Josuas Bok.
I

Kapitlet.

'Jo.f71rr f/lr befallni~tg att draga öJvPr 7ortltut.

Moses, Herrens tjänares, död
E fter
talade Herren till Josua, Nuns
son, som hade tjänat under Mose,
och sade:
+lllos. 27' r8.
2. Mose, min tjänare, är död; och
gör dig nu redo att draga öh·er Jordan, du och allt detta folket, in uti
det land, h vilket jag vill gifva åt dem,
åt Israels barn!
5 Mos. 34: 5· r: 38.
3· Hvatje plat~, hvaruppå edert fotblaJ träder, vill jag gifva eder, såsom
jag har sagt Mose. 5 Mos. n: •4· Jos. '4' 9•
4· Ifrån öknen och detta Libanon,
ända till den stora älfven, älfven Prat,
hela Heteernas land, ända till det
stora hafvet i yäs te1·, skall edert område sträcka sig.

s.

• Mos. 23: 3'·

4 Mos. 34:

2,

3·

Tugen skall kunna stå dig emot
i alla diua lifsrlagar. Såsom jag har

varit med :!'.fose, så skall jag ock ara
med dig. Jag skall icke släppa dig,
och jag skall icke öfvergifva dig.
5 Mos. 3r: 8. Ebr. x3: 5·

6. Var fast och stark! ty du skall

å t detta folk utskifta det landet, som
jag har svurit deras fäder, att jag
ville gifva dem.
5 Mos. 3 r: 2 3 .
7. Allenast var rätt fast och stark
att hålla och göra allt efter den lag,
som Mose, min tjänare, har budit dig!
Vik icke därifrån, h varken till höger
eller till vänster, på det att du måtte
hafva framgång i allt hvad du företager. 5 Mos. '7' n, 20. 28: q. Jos. 23: 6.
8. Låt denna lagboken icke komma
utur din mun, utan tänk däruppå både
dag och natt, på det du måtte hålla
och göra allt, som där skritvet är!
ty då skall du lyckas i allt det du
gör, och då skall du hafva framgång.
5 .Mo'i. 17: rg.

l's . r: 2.

