icke sedan göra någon nom i ansiktet och svara honom och
efterskörd. Den skall tillhöra fräJ.n- säga : Så skall det göras åt den man,
lingen, den faderlöse och änkan;
som icke villfortplanta sin broders hus,
22. och du skall ihågkomma, att du
ro. och >barfota> skall vara det
har varit träl i Egyptens land. Där- namn, med h vilket han och hans släkt
före bjuder jng clig att cletta göra.
skall nämnas i Israel.

om
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13. Icke skall du i din pung hafva
två slags vikter, en större och en
mindre, 3 Mos. t g: 36. Ords. zo: 23. Hes. 45: to.
14. och icke skall du i ditt hus
hafva två slags efamått, ett större och
ett mindre.
r s. Fullständig och riktig vikt skall
du hafva, och fullständigt och riktigt
efamått skall du hafva, att du måtte
länge lefva i det land, hvilket Herren,
din Gud, vill gifva dig.
r6. Ty en styggelse för Herren, din
Gud, är hvar och en som sådant gör,
hvar och en som orätt gör. Ords. n: t.
17. Kom ihåg hvad Amalek gjorde
åt dig på vägen, då I voren stadde
på tåget ifrån Egypten,
r8. huru han gick emot dig på
vägen och slog din eftertrupp, de
svaga, som hade blifvit efter när du
var matt och trött, och huru han
hade ingen fruktan för Gud! 2 Mos. t 1 : s.
19. Därföre skall ock du, när Herren, din Gud, har låtit dig få ro för
alla dina fiender på alla sidor i det
land, hvilket Herren, din Gud, vill
gifva dig att äga och besitta, utplåna
Amaleks namn från jorden. Glöm
icke detta!
, Sam. 15: 2, 3·

26 Kapitlet.
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Om två män träta med h varandra, och den enes hustru kommer
för att fria sin man utur dens hand
som slår honom, och hon uträcker
sin hand och fattar i hans blygd,
12. så skall du utan skonsamhet
hugga af henne handen.
I I.

Slttiförmauing.

när du har inkommit i det land,
O chh vilket
Herren, din Gud, vill gifva
dig till besittning, och du har intagit
det och bosatt dig där,
2. så skall du taga förstlingen af
alla markens frukter, hvilka du har
frambragt af ditt land, hvilket Herren, din Gud, vill gifva dig, och lägga
dem i en korg och gå till det rum,
hvilket Herren, din Gud, utväljer till
boning för sitt namn. 2 Mos. 2 3: , 9 . 34 : z6.
3 ~Ios. 2: I4· 4 :Mos. xs: 20. s 1\.fos. x6: ro.
3· Och du skall gå till den präst,
som då är, och säga till honom: Jag
förkunnar i dag för Herren, din Gnu,

att jag har kommit till det land, h vilket Henen har svurit åt våra fäder
alt han ville gifva åt oss.
4· Och prästen skall taga korgen
utur din hand, och sätta den ned inför Herrens, din Guds, altare;
5· ocll du skall svara och säga inför Herrens, din Guds, ansikte: En
kringirrande Arameer var min stamfader, ocll han for ned till Egypten
och bodde där såsom främling med
en ringa hop, ocll där blef han till
ett stort, talrikt och starkt folk.
1 Mos. 21: 23.

46: 5·

6. Men Egyptierna behandlade oss
illa och förtryckte oss och lade hårdt
arbete på oss;
• Mos. t r.
7· och vi ropade till Herren, våra
fäders Gud, och Herren hörde vår
röst och såg vår nöd, vårt lidande
och vårt betryck,
• Mos . .: , 3 , z 4 •
8. och Herren utförde oss utur
Egypten med stark hand och med
uträckt arm och med stor förskräckelse och med tecken och under,
9· och lät oss komma till den n a
orten och gaf oss detta landet, ett
land, som flyter af mjölk och honung.
ro. Och si, nu har jag framburit
förstlingsfrukten af den mark, h vilken
du, o Herre, har gifvit mig. Och du
skall nedlägga alltsammans inför Herrens, din Guds, ansikte och tillbedja
inför Herreus, din Guds, ansikte,
I I. och glädja dig öfver allt det
goda, hvilket Herren, din Gud, har
gifvit åt dig och åt ditt hus, du
och Leviten och främlingen, som bor
hos dig.
12. När du har afslutat erläggandet
af allt slags tionde af din gröda, på
det tredje året, eller tiondeåret, och
när du har gifvit den åt Leviten, åt
främlingen, åt den faderlöse och åt
änkan, och dessa hafva ätit sig mätta
inom dina portar,
3 Mos. 27: 30.

s Mos.

1-4: 28, 29.

13. då skall du inför Herrens, din
Guds, ansikte säga: Jag har afskilt
från mitt hus hvad heligt var, och
jag har också gifvit det åt Leviten,
åt främlingen och åt den faderlöse
och å t änkan, alldeles efter ditt bud,
hvilket du har budit mig. Jag har
icke öfverträdt något af dina bucl och
förgätit intet.
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14. Jag har icke ätit uågot uäraf
under min sorg och har intet däraf
anväudt såsom oren och icke bortgifv;t något däraf för någon död.
Jag har varit Herrens, min Guds,
röst lydig, jag har i allo så gjort som
du har bndit mig.
rs. Skåda ned ifrån diu heliga boning, ifrån himmelen, och välsigna
ditt folk Israel och landet, h vilket du
har giidt åt oss, såsom tlu har tillsvurit Yåra fäder, ett land, som flyter
af mjölk och honung!
Es. 63 : r;.

lCU:'. 27: 18.