9· Har jag ich· så hutlit dig: Var
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fast och stark, förfäras icke, och va1· in uti en skökas hus, som hette Raicke försagd! ty Herren, din Gud, är hab, och där lade tle sig.
4 1\los. 25: I· Ebr. u: 31. Jak. 2: 25.
med dig i allt det du företager dig.
2. Och det vardt berättadt för ko1 Sam. Io: 7·
ro. Då böd J os u a tillsyningsmännen nungen i Jeriko och sagt: Si i denna
öfver folket och sade:
natt han·a någre män kommit ifrån
r r. Gån igenom lägret, och bjuden Israels barn för att bespeja landet.
folket och sägen: Bereden eder res3· Och konungen i Jeriko sände bud
kost, ty inom tre dagar skolen I gå till Rahab och lät säga henne: Gif
öfver denna J ord an, att I måtten ingå oss ut de män, som hafva kommit till
och intaga det landet, som Herren, dig och tagit in i ditt hus, ty de hafva
konnnit för att bespeja hela landet!
c<ler Gud, vill gifva eder! J os. 3: r .
4· Och kvinnan dolde de två miln12. Och Josua talade till Rubeni- nen och sade: Visst hafva två män
terna, Gauiterna och till Manasses kommit till mig, och jag vet icke
halfva stam och sade:
h varifrån de äro ;
13. Tänken på det o rd, som Mose,
5· men då porten skulle stängas,
Herrens tj iinare, eder böd då han sedan det hade blifvit mörkt, gingo
sade: Herren, euer Gud, villlåta eder männen ut, och jag vet icke hmrt de
komma till ro och vill gih·a eder detta gingo. Sätten med hast efter dem, så
landet.
4 Mos. 32: 20 f.
fån I dem fatt!
14. Edra hustrur, edra barn och
6. Och hon hade låtit dem stiga
eder boskap skola blifva kvar uti det upp på taket och öfvertäckt dem med
landet, som Mose har gifvit eder på linstjälkar, som hon hade upplagda på
östra sidan om Jordan, men I skolen taket.
i ordnadt tåg draga framför edra brö7· Och männen satte efter dem på
uer, alle de som äro stridbare män, vägen till J ord an ända till fätjs tällena;
och hjälpa dem
och man stängde porten, sedan <le
15. till dess Herren låter ock edra hade gått ut, som kulle sätta efter
bröder komma till ro, såviil som eder, dem.
och äfven de komma i besittning af
8. Och förrän mäJmen lade . ig att
det land, som Herren, eder Gud, vill sofva, steg hon upp till dem på taket
gifva dem, och I fån vända om igen
9· och sade till dem: J ag vet, att
till edert land och besitta det, som H erren har gifvit eder landet, och att
Mose, Herrens ijänare, har gifvit eder en förskräckelse för eder har fallit
på östra sidan om J ord an.,
öfver oss och att landets alla inbyg16. Och de svarade Josua och sade: gare bäfva för eder.
Jos. 5 : r.
Allt hvad du har budit oss, det vilja
10. Ty vi hafva hört hum Herren
vi göra, och hvart du sänder oss, dit uttorkade vattnet i Röda hafvet för
vilja vi gå.
eder, då I drogen ut ur Egypten, och
17. Såsom vi hafva varit Mose ly- hvad I hafven gjort med de två Amodige, så vilja vi ock vara dig lydige. reiska konungarne, Sihon och Og, på
Vare blott Herren, din Gud, med dig, östra sidan om J ordan, huru I gåh-eu
såsom hau var med Mosel '
dem till spillo.
r8. Hvilken som icke hörsammar 2 1\los. q: 2I f. 4 Mos . 2r: 24, 34· J os. 4: 23.
din mun och icke lyder dina ord i allt
1 r. Och då vi hörde det, vanlt vårt
det du bjuder honom, han skall dö. hjärta bilf\•ande, och intet mod är k\·ar
Var allenast fast och stark!
m era i någon man för eder; ty Herren, eder Gud, han är Gud ofvan i
himmelen och nere på jorden.
2 Kapitlet.
2 Mos. 15: '4· s Mos. 4: 39· Ps. 135: 6.
12. Men svärjen mig nu vid Her·
Sfefm·e sändas till 'Jeriko.
ren, emedan jag har 6~ort barmhärtigosua, Nuns son, sände hemligen ut het med eder, att I ock viljen göra
två spejare ifrån Sittim och sade barmhärtighet med min faders hns,
till dem: Gån och hesen landet och J e- och gifven mig ett vårdtecken,
ril--o! Och de gingo åstarl och kommo
}ls. G: 22.
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13. att I låten min fader, ruin mo24. Och de sade till Josua: Herren
der, mina bröder och mina systrar har gifvit hela landet i vår hand, och
lefva, och alla som dem tillhöra, och landets alla inbyggare bäfva för oss.
frä1sen oss ifrån döden!
14. Och männen sade till henne:
3 Kapitlet.
Om vi icke göra barmhärtighet och
Tiig-et öfvcr J'orda1t.
trohet med dig, då Herren gifver oss
ch Josua stod bittida upp, och de
landet, så skola våra 1if vara döden
bröto upp ifrån Sittim och kommo
skyldiga för eder, såframt I icke röjen
till Jordan, han och alla Israels barn,
detta vårt ärende.
och de rastade där i1111an de drogo
15. Och hon släppte dem ned med öf\·er.
4 Mos. •s= '·
ett tåg igenom ett fönster; ty hennes
2. Och efter tre dagar gingo tillhus var i stadsmuren, och hon bodde syningsmännen igenom lägret
i sjä1fva stadsmuren.
3· och bödo folket och sade: När
I sen Herrens, eder Guds, förbunds!6. Och hon sade till dem: Gån upp
ark, och prästerna, Leviterna, bära
till l;crgstrakten, att de som förfölja honom, då skolen I bryta upp ifrån
eder icke träffa på eder, och gömmen
edert rum och gå efter honom,
eder där i tre dagar till dess de, som
• a tt emell an e d er ocJ1
4· d o ck- sa,
förfölja eder, komma tillbaka, och gan honom blih·er ett afståncl af två tusen
sedan eder väg!
alnars längel; närmare ruin I icke
17. Och männen sade till henne: komma honom, på det I mågen veta
Frie äre vi ifrån denna eden, som du den väg r skolen gå, ty I haf\•en
har tagit af oss, om du,
aldrig tillförne gått den vägen.
rS. nä~ vi hafva kommit in i lan5· Och Josua sade till folket: Heldet, icke binder delta rosenröda snöret gen eder! ty i morgon skall Herren
i samma fönster, hvarigenom du har göra underbara ting ibland eder.
nedsläppt oss, och om du icke har
3 Mos. yg: 1o, z 4 •
församlat till dig i huset din fader,
6. Och Josua talade till prästerna
din moder, dina bröder och hela din och sade: Tagen förbundsarken och
faders hus.
gån framför folket! Och de togo förIg. Ty h vilken som går utom dör- hundsarken och gingo framför folket.
rarna af ditt bus, hans blod vare öfver
4 Mos. 4: zs.
hans hufvud och vi oskyldige! men
7· Och Herren sade till Josua: I dag
alla de som äro i ditt hus, om en haau skall jag begynna att göra dig stor i
kommer vid dem, så skall deras blod hela Israels ögon, att de skola yeta,
vara öfver våra hufvud. Matt.•7: •s·
att såsom jag har varit med Illose,
20. Och om dn röjer detta vårt så vill jag ock vara med dig. Jos. t: 5 ,
ärende, så äro Yi frie ifrån den ed,
8. Och dn, bjud prästerna, som bä!a
som du har tagit af oss.
förbundsarken, och säg: Så snart I
21. Och hon sade: Vare såsom I, kommen till yttersta kanten af Jonlans
sägen ! Och hon lät dem gå; och de vatten, skolen I stå stilla i Jordau.
gin go, och hon band det rosemöda
g. Och J osua sade till Israels barn:
snöret i fönstret.
Träden fram hit och h0rcn Herrens,
22. Och de gingo och kommo till eder Guds, ord!
bergstrakten och blefvo där i tre da10. Och Josua sade: Dämppå skolen
gar till dess de som förföljde dem I märka, att lefvande Gud är ibland
hade vändt tillbaka; ty de hade sökt eder, och att·han unelan för eder ska!!
dem på hela vägen men icke funnit utdrif\·a Kananeerna och Heteerna
dem.
och HivYeerna och Ferissecrna och
23. Och de två männen vände till- Girgaseerna och Amoreerna och Jebaka och gingo ifrån bergstrakten och buseerna.
foro öfver och kommo till Josua, Nuus
11. Si, hans förbunc1sark, som är
son, och förtä1jde honom allt som Herre öh·er hela jorden, skall gå före
ha<le ye,]erfarits dem.
e<lcr in uti Jorrlnn.
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Och tagen nu tolf män åt eder
af Israels stammar, en af h varje stam!
13. Och när fotbladen på prästerna,
som bära Henens, hela jordens Herres, ark, stå stilla i J ordans vatten, så
skall J ordans vatten skilja sig, och det
vattnet, som ofvanifrån flyter, skall
stanna i en hop.
Ps. "4' 3·
12.

14. Och då folket hade brutit upp
ifrån sina tält för att gå öfver J ordan, och prästerna bura förbundsarken
framför folket,
Ap. G. 7: 45·
15. och de som bura arken komma
till J ord an, och prästerna, som bura
arken, hade doppat sina fötter i yttersta kanten af vattnet, - och Jordan är full öfver alla sina bräddar
under hela andtiden x Krön. 12: 15,

Syr. 24-: 36.

16. då stannade det vattnet, som
ofvanifrån flöt, och ställde sig i en
hop på ett ganska långt afstånd, vid
Adam, en stad på sida om Zartan;
och det vattnet, som flöt ned till hafvet på heden, eller Salthafvet, afskilde
sig helt och hållet, så att folket gick
öfver midt emot Jeriko.
17. Och prästerna, som bura Herrens förbundsar k, stannade på det torra
midt uti Jordan på fast botten, och
hela Israel gick öfver på det torra till
dess allt folket hade slutat att gå öfver
Jonlan.

KAP. 4: 18.

sten på sina axlar, efter antalet af Israels barns stamma ,
6. att de må blifva ett tecken ibland
eder, när edra barn i framtiden fråga
sina fäder och säga: H vad äro för eder
dessa stenarue?
7· att I då mågen säga dem: J ordans vatten åtskilde sig för Herrens
förbundsark. När han gick igenom
Jordan, då åtskilde sig vattnet; och
dessa stenarue äro för Israels barn till
en evig åminnelse.
Jos. 3 : r 3 .
8. Och Israels barn gjorde såsom
J os u a b öd dem, och upptoga tolf stenar midt utur Jordan, såsom Herren
hade sagt J osua, efter antalet af Israels barns stammar; och de förde
dem med sig till hvilostället och lade
dem där.
9· Och Josua reste upp tolf stenar
midt uti J ordan, där prästernas fötter
hade stått, som bura förbundsarken;
och de stå där ännu i dag.

10. Och prästerna, som bura arken,
stod o midt uti J ordan till dess allt var
gjord t, som Herren hade bu dit J osua
att säga folket, allt såsom Mose hade
budit Josua; och folket skyndade sig
och gick öfver.
II. Och då nu allt folket hade slutat
öfvergången, så gick ock Herrens ark
öfver, och prästerna framför folket.
12. Och Rubeniter och Gaditer och
Manasses halfva stam gingo i ordnadt
tåg framför Israels barn, såsom Mose
4 Kapitlet.
hade sagt dem.
4 Mas. 32: 29.
llfinnesste1tar i Gt"lgal.
13. Omkring fyratio tusen vapenföre
ch när allt folket hade slutat att män gingo de inför Henens ansikte
gå öfver Jordan, talade Herren till strids på J erikos hedar.
till J os u a och sade:
2. Uttagen åt eder af folket tolf
14. På den dagen gjorde HelTen
män, en af hvarje stam,
Jos. 3 : ,,,
Josua stor för hela Israel; och de fruk3· och bjuden dem och sägen: Upp- tade honom, såsom de hade fruktat
tagen åt eder här u tur J ordan tolf Mose, medan han lefde.
Jas. 3 : 7 .
stenar ifrån den plats, där prästernas
rs. Och Herren talade till Josua och
fötter stå på fast botten, och fören dem sade:
öf\·er med eder och uppläggen dem på
16. Bjud prästerna, som bära vittdet hviloställe, där I skolen hvila i nesbördets ark, att de stiga upp utur
denna natt!
Jorclan!
4· Och J os u a tillkallade de tolf män,
17. Och Josua böd prästerna och
h vilka han hade utsett af Israels barn, sade : Stigen upp utur Jordan!
en af h varje stam.
18. Och då prästerna, som bura H er5· Och J osua sade till dem: Gån rens förbundsark, stega upp utur J orframför Herrens, eder Guds, ark midt dan och trädde med sina fotablad på
uti Jordan, och upptage enhvar en torra landet, vände J ordans vatten åter
ll
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tillbaka till sit t rum och flöt såsom
s. Fastän allt det folk, som h ade
tillförne intill alla sina bräddar.
utgått, var omskuret, var dock allt det
folk, som hade blifvit födt i öknen
19. O ch det var den tionde dagen under vägen, då de gingo ut ifrån
i den första månaden, då folket upp- Egypten, icke omskuret.
steg utur Jordan och lägrade sig i
6. Ty Israels barn hade vandrat i
Gilgal, öster om Jeriko.
fyratio år i öknen till dess alla strid20. Och de tolf stenarne, som de bare män, som hade utgått utur Egyphade tagit utur Jordan, reste Josua ten, hade förgåtts, därföre att de icke
upp i Gilgal.
hade lydt Herrens röst; och Herren
2 I. Och han talade till Israels barn hade svurit dem, att han icke skulle
och sade: När nu i framtiden edra låta dem få se det landet, som Herren
barn fråga sina fäder och säga: Hvad hade svurit deras fäder att han ville
betyda dessa stenarue?
gifva oss, ett land, som flyter af mjölk
22. så skolen I undervisa dem och
och honung.
4 Mos. '4' •3·
säga: Israel gick på det torra igenom
7· Och deras barn, hvilka han lät
denna J ord an,
uppko=a i deras ställe, dem omskar
23. emedan Herren, eder Gud, lät Josua; ty de hade förhud, och man
J ordans vatten uttorka för eder till hade icke omskurit dem under vägen.
dess I haden gått däröfver, likasom
8. Och då .allt folket var omskuret,
Herren, eder Gud, gjorde med Röda stannade de kvar på samma ställe i
hafvet, hvilket han lät uttorka för oss lägret till dess de vordo läkte.
till dess vi hade gått däröfver;
2

Mos .

14: 21, 2 2.