dessa steuar, om h Yilka jag i dag gifver eder befallning, och du skall öfverstryka dem med kalk.
Jos. 4 : 3 .
5· Och där skall tlu bygga åt Herren, din Gud, ett altare, ett altare af
stenar, öfver h vilka du intet järn har
lyft.
2 l\los. 20: 25.
6. Af ohuggna stenar skall du bygga
altaret åt Herren, din Gud, och däruppå offra brännoffer åt Herren, din
Gud,
7· och tackoffer skall du där offra
och äta och glädja dig inför Herrens,
din Guds, ansikte,
16. På uenna dag bjutler Herren,
8. och uu skall på stenarue skrifva
diu Gud, dig att iakttaga dessa stadoch väl inrista alla denna lagens oru.
gar och rätter. Och iakttag och hlli
dem af hela ditt hjärta och af hela
9· Och Mose och prästerna, Levidiu själ!
terna, talade till hela Israel och sade:
17. Du har i <lag låtit Herren säga Tyst, och h ör, o Israel! I dag har
uig, att han skall vara din Gud, och u n blirvit ett Herrens, oin Guds, folk.
att du skall vaudra på hans vägar
ro. Hör därför H errens, din Guds,
och hålla hans stadgar och hans bud röst och håll hans bud och hans statloch hans rätter och lyda hans röst. gar, hvilka jag i dag bjuder dig!
r8. Och Herren har i dag låtit säga
5 Mos. 26: 17.
dig, att du skall vara hans egendomsr r. Och Mose böd på den dagen
folk, såsom han har sagt dig, och att folket och sade:
r2. Dessa skola stå för at.t välsigna
du skall hålla alla haus bud,
2 Mos. 19: 5·
s Mos. 7: 6. 14: 2.
folket på berget Gerissim, sedan I
rg. och att han vill sätta dig högst hah·en gått öh·er Jordan: Simeon och
i pris och ära och härlighet, öfver Levi och J u da och Isaskar och J os e f
alla de folk, hvilka hau har skapat, och Benjamin. s )fos. ll: 29. Jos. 8: 33, 3~·
och att du skall vara ett folk heligt
13. Och dessa skola stå för att afåt Herren, uiu Gud, såsom han har kunna förbann elsen på berget Ebal:
sagt.
5 Mos. 28: x.
Ruben, Gad och Aser och Sebulon,
Dan och Naftali.
27 Kapitlet.
14· Och Leviterna skola börja tala
och säga till hvar man i Israel med
Lageils Jmitttu/ustntar. Förbtm.nelstfl. pli
hög röst:
ber![d Ebal.
rs. Förbannad v'ire den man, som
ch Mose och Israels äldste bödo
skaffar sig ett hugget eller gjutet affolket och sade: Hållen alla de
gudabeläte, en styggelse för Herren,
bud, hvilka jag bjuder eder i dag!
ett arbete af en konstnärs händer, och
2. När I hafven gått öfver Jordan,
som uppsätter det i löndom l Och allt
till det land, hvilket Herren, din Gud,
folket skall härtill svara och säga :
vill gifva åt dig, så skall du uppresa
Amen.
åt dig stora stenar och öfverstryka
r6. Förbannad vare den som missdem med kalk,
Jos. 8: 3 f.
aktar sin fader eller sin moder! Och
3· och på dem skall du skrifva alla
allt folket skall säga: Amen.
denna lagens ord, när du har gått
2 Mos. 21: 17.
3 Mos. 20: 9·
Ords. 2o: 20.
öfver och kommit in i det laud, hvilMatt. rs: 4·
17. Förbannad vare den som flyttar
ket Herren, din Gud, vill gih·a dig,
ett land, som flyter af mjölk och sin nästas råmärke! Och allt folket
honung, såsom Herren, dina fäuers skall säga: Amen.
Guu, har sagt dig.
18. Förbannatl vare den som leder
4· Och när I hafvcn gått ö f ver J or- en blind vilse på vägen! Och allt
dan, skolen I uppresa på berget Ebal folket skall siiga: Amen.
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rg. Förbannad vare den som förvränger främlings, faderlöst barns eller
änkas sak! Och allt folket skall säga:
Amen.
20. Förbannad vare den som ligger
när sin faders hustru, ty han lyfter
på sin faders täcke! Och allt folket
skall säga: Amen.
3 1\Ios. :r8: 8.

5 Mos.

22:

30.

Hes.

22:

to.

2 r.

Förbannad vare den som plägar
samlag med något djur! Och allt
folket skall säga: Amen.
22. Förbannad vare den som ligger
när sin syster, sin faders dotter eller
sin moders dotter! Och allt folket
skall säga: Amen.
23. Förbannad vare den som ligger
när sin svärmoder! Och allt folket
skall säga: Amen.
24. Förbannad vare den som slår
ihjäl sin nästa hemligen! Och allt
folket skall säga: Amen.
25. Förbannad vare den som tager
mutor för att slå ihjäl en oskyldig!
Och allt folket skall säga: Amen.
26. Förbannad vare den som icke
håller denna lagens ord och icke gör
dem! Och allt folket skall säga: Amen.

Jer.

n: 3·

Dan. g: n.

Gal. 3: ro.

28 Kapitlet.
Välsi'guelse oclJ. förbamzclu.

om du hörsammar Herrens, din
O chGuds,
röst, så att du iakttager
och håller alla bans bud, h vilka jag i
dag bjuder dig, så skall Herren, din
Gud, sätta dig högst öfver alla folk
på jorden,
3 Mos. 26: 3 f.
2. och alla dessa välsignelser skola
komma öfver dig och träffa dig, om
du hörsammar Herrens, din Guds, röst:
3· Välsignad skall du blifva i staden och välsignad på landsbygden,
4· välsignad ditt lifs frukt och din
jords frukt och din boskaps frnkt,
afveln af dina fäkreatur och af dina får,
5· välsignad din korg och välsiguadt ditt tråg,
6. välsignad du i din ingång och
välsignad i din utgång.
Ps. 121: s.
7· Herren skall låta dina fiender,
som uppresa sig emot dig, förskingras
vid din åsyn. På en väg skola de
draga ut emot dig, men på sju vägar
skola de fly vid din åsyn.
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8. Herren skall bjuda välsignelsen
följa dig i dina visthus och i allt som
kommer under din hand, och han
skall välsigna dig i det land, hvilket
Herren, din Gud, vill gifva dig.
g. Herren skall upprätta dig åt sig
till ett heligt folk, såsom han har tillsvurit dig, om du håller Herrens, din
Guds, bud och vandrar på hans vägar.
ro. Och jordens alla folk skola se,
att du är uppkallad efter Herrens
namn; och de skola frukta dig.
r r. Och Herren skall göra dig ö ivermåttan lyckosam i ditt lifs frukt och
i din boskaps frukt och i din jords
frukt i det land, hvilket Herren bar
svurit dina fäder att han ville gifva
åt dig.
s l\Ios. 30: 9·
1 2. Herren skall för dig öppna sitt
rika förrådshus, himmelen, för att gifva
regn åt ditt land i sinom tid och för
att välsigna alla dina händers verk,
och du skall låna åt många folk, men
själf låna af ingen.
13. Och Herren skall göra dig till
hufvud och icke till svans, och alltid
öfver men aldrig under skall du ligga,
om du hörsammar Herrens, din Guds,
bud, hvilka jag i dag bjuder dig att
iakttaga och hålla,
14. så att du icke afviker från något .af alla de ord, hvilka jag i dag
bjuder eder, hvarken till h öger eller
vänster, för att gå efter andra gudar
och dyrka dem.
15. Men om du icke hörsammar
Herrens, din Guds, röst att iakttaga
och hålla alla hans bud och hans
stadgar, bvilka jag i dag bjuder dig,
så skola alla dessa förbannelser komma öfver dig och träffa dig:
3 Mos. 26: I4· Klag. •: 17. Dan. g:
Bar. r: 20.

II .

Mal.

2: • ·

16. Förbannad skall du blifva i staden och förbannad på landsbygden.
17. Förbannad vare din korg och
förbannadt ditt tråg,
18. förbannad ditt lifs frukt och din
jords frukt och afveln af dina fäkreatur och af dina får.
rg. Förbannad skall du vara i din
ingång och förbannad i din utgång.
20. HelTen skall påskicka dig förbannelsen, förvirringen ochmotgångeu
i allt som kommer uneler din hand
och som du företager dig, till dess du
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blifver utrotad och till dess d u plötsligen förgås för dina gärningars ondskas skull, hvarigenom du har öfvergifvit mig.
2 r. Herren skall låta pesten låda
vid dig till dess han har utrotat dig
utur det land, dit du skall gå för att
taga det i besittning.
22. Herren skall slå dig med tärsot
och med feber, med hetta och med
brand och med torka och med sot
och med rost, och de skola förfölja
dig, till dess du går under.
23. Och din himmel, som är öfver
ditt hufvud, skall blifva såsom koppar,
och jorden, som är under dig, skall
b!ifva såsom järn.
3 Mos. o6: rg.
24. Herren skall låta damm och
stoft regna öfver ditt land. Från himmelen skall det nedstiga öfver dig,
till dess du blifver utrotad.
25. Herren skall låta dig skingras
vid dina fienders åsyn; på en väg skall
du draga ut emot dem, men på sju
vägar skall du fly vid deras åsyn; och
du skall blifva en skräckbild för alla
riken på jorden.
Jer. r s: 4• 24: 9· 29: r8. 34: '7· • Krön. 29: 8.
26. Och dina döda kroppar skola
blifva till mat åt alla himmelens fåglar och åt markens djur, utan att någon skrämmer dem.
27. Herren skall slå dig med Egyptens bölder och med svullnader och
med skabb och skorf, så att du icke
skall kunna botas.
• Mos. 9: 9 .
28. Herren skall slå dig med vanvett och med blindhet och med sinnesförvirring;
Rom. x: z8.
29. och du skall trefva midt på
ljusa dagen, såsom en blind trefvar i
mörkret, och du skall ingen lycka
hafva på dina vägar, men idel förtryck och våld skall du lida i alla
dina dagar, utan att någon är som
hjälper dig.
30. Med kvinna skall du trolofva
dig, men en annan man skall kränka
henne; hus skall du bygga, men icke
få bo däruti; vingård skall du plantera, men icke få njuta dess frukt.
5 Mos. oo: 6 f.

31. Din oxe skall slaktas inför dina
ögon, men du icke få äta af houom;
din åsna skall i din åsyn röfvas ifrån
dig, och icke komma tillbaka till dig;

KAP. 28: 45 .

dina får skola gifvas åt diua fiender,
utan att någon är som hjälper dig.
32. Dina söner och dina döttrar
skola utlämnas till främmande folk,
och dina ögon skola med längtan se
efter dem, så lång dagen är, men
ingen kraft skall finnas i din hand.
33· Din jords frukt och allt hvad
du förvärfvar, skall ett folk förtära,
som dn icke känner, och du skalllida
idel förtryck och förödmjukelse i alla
dina dagar.
34· Och du skall blifva vanvettig
af den syn, som du med dina ögon
skall se.
35· Herren skall slå dig med onda
bölder på dina knän och ben, så att
du icke skall kunna botas, ifrån din
fotsula och ända till din hjässa.
36. H erren skall låta dig och din
konung, hviJken du skall sätta öfver
dig, komma till ett folk, h vilket h varken du eller dina fäder hafva känt,
och där skall du dyrka andra gudar,
stock och sten.
37· Och du skall blifva ett mål för
häpnad, ett ordspråk och en visa
ibland alla de folk, till h vilka Herren
skall föra dig.
r Kon. g: 7· Jer. 24: 9·

zs: 9·

38. Mycken säd skall du utföra på
åkern, men litet skall du skörda, ty
gräshoppan skall uppäta den.
Mik. 6: 15. Hagg. x: 6.

2: '7·

39· Vingårdar skall du plantera och
odla, men intet vin få att dricka och
intet att inbärga, ty masken skall uppäta allt.
40. Olivgårdar skall du hafva öfver
hela ditt land, men ingen olja skall
du få att smörja dig med, ty dina
oliver skola falla af.
41. Söner och döttrar skall du föda,
men icke få behålla, ty de skola gå i
fångenskap.
42. Alla dina träd och frukten af
din jord skall gräshoppan taga i besittning.
43· Främlingen, som bor hos dig,
skall höja sig öfver dig allt högre och
högre, men du skall sjunka allt lägre
och lägre.
44· Han skall låna åt dig, men icke
du åt honom. Han skall blifva hufvud, men dn skall blifva svans.
45· Och alla dessa fijrbanndscr skola

KAP.28:46.
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komma öfver dig, och de skola förfölja dig och träffa dig, till dess du
bliiver utrotad, emedan du icke har
hörsammat Herrens, din Guds, röst
och icke hållit hans bud och hans
stadgar, hvilka han har budit dig.
46. Och de skola inom dig och dina
efterkommande gälla såsom tecken och
under till evig tid.
47· Emedan du icke tjänade Herren,
din Gud, med glädje och hjärtefröjd,
då du hade öfverflöd på allt,
48. så skall du få tjäna dina fiender,
hvilka Henen skall skicka emot dig,
under hunger och törst och nakenhet
och brist på allt, och han skall lägga
ett järnok på din hals, till dess han
har utrotat dig.
49· Herren skall skicka öfver dig ett
folk fjärranifrån, ihån jordens ända,
likt örnen i sin flykt, ett folk, hvars
språk du icke förstår,
50. ett folk med hård panna, som
icke hafver försyn för den gamle och
icke skonar den unge.
5 r. Och det skall förtära frukten af
din boskap och frukten af din jord
till dess du har blifvit utrotad, ett
folk, som icke skall lämna dig något
kvar af säd, af vin och af olja, af dina
kalfvar och dina lamm till dess det
har gjort slut på dig,
52. och som skall belägra alla dina
portar till dess dina höga och befästa
murar falla, på hvilka du satte din lit
öfver hela ditt land. Och när man
belägrar alla dina portar öfver hela
ditt land, hvilket Herren, din Gud,
har gifvit dig,
53· då skall du äta din egen litsfrukt, köttet af dina söner och af dina
döttrar, hvilka Herren, din Gud, har
gifvit dig, under den nöd, h varuti din
fiende genom belägringen skall försätta dig. 2 Kon. 6: 29. Klag . .: 20. 4: Io.
54· Den man hos dig, som vekligast
och yppigast varit, skall missunnsamt
se på sin broder och på hustrun vid
hans bröst och på de kvarlefvande
barn, hvilka han hafver kvar,
55· och icke vilja åt någon af dem
gifva något med sig af sina barns
kött, h vilket han vill äta sj älf, emedan
han hafver intet annat kvar, i den
ångest och nöd, hvarmed din fiende
iikall tränga dig inom alla rliua portar.
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56. Den kvinna hos dig, som vekligast och yppigast varit, och som af
yppighet och veklighet aldrig har försökt sätta sin fotsula på marken, skall
missunna mannen vid si t bröst och
sin son och sin dotter
57· den efterbörd, som utgått från
hennes lif, och de barn hon framfödt,
ty i brist på allt vill hon sj älf hemligen äta den, i den ångest och nöd,
hvarmed din fiende skall tränga dig
in om dina portar.
58. Om du icke iakttager och håller
alla denna lagens on], som äro skrifna
i denna bok, och icke fruktar detta
härliga och fruktansvärda namnet,
Herren, din Gud,
59· så skall Herren hemsöka dig
och dina efterkommande med underbara plågor, med stora och långvariga
plågor, och med elaka och långvariga
sjukdomar,
6o. och ännu en gång tillskicka dig
alla Egyptens smittor, för hvilka du
rädes, och de skola låda vid dig.
6r. Dessutom skall Herrenlåta komrna öfver dig alla andra sjukdomar
och plågor, om hvilka icke är skrih·et
i denna lagens bok, till dess du varder
utrotad
62. och ett ringa fåtal af eder blifver öfrigt, i stället för att I hafveu
varit talrike såsom himmelens stjärnor,
emedan d u icke har hörsammat Herrens, din Guds, röst.
5 Mos. •o: 22 .
63. Och likasom det var en glädje
för Herren att göra eder godt och
föröka eder, likaså skall det l>lifva en
glädje för Herren att förgöra och utrota eder, och I skolen varda uppryckte utur det land, dit du skall gå
för att taga det i besittning.
Ords. x: 26.