9· Och Herren sade till Josua: I
denna dag har jag afvältrat ifrån
eder den Egyptiska skymfen. Och det
stället vardt kallat Gilgal, ** som det
heter ännu i dag.
ro. Och under det att Israels barn
voro lägrade i Gilgal, höllo de p åska
5 Kapitlet.
på fjortonde dagen i månaden, om afOmskärelse oc!t j>&skaltö![tid i Kanaan. Dm tonen, på J erikos hedar 2 ~los. 1 ,; 1 0 •
himmelske härföraretts 11pjenbarelse }'ör 'Josua.
1 I. och å to af landets säd på andra
nu alla de Amoreers konungar, dagen i påska, osyrad t bröd och ro~tade
som bodde väster om Jordan, och ax, just på elen dagen.
alla Kananeernas konungar vid hafvet
2 Mos. , ., 39·
3 ~Ios . .: '4 ·
hörde, huru Herren hade låtit Jordans l r2. Och mannan tog slut på annanvatten uttorka för Isr aels barn medan dagen, då de åto af landets säd. Och
vi gingo däröfver, vardt deras hjärta Israels barn hade ingen manna mera,
bäfvande, och intet mod var kvar mera utan de åto af landet Kanaans gröda
dem, för Israels barns skull.
för det året.

24. på det att alla folk på jorden
skola känna Herrens hand, huru mäktig han är, och att I skolen frukta
Herren, eder Gud, alltid.

Då

Jos. 2: 9, n, 24.

13. Och det begaf sig, då Josua var
Vid denna tid sade Herren till
Josua: Gör dig stenknifvar och om- vid Jeriko, upplyfte han sina ögon
skär Israels barn ännu en andra gång! och blef varse, att en man stod där
2 Mos. 4: •s.
för honom och hade ett draget svärd
3· Och Josua gjorde sig stenknifvar i sin hand; och Josua gick till honom
och omskar Israels barn vid Aralot- och sade till honom: Hör du oss eller
k ullen. *
våre fiender till?
2 Mos .• 3 : •3·
14. Och denne svarade: Nej, utan
4· Och denna var orsaken, hvarföre
J os u a omskar dem: Allt det folket, jag är en furste öfver Herrens här och
som hade utgått ifrån Egypten, af är just nu kommen. Och Josua föll
mankön, alla stridbare män, hade dött ned mot jorden på sitt ansikte och
i öknen under vägen då de gingo utur tillbad och sade till honom: H vad säger min H erre till sin tjänare?
Egypten.
2.

~D .

ä. förhudskullen.- ~«D. ä. afvältrlng.

JOSUAS BOK.

KAP. 6: 22.