Es. 1: 24.

64. 9ch Herren skall förskingra dig
ibland alla folk, ifrånjordens ena ända
till den andra, och där skall du dyrka
andra gudar, hvilka hvarken du eller
dina fäder hafva känt, stock och sten.
5 Mos. 4: •7· Neh . .: 8.
65. Och ibland dessa folk skall du
ingen ro hafva och intet fäste få för
din fotsula, och Herren skall där gifva
dig ett bäfvande hjärta och försmäktande ögon och ett trånsjukt sinne,
66. och ditt lif skall hänga såsom
på en trår! för dina ögcm, och du skall
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rädas både natt och dag och icke vara
säker för ditt lif.
67. Om morgonen skall du säga:
O, att det vore afton! och om aftonen: O, att det vore morgon! för
ditt bjärtas räddbågas skull, hvaraf du
lider, och för den syns skull, som du
ser med dina ögon.
68. Och Herren skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, samma
väg, om hvilken jag sade dig: >du
skall icke se den en gång till•, och
där skolen I utbjuda eder till salu åt
edra fiender, till trälar och trälinnor,
utan att någon är som vill köpa.
5 1\los. •7: x6.

29 Kapitlet.
.11-loses förmaJtil'gstal.

äro orden till det förbund,
D essa
h vilket Herren b öd Mose att sluta
med I sraels barn i Moabs land, förutom det förb und, hvilket han hade
slutit med dem på H oreb: s Mos. s: •.
2. Och Mose kallade hela Israel tillsammans och sade till dem: I hafven
sett allt hvad Herren har gjort inför
edra ögon i Egyptens land med Farao
och med alla hans tjänare och med
h ela hans land,
z Mos. rg: 4·
3· de stora pröfningar, hvilka du
har sett med egna ögon , dessa tecken
och st ora under ;
s Mos. 7 : r 9
4· men H erren har, ända t ill denna
dag, icke gifvit eder förstånd till att
fatta eller ögon till att se eller öron
till att höra.
Es. 6: ro.
5· Och jag lät eder gå omkring i
öknen i fyratio år. Edra kläder blefvo
icke u tslitna för eder, och din sko
blef icke utsliten på din fot.

s Mos. 8: 4·

6. Bröd fingen I icke att äta, och

icke vin och stark dryck att dricka,
att I skullen förstå, att jag, Herren,
är eder Gud.
7· Och när I baden kommit till
denn a orten, drogo Sihon, konungen
i Hesbon, och Og, konungen i Basan,
ut för att kriga emot oss, och vi slogo
dem. 4 Mos. o.: 23, 33· s Mos. o: 30. 3: r.
8. Och vi intogo deras hud och
gåfvo det till besittning åt Rubens
och Gads s tammar och åt :Manasses
halfva stam.
4 !lins. 3"' 33·

KAP. 2!!: 20 .

9· Iakttagen därför ord en till detta
förbund och hållen deru, att I måtten
hah·a framgång i allt h vad I företagen
eder!
s Mos. .. , 6. Jos. r: 7· I Kon. z: 3·
10.
stån i dag alle inför Herrens,
eder Guds, an sikte - edra hufvudmän, edra stammar, edra äldste och
edra tillsyningsmän , alla män i Israel,
II. edra barn, edra hustrur och de
främlingar, som äro i ditt läger, både
den som hugger din ved och den som
hämtar ditt vatten 12. för att du måtte antaga H errens, din Guds, förbund och hans förpliktelse, hvilka Herren, din Gud, i
dag vill ingå med dig,
13. på det att han i dag skall upphöja dig till sitt folk, då han vill vara
din Gud, såsom han har sagt dig, och
såsom han har tillsvurit dina fäder,
Abraham, Isak och Jakob.
14. Och icke är det med eder allenast som jag i dag ingår detta förbund och denna fö11)liktelse,
15. utan både med dem som här i
dag med oss stå inför Herrens, vår
Guds, ansikte, och med dem som ick e
här i dag äro med oss tillstädes.
16. Emedan I själfva, under vår
vistelse i Egyp tens land och und er
vårt genomtåg genom de folk, h vilkas
land I genomtågat, hafven lärt känna
17. och hafven sett deras styggelser
och deras afgudabilder af stock och
sten, af siliver och af guld, hvilka de
hafva,
18. så må icke ibland eder finnas
någon man eller k vinna, någon släkt
eller stam, hvilkens hjär ta i dag vänder sig bort ifrån H erren, vår Gud,
för att gå och dyrka dessa folks gudar, och icke bland eder finnas någon
rot, som frambringar giftiga bär eller
malört,
Ap. G. 8: •3· Ebr. 12: r s.
19. och ingen, som, när han hör
orden i denna förpliktelse, välsignar
sig i sitt hjärta, sägande: >Nog går
mig väl, ty jag vandr ar i mitt bjärtas
hårdhet>, att så skall bortryckas det
friska med det torra.
20. I cke skall Herren vilja förlåta
honom, utan Herrens vrede och hans
nitälskan skall då upplåga emot den
mannen, och hela den förbannelse,
som är uppskrifven i denna bok, ska.ll
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drabba hon om, och Herren skall utplåna hans namn ifrån jorden.
21. Och H erren skall afskilja honom ifrån alla Israels stammar till
fördä rf, i enlighet med alla förbannelserna i det förbund, som är uppskritvet i denna lagens bok.
22. Och när ett kommande släkte,
edra barn, som blifva till efter eder,
och främlingar, som komma ifrån
fjärran land, få se detta landets plågor och dess lidanden, hvilka Herren
låter det lida,
23. huru all dess jord är förbränd
af svafvel och salt, så att den ej kan
besås ej heller frambdnga något, och
inga örter där kunna växa, en förstörelse, lik den i Sodom, Gomorra,
Adma och Zeboim, hvilka Herren förstörde i sin vrede och i sin harm,
I

Mos. 19: 24 f.

24. så skola alla folk säga: H vi har
Herren så gjort åt detta land? Hvad
betyder denna stora vredes glöd?
25. och man skall svara: Emedan
de öfvergåfvo Herrens, deras fäders
Guds, förbund, hvilket han hade slutit
med dem, när han utförde dem utur
E gyptens land, t Kon. 9: 9 . ]er. 22: 8 f.
26. och gingo bort och dyrkade
andra gudar och tillbådo dem, gudar,
hvilka de icke kände och hvilka han
icke hade gifv:it dem till del,
27. så upptändes Herrens vrede
emot detta land, så att han lät komma
öfver det alla de förbannelser, som
äro uppskrifna i denna bok,
28. och Herren fördref dem utur
deras land, med vrede och harm och
stor förbittring, och kastade dem bort
till ett annat land, där de äro ännu
i denna dag.
29. Det fördolda hörer Herren, vår
Gud, till; men det uppenbarade är
för oss och våra barn till evig tid, att
vi skola hålla alla denna lagens ord.
Ps. 25: 14.

147: xg, 20.

30 Kapitlet.
Fortsättning a/ Moses förmaningstal.
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hvilka H erren, din Gud, har fördrifvit dig,
J Mos. 26: ~o.
2. och du omvänder dig till Herren,
din Gud, så att du och dina barn, af
allt ditt hjärta och af all din själ, hörsammar hans röst, i enlighet med
hvad jag i dag bjuder dig,
3· så skall Herren, din Gud, återföra dina fångar och förbarma sig öfver dig och åter församla dig ifrån
alla de folk, till hvilka Herren, din
Gud, har förskingrat dig.
Ps. to6: 45· Jer. JO: J7·

2

Makk. t: •9·

o: 18.

4· Om ditt fördr:ifna folk än vore

vid himmelens ända, skall H erren, din
Gud, församla dig dådfrån och hämta
dig därifrån,
5· och Herren, din Gud, skall låta
dig komma till det land dina fäder
hafva besuttit, och du skall få besitta
det, och han skall göra dig lyckligare
och talrikare än dina fäder hafva varit,
6. och Herren, din Gud, skall omskära ditt hjärta och dina afkomlingars hjärta, så att du skall älska
h(:rren, din Gud, af hela ditt hjärta
och af h ela din själ, att du må lefva;
5 Mos. to: t6. }er.~: 4· JO: J9• Hes . n: 19.
J6: 26. R om. o: •9·

7· och Herren, din Gud, skall lägga
alla dessa förbannelser på dina fiender
och på dina hatare, som hafva förföljt dig,
8. och du skall ännu en gång hörsamma Herrens röst och hålla alla
hans bud, h vilka jag i dag bju der dig,
9· och Herren, din Gud, skall göra
dig öfvermåttan lyckosam i alla dina
händers verk, i ditt lifs frukt och i din
boskaps frukt och i din jords frukt.
Ty Herren skall åter hafva sin glädje
öfver din lycka, såsom han gladde
sig öfver dina fäders,
s l\1os. 28: u . Jer. 32: 41 .
10. alltlenstund du hörsamm ar Herrens, din Guds, röst, och du, sedan
du har omvändt dig till Herren, din
Gud, af hela ditt hjärta och hela din
själ håller hans bud och hans stadgar,
som äro uppskrifna i denna lagens bok.

I I. Detta budet, hvilket jag i dag
bjuder dig, är dig icke fördoldt och
icke fjärran.
Es. 45: '9·
bannelsen, h vilka jag har förelagt dig,
12. Det är icke i himmelen, så att
du åter kommer till besinning, hvar- du skull\:! kunna säga: Ho vill fara
helst du då är ibland alla cle folk, till upp för o's till hilllillelen och hiimla

M enöfverom,dig,närvälsignelsen
allt detta har gått
och för-
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det åt oss ocll förkunna det för oss, och Herren har sagt till mig: Du
så att vi måtte kunna göra därefter? skall icke komma öfver denna J ordan.
Rom. to: 6-8.

4 1\Ios.

13. Och icke är det på andra sidan
hafvet, så att du skulle kunna säga:
Ho vill fara öfver för oss till andra
sidan bafvet och hämta det åt oss och
förkunna oss det, så att vi måtte
kunna göra därefter?
14· Utan det ordet är dig mycket
nära, i din mun och i ditt bjärta, att
du må göra därefter.

20: 12.

27:

12,

5 l\los. 34: 7·

:r3.

3: 27,

32! 52·

3· Herren, din Gud, han skall gå
framför dig. Han skall utrota dessa
folken undan för dig, och du skall
fördrifva dem. J osua, han skall gå
framför dig, såsom Het-ren har sagt.
4 1Ios . 27: 18.

4· Och Herren skall göra med dem
såsom han gjorde med Sihon och med
Og, Amoreernas konungar, och med
han utrotade;
rs. Si, jag bar i dag satt dig före deras land, h4 vilka
1\fos. 21: 24, 35•
lih·et och lyckan, och döden och
s.
och
Herren
skall gifva dem i
olyckan,
edert våld, och I skolen göra med
16. då jag i dag bjuder dig att älska
Herren, din Gud, att vandra på hans dem alldeles efter den befallning, Il vil5 Mos. 7 : •·
vägar och hålla hans bud och hans ken jag har gifvit eder.
6. Varen faste och starke, frukten
stadgar och hans rätter, att du må
och bäfven icke för dem! ty Herren,
leh•a och föröka dig, och Herren, din
din Gud, skall gå med dig; han skall
Gud, må välsigna dig i det land, dit
dig och icke öfvergifva dig.
du skall gå för att taga det i be- icke släppa
5 Mos. 7: 21. J os. I: 6, Ebr. 13: 5·
sittning.
17. Men om ditt hjärta vänder sig,
7· Och Mose kallade Josua och sade
så att du icke lydt::r, men låter förleda till honom i hela Israels åsyn: Var
dig att tillbedja andra gudar och dyrka fast och stark! ty du skall med detta
dem,
folket ingå i det land, h vilket Herren
18. så förkunnar jag eder i dag, att har svurit deras fäder, att han ville
I skolen i grund förgås. Länge skolen gifva åt dem, och du skall utskifta
I då icke lefva i det land, dit du skall det emellan dem.
4 Mos. 27: •3· 5 llfos. 3: o8.
gå öfver J ordan för att taga det i be8. Och Herren, han, som går framsittning.
19. Jag tager i dag himmelen och för dig, han skall vara med dig, ban
jorden till vittnen emot eder. J ag bar skall icke släppa dig och icke öfversatt dig före lifvet och döden, välsig- gifva dig. Du skall icke frukta och
nelsen och förbannelsen. Välj då lifvet, icke vara förskräckt.
9· Och M:ose skref denna lagen och
att du må leh•a, du och din säd,
gaf den åt prästerna, Levis söner, som
s t.1os. 4: 26. xx: 26. Syr. 15: 17, t 8.
20. så att du älskar Herren, din bu ro Herrens förbundsark, och åt alla
Gnd, och hörsammar hans röst och Israels äldste.
båller dig till honom, ty däraf beror
10. Och lVIose böd dem och sade:
ditt lif och dina dagars längd, att du Vid slutet af hvart sjunde år, på allmåtte få bo i det landet, h vilket Her- ståndsårets bPstämda tid, vid löfllyddoren har svurit dina fäder, Abraham, högtiden,
!sak och Jakob, att han ville gifva
II. då hela Israel kommer att inåt dem!
ställa sig inför Herrens, din Guds,
ansikte på det rum, h vilket han skall
utvälja, skall du låta uppläsa denna
31 Kapitlet.
lagen inför hela Israel, för deras öron.
Most: förordnar Josua till si11. efterträdare oclt
öfverlämuar lage1ls bok åt L eviterna.

lVIose gick och talade
O chorden
till hela Israel,

dessa

2. och han sade till dem: Jag är i
dag hundra tjugu år gammal; jag
orkar icke mer att utgå och ingå,

Neh. 8:

I

f.