15. Och fursten öfver Herrens här
12. Och Josua stod bittida upp om
sade till J osua: Drag dina skor af dina morgonen, och prästerna buro Herfötter! ty rummet, som du står uppå, rens ark.
är heligt. Och J osua gjorde så.
13. Och de sju prästerna, som buro
2 .Mos. 3: S·
de sju jubelbasunerna fraruför Herrens
ark, gingo och stötte alltjämt i basunerna; och de väpnade gingo fram6 Kapitlet.
för dem, och de som slutade tåget
gingo efter Herreus ark, under det
ch Jeriko var tillstängdt och spär- man alltjämt stötte i basunerna.
radt för Israels barns skull, så att
14. Och på den andra dagen gingo
ingen kunde gå ut eller komma in. de en g å ng omkring staden och vände
2. Och Herren sade till Josua: Si, åter till lägret.
Så gjorde de i sex
jag vill gifva J eriko, med dess kon ung dagar.
och dess krigsfolk, i din hand.
rs. Och på den sjunde dagen, då
3· Och alla stridbare män skola gå morgourodnadeu uppgick, stodo de
en gång omkring staden. Och så skall bitlida upp och gingo på samma sätt
du göra i sex dagar.
sju gånger omkring staden. Allenast
4· Och sju präster skola bära sju på den dagen gingo de sju gånger
jubelbasuner framför arken, och på omkring staden.
den sjunde dagen skolen I gå omr6. Och den sjunde gången, då
kring staden sju gånger, och prästerna prästerna stötte i basunerna, sade Joskola stöta i basunerna.
sua till folket: Gifven upp ett härskri!
5· Och när det blåses i jubelhornet ty Herren vill gifva eder staden.
och I hören basunens ljud, då skall
17. Och staden och allt det däruti
allt folket upphäfva ett stort skri; och är skall till spillo gifvas åt Herren;
stadsmuren skall falla där ban står, allenast skökan Rahab skall blifva vid
och folket skall stiga dit in, h var och lif, och alla de som med henne äro
en rakt fram.
uti huset, emedan hon dolde de bud6. Och Josua, Nuns son, tillkallade skap, som vi hade utsändt.
prästerna och sade till dem; Bären förJos. 2: 3 f. Ebr. n: 3'·
bundsarken, och sju präster bäre sju
r8. Allenast tagen eder till vara för
jubelbasuner framför Herrens ark!
det som till spillo gifvet är, att I icke,
7· Och till folket sade ban: Dragen sedan I hatven gifvit det till spillo,
åstad och gån omkring staden, och tagen något af det som till spillo g:ifde som väpnade äro gånge framför vet är och g:ifven så Israels läger till
Herrens ark!
spillo och dragen olycka öfver det!
8. Och när Josua hade sagt detta åt
·
3 Mos. •7: •8.
folket, började de sju prästerna, som
19. Men allt silfver och guld och
buro de sju jubelbasunerna framför allt hvad af koppar eller järn gjordt
Herrens ark, att stöta i basunerna; och är skall vara helgadt åt Herren och
Herrens förbundsark följde efter dem. ingå till Herrens skatt. 4 Mos. 3 x: 54 .
9· Och de väpnade gingo framför
20. Och folket gaf upp ett härskri,
prästerna, som stötte i basunerna, och och man stötte i basunerna; och när
de som slutade tåget gingo efter ar- folket hörde basunljudet och folket
ken, under det man alltjämt stötte i hade uppg:ifvit ett stort härskri, föll
basunerna.
muren där han stod, och folket steg
ro. Och Josua böd folket och sade: in i staden, hvar och en rakt fram,
I skolen intet härskri göra eller låta och de intogo staden
höra eder röst eller låta något ord gå
• Makk. 12: xs. Ebr. n: 30.
utaf eder mun intill den dagen då jag
21. och tillspillogåfvo allt det i stasäger till eder: Gifven upp ett härskri! den var med svärdsegg, både man och
Gifven då upp ett härskri!
kvinna, ung och gammal, oxe och får
rr. Och Herrens ark gick omkring och åsna.
staden en gång. Och de kommo till
22. Och Josua sade till de två mänlägret och blefvo i lägret natten öh·er. j nen, som hade bespejat landet: Gån
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4· Och dit drogo åstad af folket
in uti den skökans hus och fören kvinnan ut därifrån och alla som hos henne omkring tre tusen män, och dess e
togo till flykten för Ajiterna.
äro, såsom I hafven svurit henne.
Jos. o: '4·
5· Och sedan Ajiterna hade ned23. Då gingo de som hade gjort gjort af dessa omkring trettiosex män,
tjänst såsom spejare dit in och förde förföljde de de öfriga utanför stadsRahab ut med hennes fader och mo- porten ända till Sebarim och nedgjorde
der och bröder och alla som voro hos dem i dalsluttningen. Då smälte folhenne; och hela hennes släkt förde kets hjärta och blef till vatten.
de ut och gåfvo dem plats utanför
6. Och Josua ref siua kläder och
Israels läget.
blef liggande med ansiktet emot jor24. Och staden brände de upp i eld den framför Herrens ark ända till afoch allt det däruti var. Allenast silfret tonen, han och de äldste af Israel;
och guldet och hvad af koppar och och de strödde stoft på sina hufvud.
järn gjordt var lade de till skatten uti
x 1\1os. 37: 34· x Sam. 4: 12. Est. 4: x.
Job x: 20. 2: 12.
Herrens hus.
4 1\los. 3 , 20.
25. Och skökan Rahab och hennes
7· Och Josua sade: Ack Herre,
faders hus och alla som hos henne Herre! Hvi har du fört detta folket
voro, dem lät Josua lefva; och hon öfver J ordan, att du skulle gifva oss
bodde i Israel, solll hon gör ännu i uti Amoreeruas baud, att <le sk ola
dag, emedan hon hade dolt de bud- förgöra oss? Ack, att vi hade funnit
skap, som J osua hade utsänd t till alt för godt att stanna på östra sidau om
bespeja J eriko.
Jordan!
8. Herre! hvad skall jag nu säga,
26. Och vid samma tid svor Josua
och sade: Förbannad vare den man sedan Israel har vänd t ryggen åt sina
inför Herren, som tager sig före att fiender?
uppbygga denna staden Jeriko! I.ägge
9· Och när Kananeerna och landets
han dess grundsten med sin först- alla inbyggare få höra det, skola de
födde, och uppsätte han dess portar vända sig emot oss och u tro ta vårt
namn från jorden. Hvad vill du då
meJ sin sistfödde!
, Kon. 16: 3 4.
27. Och Herren var med J osua, så göra för ditt stora namn?
att han vardt namnkunnig öh·er hela
ro. Och Herren sade till Josua:
landet.
Statt upp! H vi ligger du så på ditt
ansikte?
7 Kapitlet.
I I. Israel har syndat, och de hafva
öfverträdt mitt förbund, som jag har
Akrw förgn'per szif jA det tillspillogifm•.
ch Israels b am förgrepo sig på det budit dem, och hafva tagit af det spillsom var gifvet till spillo; ty Akan, gifna, och de hafva stulit och gömt
son till Km·mi, son till Sabdi, son till och lagt det ibland sina förråd.
1 2. Och Israels barn skola icke
Serah, af Judas stam, tog något af
det som var gifvet till spillo. Och kunua hålla stånd emot sina fiender,
Herrens vrede upptändes emot Israels utan de skola vända ryggen till för
sina fien<.ler; ty de äro spillgifne. Jag
barn.
Jos. 22: 2o. 1. Krön. 2: 7·
2. Och J osua utsände ifrån J eriko vill icke mer vara med eder, om I icke
några män till Aj, som Hgger vid Bet- utroten det spillgifna ifrån eder.
13. Statt upp och helga folket och
Aven, öster om Bet-El, och talade till
dem och sade: Dragen åstad och be- säg : Helgen eder till morgondagen!
spejen landet! Och de drogo åstad ty så säger Herren, Israels Gud: Något spillgifyet finnes hos dig, Israel.
och bespejade },,j,
3· Och de korumo igen till Josua Dn skall icke kunna hålla stånd emot
och sade till honom: Låt icke allt dina fiender förrän I skiljen det spillfolket draga åstad dit, utan omkring gifna ifrån eder. 2 hlos. 19: 10. jos. 3: S·
14. Och i morgon skolen I gå fram,
l va eller tre tusen män må draga åstad
och slå Ajiterua. Icke må du besvära efter edra stammar; och elen stam,
hela folket att draga dit, ty de äro hvilken Herren träifar, skall gå fram,
sliikt efter släkt; och rleu släkt, ll\·ilken
duga till an tal.

O
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Herren träffar, skall gå fram, hus efter
hus; och det hus, hvilket Herren
träffar, skall gå fram, man efter man.
rs. Och elen som varder beträdd
med något spillgifvet, han skall uppbränn as i eld, och allt hvad han hafver, därföre att han har öfverträdt
Herreos förbund och föröfvat ett nidingsverk i I srael.
4 Mos. 15: 30, 35·

Herren på denna dag draga olycka
öfver dig. Och hela Israel stenade
honom, och uppbrände dem i eld och
öfverhöljde dem med stenar.
5 il-Jos. 13: 15 1 r6.