Kalla folket tillsammans, männen och kvinnorna och barnen och
de främlingar, som bo inom dina portar! att de må höra och lära sig den
och frukta Herren, eder Gu d, ocll iakttaga och hålla alla denna lagens ord,
g·JE12.
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13. och att d eras barn, som icke
känna till den, må höra den och lära
sig att frukta Herren, eder Gud, så
länge I lefven i det land, dit I skolen
gå öfver Jordan, för att taga det i
besittning.

14. Och Herren sade till Mose: Si,
dina dagar närma sig mot döden.
Kalla J osua, och infinn en eder i församlingshyddan, att jag må gifva honom mina befallningar! Och Mose
och J osua infunne sig i församlingshyddan.
15. Och Herren visade sig i tabernaklet i en molnstod, och molnstoden
stannade vid ingången till tabernaklet.
16. Och Herren sade till Mose :
Sedan du har gått till h vila med dina
fäder, skall detta folk taga sig före
att i otukt löpa efter främlingarnes
gudar i det land, dit de inkomma,
och de skola öfvergifva mig och bryta
mitt förbund, som jag med d em har
slutit:
17. och min vrede skall då upptändas emot dem, och jag skall öfvergifva dem och dölja mitt ansikte för
dem, och de skola gå förlorade, och
många olyckor och lidanden skola
träffa dem, och på den dagen skola
de säga: Hafva icke dessa olyckor träffat mig därföre att min Gud icke är
med mig?
rS. Och jag vill på den dagen fördölja mitt ansikte, för allt det ondas
skull, hvilket de hafva gjort, då de
vändt sig till andra guda r.
19. Så uppskritven nu åt eder denna
sången, och låten Israels bam lära
den, och lägg den i deras mun, att
denna sången måtte blifva mig till
ett vittne emot Israels bam!
20.
'fy jag skall låta dem komma
in i det land, h vilket jag har tillsvurit deras fäder, som flyter af mjölk
och honung, och de skola äta sig
mätta och blifva feta, och vända sig
till andra gudar och dyrka dem och
förakta mig och bryta mitt förbund.
21.
Och när då många olyckor
och liil~tnden träffa dem, skall denna
sången gälla såsom ett vittne emot
dem; t y den skall icke förgätas utur
deras afkomlingars mun. Ty jag vet
de tankar, hvannecl de redan nu um-

2:1 4

gås, förrän jag låtit dem komma i n
i d et land, hvilket jag har tillsvurit
dem.
22. Och Mose skref samma dag
denna sång och lärde den åt Israels
barn.
23. Och han böd Josua, Nuns son,
och sade : Var fast och stark! ty du
skall införa Israels barn i d et land,
hvilket jag har tillsvurit dem, och
jag skall vara med dig.

24. Och när Mose hade slutat att
uppskrifva denna lagens ord i en bok
ifrån bötjan till slut,
25. befallde Mose Leviterna, som
buro Herrens förbundsark, och sade:
26. Tagen denna lagens bok och
läggen den vid sidan af Herrens.
eder Guds, förbundsark, att den där
må vara till ett vittne emot dig!
27. Ty j ag känner ditt trot~ och
din halsstarrighet. Si, till och med
på den dag, då jag lefvat ibland eder,
hafyen I varit ohörsamme mot Herren; huru mycket mer då, sedan jag
är död!
28. Församlen till mig alla de äldste
i edra stammar och edra tillsyningsmän, att jag må fö r d eras öron tala
dessa orden och taga himm elen och
jorden till vittnen emot dem!
29. Ty jag >et, att efter min död
skolen I i grund fördärfva eder och
afv1ka ifrån elen väg, h vilken jag har
budit eder att gå, och att olyckan
skall drabba ed er i daga r s om k omma,
då I skolen g öra h vad ondt är i Herrens ög on och förtörna honom m ed
edra händers verk.
30. Och Mosc uppläste för Israels
hela menigh e ts öron denna sångens
ord if::ån lJötjan till slut:

32 Kapitlet.
Moses afsk edsslln[[.

I himlar, att jag må tala!
L yssnen,
och jorden höre min muns ord!
Es. x:

2.

Såsom regnet droppe min lärdom, såsom daggen flöde mitt tal,
såsom regnskur på gräs och såsom
hällregn på växter!
3· 'fy Herrens namn vill jag p risa.
Gifven ära åt Yår Gnd.
2.

l\TOSES FEllf1'J( BOK.

23fi

KAP. 32: 3 1 .

4· åt honom, klippan! F ullkomligt inga gudar äro, åt guuar, hvilka de
iir hans verk, ty allt det han gör är icke kände, nya från i går, hvilka
rått. En trofast Gud är han och utan edra fäder icke hade fruktat ;
t Kor. xo: 20.
svek, rättfärdig och rättvis är han.
18. klippan, som hade födt dig,
5· Fördärfvade äro de, icke hans glömde du och förgat Gud, din skapare.
barn, en skamfläck för sig själfva, ett
19. Och Herren såg det och i barm
vrångt och falskt släkte.
försköt han sina söner och sinadöttrar
Es. r: 4· Matt. 12: 39·
20. och sade: Jag vill fördölja mitt
6. Är det så I vedergällen Herren,
ansikte för dem, jag vill se hvad dem
du dåraktiga och ovisa folk? Är icke
på sistone kan vederfaras, ty ett förhan din fader? Han har skapat dig;
därfvadt släkte äro de, barn, i h vilka
han gjorde och beredde dig.
trohet är.
7· Kom ihåg framfarna dagar, tän- ingen
21. De bafva retat mig med det
ken på de år, som hafva gått från
som icke är någon gud, de hafva försläkte till släkte! Fråga din fader,
törnat mig med siua fåfängligheter,
och han skall iörkunna dig rlet, dina
därföre vill ock jag reta dem med det
äldste, och de skola säga dig det!
som icke är något folk, jag vill för8. När den Högste utskiftade foltörna dem med ett dåraktigt släkte.
ken, när han fördelade Adams barn,
Rom. ro: rg.
bestämde h an folkens gränser efter
22. Ty min vredes eld uppflammar,
Israels barns tal,
I Mos. n: 8.
och den brinner intill afgrunden och
9· ty Herreus lott var hans folk, förtärer jorden och dess gröda, och
Jakob var hans egendom.
sätter bergens grundvalar i brand.
2

JO.

J\fos. :ra: 6.

1

Petr.

2:

9·

Han fan11 honom i öde land, i

vilda, ödsliga öknen, han omhuldade
honom, han vårdade sig om honom,
han bevarade honom Råsom sin ögonsten.
1 r. Såsom en örn väcker upp sitt
bo, sväfvar öfver sina ungar, breder
nl sina fjäilrar, tager dem, bär dem
på

sina vingar,

2

J\Ios . :rg: 4·

Es. 63: 9·

r2. så ledde Herren honom, han
a11cua, och ingen främmande gud
jilmte honom.
13. Han lät honom bestiga jordens
höjder, och han åt af markens gröda,
och han lät honom suga honung utur
hillleberget och olja utur den hårda
klippan,
I 4· mjölk åt han af ko och mjölk
af får och gumsars fett och vädurar
ifrån Basan och bockar och fett af
hvetets njurar, och drufvoblod drack
du som vin.
Ps. 8.: '7·
15. Och Jesurun* vardt fet och istadig; fet, istadig och stinn vardt du,
o~h han öfvergaf Gud, som hade gjort
honom, och föraktade sin frälsnings
k lippa.
r6. De retade honom genom främmande gudar, med styggelser förtörnade de honom.
17. De offrade åt onda andar, som
11

F.Lt

Is mels tilln.:unn.

Jer. :rs: 14.

17: 4·

23. Jag vill samla olyckor öfver

dem, alla mina pilar villjag afskjuta
på dem.
21 . De skola försmäkta af huuger
och förtliras af feber och svår pest,
och tand af djur vill jag skicka emot
dem och gift från stoftets kräldjur.
25. Utomhus skall svärd och inomhus förskräckelse fälla både yngling
och jungfru, dibarn och gråhårsman.
26. Jag skulle säga : •Jag vill blåsa
bort dem, jag vill göra slut på deras
namn ibland människor»,
27. om jag icke fruktade oväns hå1J,
att deras fiender skulle missförstå uet
och säga: Vår upplyfta arm, men icke
Herren, har gjort allt detta,
~s. ty ett tanklöst folk äro de, och
i dem är intet förstånd.
29. O, att de vise voro och aktade
häruppå och besinnade hvad dem
framdeles öfvergå skall!
30. Huru skulle en kunna förfölja
tusen och två drifva tio tusen på flykten, om icke deras klippa hade sålt
dem och Herren icke hade öfvergifvit
dem?
31. Ty icke såsom vår klippa är
deras klippa, och våra fiender kunna
nöma hilrom.
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32. Deras vinstock är Sodoms vinstock och ifrån Gomarras fält; deras
drufvor äro giftiga drufvor, deras klasar äro beska.
Hes. x6: 49·
33· D eras vin är drakars etter och
g rymt huggormagift
34· Si, detta är hos mig förvaradt,
försegladt i mina fö rrådshus.
35· Min är hämnden och vedergällningen. På den tid, då deras fot
stapplar, när deras ofärds dag är nära,
och hvad som förestår dem skyndar,
Syr. 28:

t.

Rom. x::z: 19.

Ebr. ro: 30.

36. när Herren tager sig an sitt
folks sak och förbarmar sig öh·er sina
tjänare, när han ser, att all kraft är
ute, och att det är slut på allt, både
smått och stort,
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h vilka I skolen bjuda edra barn, så
att de iakttaga och hålla alla denna
lagens ord;
sMos.6:6. n:x8.
47· ty det är icke ett tomt ord för
eder, utan det är edert lif, och genom
detta ord skolen I länge lefva i det
land, dit I, sedan I hafven öfvergått
J orda n, skolen gå för att taga det i
besittning.
Ebr. 4: x2.
48. Och Herren talade samma dag
till :Mose och sade:
49· Gack upp på detta berget Abarim, på berget Nebo, som ligger i
M oabs land, midt emot Jeriko, och
bese Kanaans land, hvilket jag vill
gifva åt Israels barn till besittning,
4

~los .

27: :12, 13.

so. och dö p å det berget du besti37· då skall han säga: Hvar äro ger, och b lif samlad till ditt fall{, likaderas gudar, deras förtröstans klippa? som Aron, din broder, dog på berget
38. De h vilka åto det feta af deras Hor och samlades till sitt folk,
slaktoffer och drucko vinet af deras
4 Mos. 20: 25. 33: 38.
drickoffer, må de stå upp och hjälpa
sr. därföre att I försyn daden eder
dem och blifva eder till beskydd!
emot mig midt ibland Israels barn
Dom. to! :14.
vid Meribas vatten i Kades i öknen
39· Sen nu, att jag, jag är den rätte Zin, så att I icke helgatlen mig midt
Guden, och att ingen gud är jämte ibland Israels barn! 4 1\!os. oo: x2. 2 7 : 14 .
mig. J ag gifver död och jag gifver
52. Ty midt framför dig skall du
lif, jag slår och jag helar, och ingen se landet ligga; men du skall icke
är, som kan rädda ur min hand.
komma dit, till det land, hvillcet j ag
40. Ty jag vill lyfta min hand upp vill gifva åt Israels barn.
mot himmelen och säga: Så santjag
lefver i evighet,
41. när jag har hvässat mitt blixt33 Kapitlet.
rande svärd och min hand griper till
Mous vålsi'gu.else.
c.lom, då vill jag låta hämnd drabba
mina fiender och vedergälla mina hach denna är den välsignelse, hvartare.
med Mose, den Guds mannen,
42. Jag skall berusa mina pilar med välsignade Israels barn före sin död.
blod, med slagnas och fångnas blod,
2. Och han sade: Herren kom ifrån
och mitt svärd skall äta kött, äta af Sinai, och ifrån Seir uppgick han för
fiendens furstars hufvud.
dem, lik solen, och han spred sitt
43· Jublen, I hedningar, öfver hans sken ifrån Parans berg, och han kom
folk! ty sina tjänares blod skall han från de heligas tallösa skaror; på hans
hämnas och låta hämnd drabba sina högra sida brann i eld deras lag.
fiender och försona sitt land, sitt folk.
Hab. 3: 3·
Rom. xs: to.
3· O huru kära hafver han folkets
stammar! Alla dess helige äro i din
44· Och Mose gick och talade alla hand, och de lågo vid din fot.
denna sångens m-d för folkets öron,
Vish. 3: 1,
han och Hosea, N uns son. 4 Mos. x3 : x7 .
4· Mose upphämtade dina ord, lag
45· Och när Mose hade slutat att böd han oss, en egendom för Jakobs
tala alla dessa ord till hela Israel,
menighet.
46. sade han till dem: Läggen på
S· Och Herren var konung i Jesuedert hjärta alla de ord, hvilka jag i run, när folkets höfdingar och Israels
dag gör till vittnen emot eder, och stammar trädde tillsammans.
t

Kon. 14: to.