26. Och de uppreste ett stort stenröse ö.f\·er honom, som står kvar ännu
i dag. Och Herren vände åter ifrån
sin vredes glöd. Däraf fick det stället
namn Akors dal,* såsom det hete_
16. O ch J osua stod bittida upp om ännu i dag.
mor gon en och lät Israel framträda,
stam efter stam, och J udas stam blef
8 Kapitlet.
träffact
17. Och han lät Judas släkter fram- Eröfrln.gcJt nf Aj. Be1-ge~: Ebal oc/1. Gcrissim.
träda, och Serabiteroas släkt blef träf- Qch Herren sade till J osna: Frukta
icke och var icke förfärad! Tag
fad; och han lät Serabiteroas släkt
framt räd a, m an efter man, och Sabdi med dig allt det stridbara folket och
blef träffad.
gör dig redo och drag åstad till Aj!
18. Och h an lät hans hus framträda, Si, jag vill gi fva konungen i Aj, och
man efter man, och Akao, son till hans foll~ och hans stad och hans land
Karmi, son till Sabdi, son till Serah, i din hand.
s i\los. 1: 21. 7: t8. oo: 3·
2. Och du skall göra med Aj och
utaf J udas stam, blef träffad.
19. Och J osua sade till Akan: Min med dess konung såsom du har gjorl
son, gif äran åt Herren, Israels Gud, me<l Jeriko och med dess konung;
och gif honom pris, och bekänn för men dess byte och dess boskap mån
mig hvad du har gjort och dölj intet I byta eder emellan. Ett bakhåll sbl !
du lägga på andra sidan om staden.
för mig!
Syr. 4: 3o.
20. Och Akan svarade J os u a och
3· Och Josua gjorde sig och allt
sade: Sannerligen, jag har syndat emot krigsfo~et redo till att draga åstad
Herren, Isr aels Gud, och så och så till Aj. Och Josua utvalde trettio tusen stridbare män och afsände dem
h ar jag gjort:
21. jag såg ibland bytet en kostelig om natten.
man tel ifrån Sinear och två hundra
4· Och han böd dem och sade: Sen
siklar silfver och en stång af guld, till, när I läggen eder i bakhåll på
femtio siklar i vikt, och till detta fick andm sidan om staden, att I icke afjag l ust och tog det. Och si, det är lägsnen eder långt ifrån stadeu, och
gömdt i jorden i midten af mitt tält, hållen eder alla i beredskap!
och silfret nederst.
5· Och jag och allt folket som är
22. Och Josua sände bud dit; och med mig, vi vilja närma oss till sta.
de l upo till tältet, och si, det var den, och när de draga ut emot oss,
görudt i h ans tält, och silfret nederst. så vilja vi, likasom förra gången, fly
23. Och de t ogo det ut ur tältet undan dem,
Jos. 7: 5·
och bu r o det till J osua och till alla
6. att de må draga ut efter oss till
Israels barn och lade det ned inför dess vi hafva aflägsnat dem ifrån staHerren.
den, ty de skola säga: De fly för oss
24. Och J os u a och hela Israel med nu såsom förra gången.
honom tog Akan, Serahiten, och silfret
7. Och när vi hafva flytt undan
och manteln och den gyllene stången dem, skolen I stå upp ifrån bakhållet
och h ans söner och hans döttrar och och intaga staden, och Herren, eder
hans oxar och hans åsnor och hans Gud, skall gifva honom i eder hand.
får och hans tält och allt hvad han
8. Och när I hafven intagit staden,
h ade och förde dem ut till Akors dal. så tänden eld på honom! Efter H er25. Och J osua sade: Såsom du har rens ord skolen I göra. Sen! jag har
dragit ol ycka öfver oss, så skall ock nu budit eder det.
• D. i:i. olycksdale u.
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9· Och J osua sände dem åstad, och
de gingo till bakhållet och stannade
mellan Bet-El och Aj, väster om Aj.
Men J osua stannade den natten ibland
folket.
ro. Och på morgonen stod Josua
bittida upp och mönstrade folket och
drog åstad med de äldste af Israel, i
spetsen för folket, till Aj.
r r. Och allt krigsfolket, som var
med honom, drog åstad och ryckte
fram och kom midt emot staden och
lägrade sig norr om Aj; och en dal
var emellan dem och Aj.

ingen plats att fly till, hvarken hil
eller dit; och det folket, som hade
flytt åt öknen, vände sig om emot
de förföljande.
21. Och då nu Josua och hela Israel
sågo, att bakhållet hade intagit staden,
och att röken steg upp ifrån st.1.den
vände de om och slogo Ajiterna.
22. Och de andre drogo ut ifrån
staden emot dem, så att de kornmo
midt emellan Israeliterna på båda
sidor, och de slogo dem, så att ingen
af dem blef kvar eller undslapp.

Och han tog omkring fem tusen
man, hvilka han lade i bakhåll emellan Bet-El och Aj, väster om staden.
13. Och folket hade lagt hela lägret
så, att det låg norr om staden, och
bakhållet var väster om staden, och
J os u a gick samma natt fram till roidten af dalen.
14. Och när konungen i Aj såg
detta, skyndade sig männen i staden
och stodo bittida upp och drogo ut,
han och hans folk, emot Israel till
smd till ett aftaladt ställe, framför
heden; och han visste icke, att ett
bakhåll var förlagdt emot honom på
andra sidan om staden.
15. Och Josua och hela Israelläte
sig följagas af dem och flydde på
vägen åt öknen.
r6. Och allt folket, som var i staden, uppbådades att förfölja dem; och
de förföljde J osua och aflägsnade sig
ifrån staden,
17. så att icke en man blef kvar i
Aj och Bet-El, som icke drog ut efter
Israel, och de lämnade staden öppen
och förföljde Israel.