21: :n.

2 Kon. g: 8.

14: 26.

O
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6. Mä Rul>en lefva och H.:k"' uu och
hans m äus tal ej blifva ringa!
7· Och om Juda sade han sålunda:
Hör, o Herre, Judas röst, och låt honom komma till sitt folk! Hans händer utiöre hans sak, och blih·e du
hans hjälp emot hans fiender!
z :\Ios. 49: 8 f.

8. Och om Levi sade han: Må dina
Tummim och dina Urim förblih•a i
den mannens, din älsklings, vård,
hvilken du pröfvade i Massa, och med
h vilken du kifvade vid Meribas vatten,
:z l\Io5. :z8: 30.

17: 1 ·

4 :Mos. :zo: 13.

9· h o nom, som sade om sin fader
och om sin mouer: Jag har icke sett
dem, och som icke kände igen sina
bröcl.er och icke bekymrade sig om
sina barn; ty de tog o ditt ord i akt
och höll o ditt förbund.* 2 ~ios. 3.: 26-29.
ro. Må de lära Jakob dina rätter
och Israel din lag, må de bära fram
rökelse för din näsa och heloffer på
ditt altare!
rr. Välsigna, o Herre, hans kraft,
och låt h::tus händers verk behaga dig!
Krossa hans motståndares och hans
hatares länder, så att Je icke kunna
resa sig!
12. Om Benjamin sade han: Må han,
af Herren älskad, i trygghet få bo hos
honom, som öfverskyggar honom dagen om, och bo emellan hans axlar!
13. Och om Josef sade han: Välsignadt af Herreu vare hans land med
riklig dagg från himmelen och med
djupa vatten, som därinunder ligga,
1

Mos. 4y:

25.

14. och med riklig skörd af solens
alster och med riklig skörd af månadernas frukter
15. och med det bästa urtidsbergen
llafva att gifva och med riklig skörd
ifrån de ga.tula kullame
r6. och med riklig skörd af allt som
på jorden är och med hans nåd, som
bodde i törnbusken! Måtte allt detta
komma öfver J osefs llufvud och öfver
broderfurstens hjässa!
1

Mos. 49: 26.

2

Mos. 3:

2.

Ap. G. 7: 30.

17. Den förstfödde af hans tjurar,
ära vare honom! Hans horn vare
starka såsom buffelns, med dem stänge
h au alla folk, så långt jordens gränser
nå, med Efraims tallösa skaror och
med l\Ittuasses tusental! 4 1\Ios•• 3: 22.
" Se
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18. \.Jdl.

KAP. 34: I.

Olll ~eLulon

sati.ehan: Glädje
följe dig, Sebulon, i allt h vad du före-

tager, och dig, Isask~u, i dina hyddor!
19. Andra folk skola de inbjuda till
Herrens berg att där offra rätta offer,
ty rikedom skola de draga utur hafven och dolda skatter utur sanden.
2 ~f os. t s: 17.
20. Och om Gad sade han : Loh·ad
vare han, som gaf så rymligt land
åt Gael! Han ligger, lik en lejouinna,
och rif\'er sönder både bog och hjässa.
2 r. Och llan utsåg åt sig den första
ägolotten, ty i den låg anförarelotten
innesluten, och först af folket gånge
han att med Israel utföra Herrens
sak och hans domar!
4 Jilos. 3.: • 7 .
22. Och om Dan sade han: Dan är
ett ungt lejon, som rusar fram från
Basau .
23. Och om Naftali sade han: 1\Iå
Naftali, rik på nåd och full af Herrens välsignelse, åt väster ocll söder
sträcka sina ägor!
24. Och om Aser sade han: Välsignad med barn blifve Aser! Han blifve
sina bröders älskling, och han doppe
sin fot i olja!
25. Som järn och koppar vare dina
reglar, och som din lefnad lång din ro!
26. Ingen Gud är såsom din, o Jesurun! Han far öfver himmelen till
din hjälp, ocll i sitt majestät på skyanle.
27. En tillflyktsort är urtidens Gud,
och nedåt sträcka sig hans eviga armar. Han bortdref fiender undan för
dig och sade: Utrota dem!
28. Och Israel fick säkert bo i afskildt land. Jakobs öga blickar mot
ett land med säd och vin, och han>
himmel droppar af dagg.
Jer. 23: 6. 33: t6.
29. Säll du, o Israel! H var finnes
ett folk, som du, frälst af Herren,
din hjälps sköld, och din stolthets
svärd? Också skola dina fiender buga
sig för dig och du skall trampa på
deras höjder.

34 Kapitlet.
Mous diid.

O

ch l\1ose gick ifrån Moabs hedar
upp på berget Nebo, en spets

ltAP. 34 : 2.

MOSES FEMTE BOK.

på l:'isgafjället, som ligger mirlt emot
Jeriko, och Herren lät honom se hela
landet Gilead, ända till Dan,
s Mos. 3: •7· 3" 49· • 1\hkk. o: 5·
2. och hela Naftali och Efraims
och Manasses land och Judas hela
land ända till västerhafvet,
3· och sydlaudet och Jordanslätten,
dalen vid Jeriko, palmstaden, ända
till Zoar.
Dom. 1 : 1 6. • Krön. 2 8: 15 •
4· Och Herren sade till honom:
Detta är det landet, hvilket jag har
tillsynrit Abraham, Isak och Jakob,
sägande : Åt din säd skall jag gifva
det och låta dig se det med dina
ögon, men dit in skall du icke komma.
, Mos.

12:

7.

5· Och Mose, Herrens tjänare, dog
där i Moabs land, såsom Herren hade
sagt,
6. och man begrof honom i dalen
i l\'Ioabs laud, rnidt emot Bet-Peor,
och ingen har känt hans grafställe
ända till denna dag.
J ud . Ep. v. 9 .
7· Ocll l\Iose var hundra tjugu år

l gammal, när han dog.
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lians öga var
icke sku mt, och haus ;; "skraft var icke
försvunn en.
5 Mos. 3 , •·
8. Och Israels barn begräto Mose
på Moabs hedar i trettio dagar, då
gråt- och sorgetiden efter Mosetogslut.
9· Och Josua, Nuns son, var full
med visdomsanda, ty l\Iose hade lagt
sina händer på honom, ocll Israels
barn lydde honom och gjorde såsom
Herren hade budit Mos e.
.; Mos. •1: 18. 5 !\Ios. r: 38.
ro. Och i Israel uppstod icke m e r
någon profet, sådan som Mose, hdlken Herren hade känt, ansikte mot
ansikte,
II. var i anseende till alla de tecken och under, hvilka Herren hade
sändt honom att göra i Egyptens land,
med Farao och alla ha; ; tjänare ocll
hela hans land,
12. och i anseende till all den starka
kraft och alla de stora, förskräckliga·
gärningar, hvilka Mose gjorde inför
hela Israels ögon.