23. Och konungen i Aj grepo de
lefvande och förde honom till Josua.
24. Och då Israel hade slutat att
döda alla som bodde i Aj, på fältet
och i öknen, där de hade förföljt dem,
och de allesammans had e fallit för
svärdsegg ända till sista man, vände
hela Israel tillbaka till Aj och slogo
det med svärdsegg.
25. Och alla de som föllo på den
dagen, både män och kvinnor, voro
to !f tusen, eller allt folk i Aj.
26. Och J osua drog icke sin hand
tillbaka, hvilken han hade uträckt
med spjutet, förrän han hade ti11 spillo
gifvit alla inbyggare i Aj.
27. Allenast boskapen och det plundrade godset utur denna staden behöllo
Israeliterna såsom sitt byte, efter Herrens ord, såsom han hade budit J osua.

12.

r8. O ch Herren sade till Josua:
Räck ut spjutet, som du hafver i din
hand, emot Aj! ty jag vill gifva honom i din hand. Och J osua räckte
ut spjutet, som var i hans hand, emot
staden.
19. Och bakhållet ryckte upp med
hast ifrån sin plats, och de lupo när
han uträckte sin hand, och de gingo
in i staden och iutogo honom och
skyndade att tända eld på staden.
20. Och männen ifrån Aj vände sig
om och sågo, och si, röken af staden
steg upp emot himmelen, och de hade

5 Mos. 7:

4 !\{os.

2.

31: 22

f.

28. Och J osua brände upp Aj och
gjorde det till en grushög för all tid,
såsom det är ännu i dag.
29. Och han·lät upphänga konungen
i Aj i ett träd ända till aftonen; och
då solen hade gått ned, befallde J osua,
att man skulle taga hans döda kropp
utur trädet och kasta honom vid ingången till stadsporten och uppresa
ett stort stenröse därupp å, h vilket står
kvar ännu i dag. 5 Mos. n: , 3. Jos. xo: 27.
30. Därefter byggde J osua åt Herren, Israels Gud, ett altare på berget
E bal,
31. såsom Mose, Herrens tjänare,
hade budit Israels barn, såsom skrifvet står i l\1oses lagbok, ett altare af
ohuggen sten, hvaröfver järn icke hade
blifvit lyft; och de offrade däruppå
åt Herren b rännoffer och slaktade tackoffer.
• Mos. 2o: •5· ; l\!os. 27: s, 6.
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32. Och han in ristade där på stenarue en afslui.ft af Moses lag, som
denne hade skrifvit inför Israels barn.
33· Och Israels menighet och dess
äldste och dess tillsyningsmän och
dess domare stodo på båda sidor om
arken inför de Levitiske prästerna,
som buro Herrens förbundsark, så
främlingar som infödde, den ena hälften vänd emot berget Gerissim, och
den andra hiilfteu vänd emot berget
Ebal, såsom Mose, Herrens tjänare,
tillförne hade budit, att det tillgå
skulle, när Israels folk skulle välsignas.
5 Mos. 27: xo f. Dan. g: u.
34· Och därefter uppläste han lagens
alla ord, välsignelsen och förbannelsen, allt såsom det sk1i.fvet är i lagboken.
35· Det var icke ett ord utaf allt
som l\1ose hade budit, hvilket J sua
icke uppläste för Israels hela menighet, för kvinnor och barn och för ue
främlingar, som voro ibland dem.

s :t.'los. 31: 21.

g Kapitlet.
Gibcouitenms list.

ryktet härom kom till alla
D å rlenukonungar,
som Yoro väster
om J ordan, i bergstmkten och i låglandet och utmed hela kusten af det
stora hafv·et, gent emot Libanon, nämligen H etcemas, Amoreernas, Kananeernas, Fedsseernas, Hivveernas och
J ebnseernas konungar,
2. samlade de sig tillhopa endräkteligen, att de skulle strida emot J osna och emot Israel.
3· Och Gibeons inbyggare, som hade
hört h vad J osua hade gjort med J eriko och Aj,
4· upptänkte, också de, en list, och
de gingo och försågosig med reskost
och togo gamla säckar på sina åsnor,
och gamla, slitna och ombuudna vinflaskor,
5· och gamla lappade skor på sina
fötter, och de klädde sig i gamla k läder; och allt det bröd, som de togo
med sig, var torrt och sönuersmuladt.
6. Och de gingo till Josua i lägret
i Gilgal och sade till honom och till
hela Israel: Vi äro komne ifrån ett

KAP. !); 18.

aflägset land, och gören nu ett förbund med oss!
7· Och Israels män sade till Hivveerna: Törhända bon I i vårt grannskap, och huru skulle vi då kunna
göra förbund med eder?
2 Mos. 23: 32, 33·

Jos. : n: xg.

8. Och de sade till Josua: Vi äro
dina 1jänare. Och Josua sade till dem :
H vilka ären I, och h vadan kommen I?
9· Och de svarade honom: Dina
tjänare åro komne ifrån ett ganska
aflägset land, för Herrens, din Gud ,
namns skull; ty vi hafva hört ryktet
om honom och om allt det han har
gjort i Egypten,
ro. och om allt det han har gjort
de två Amoreers konungar, öster om
Jordan, Sihon, konungen i Hesbon,
och Og, konungen i Basan, som bodde
i Astarot 4 Mos. 2r: o3 f. s Mos . .: 32 f.
I r. Därföre sade våra åldste och
alla vårt lands inbyggare: Tagen kost
för en resa i eder hand och gån dem
till mötes och sägen till dem: Vi äro
edra 1jäuare, och gören nu ett förbund med oss!
12. Detta vårt bröd, som vi togo
med oss till reskost utur våra hus,
var ännu varmt då vi foro åstad till
eder, men nu, si, är det torrt och
söndersmulad t.
13. Och dessa vinflaskorna, h vilka vi
påfyllde nya, si, de äro nu slitna, och
d ssa våra kläder och skor hah·a blifvit gamla under den ganska långa
resan.
14. Och männen togo af deras kost
och rådfrågade icke Herrens mun.
4 Mos. 27: 21.

15. Och Josua gjorde fred med dem
och ingick ett förbund med dem, alt
han skulle låta dem lefva; och menighetens höfdingar gåfvo dem sin ed.
5 Mos. 7:

2.

2

Sam.

21: 2.

r6. Och tre dagar därefter, sedan
de hade gjort förbundet med dem,
fingo de höra, att de voro grannar
till dem och bosatte midt ibland dem.
17. Och Israels barn bröto upp och
kommo på den tredje dagen till deras
städer. Ocb deras städer voro Gibeon,
Kefira, Beerot och Kirjat-Jearim.
rS. Och Israels barn slogo dem icke,
emedan menighetens höfdin gar hade
gifvit dem sin ed vid H erren, Israels
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Gud. Och hela menigheten knorrade
emot höfdingarne.
rg. Och samtlige höfdingame sade
till hela menigheten : Vi hafva gifvit
dem vår ed vid Herren, Israels Gu d,
och kunna icke nu ko=a vid dem.
20. Denna ed måste vi hålla emot
dem och låta dem lefva, att vrede icke
må komma öfver oss för edens skull,
som vi hafva svurit dem. 2 Sam. 2 x:t.
2r. Och höfdingarne sade till dem:
De måste få lefva. Och de blefvo
vedhuggare och vattudragare åt hela
menigheten, såsom höfdingarne hade
sagt dem.
22. Och Josua kallade fram dem
och talade till dem och sade: H vi hafven I bedragit oss och sagt: Vi äro
gauska aflägsne ifrån eder, ändock I
bon midt ibland oss?
23. Därföre varen nu förbannade
och till evärdlig träldom hemfallne,
till vedhuggare och vattudragare till
min Guds hus!
24. Och de svarade Josua och sade:
Alldenstund det hade blifvit omtaladt
och berättad t för dina tjänare, att Herren, din Gud, hade tillsagt sin tjänare,
Mose, att han ville gifva eder hela
detta landet och utrota undan för eder
alla landets inbyggare, så fruktade vi
storligen för våra lif för eder skull
cch gjorde detta.
5 Mos. 7: x.
25. Men si, uu äro vi i din hand.
Hvad dig tyckes godt och rätt att
göra med oss, det gör!
26. Och så gjorde han med dem
och friade dem ifrån Israels barns
hand, att de icke slogo dem ihjäl.
27. Och J osua gaf dem på den dagen
till vedhuggare och valtudragare åt
menigheten och åt H errens altare,
ända till denna dag, på det rum som
han skulle u tvälja.

xo Kapitlet.
Fem konungar besegras. Södra delen af
Kanaan. n-öfras.

då Adoni-Zedek, konungen i
O chJerusalem,
fick höra, att J osua
hade in tagit Aj och gifvit det till spillo,
och att han hade gjort med Aj och
dess k onung likasom han hade gjort
med Jeriko och dess konung, och att
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Gibeonitema hade gjort fred med Israel och voro midt ibland dem,
2. vardt en stor förskräckelse, ty
Gibeon var en stad, stor såsom en
konungastad, och större än Aj, och
alla dess män voro gode stridsmän.
3· Och Adoni-Zedek, konungen i
Jerusalem, sände bud till Hoham, konungen i Hebron, och till Piram,
konungen i Jarmut, och till Jafia,
konungen i Lakis, och till Debir,
konungen
Eglon, och lät säga
dem:
4· Kommen hit upp till mig och
hjälpen mig, att vi må slå Gibeon !
ty de hafva gjort fred med Josua och
Israels barn.
5· Och de trädde tillsammans och
drogo åstad, de fem Amoreiske konungarne, konungen i Jerusalem, konungen i Hebron, konungen i Jarmut, konungen i Lakis, konnugen i
Eglon, med alla sina härar, och de
uppslogo läger emot Gibeon och belägrade det.
6. Och Gibeous män sände bud till
J osua, till lägret i Gilgal, och lälo
säga honom : Drag icke din hand ifrån
dina tjänare! Kom hit upp till oss
snarligen, undsätt och hjälp oss! ty
alla de Amoreers konungar, som bo
i bergstrakten, hafva församlat sig
emot oss.
7· Och Josua drog dit upp ifrån
Gilgal, och allt krigsfolket med honom
och alla sbi.dbare män.
8. Och Herren sade till J os u a: Frukta
icke för dem! ty jag vill gifva dem
i dina händer. In gen af dem skall
kunna hålla stånd emot dig.
9· Och J osua kom plötsligen öfver
dem. Hela natten tågade han ifrån
G il gal.
ro. Och Herren bragte sådan oordning ibland dem vid åsynen af Israeliterna, att desse gjorde ett stort
nederlag på dem vid Gibeon och förföljde dem på vägen upp till BetH oron och slogo dem ända till Aseka
och Makkeda.
n. Och då de flydde för Israel på
den vägen, som sluttar nedåt ifrån
net-Horon, lät Herren stora stenar
falla öfver dem ifrån himmelen, så att
de blefvo döde; och flere af dem blefvo
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döde af hagelstenarue än Israels barn
24. Och då nu dessa konungarue
slogo med svärd.
voro framförde till honom, kallade
J os u a alla Israels män och sade till
12. Då talade Josua till Herren på
den dagen, när Henen gaf Amoreerna anförarne för de krigsmän, som hade
till pris åt Israels barn, och sade i dragit med honom: Kornmen hit och
Israels närvaro: Sol, statt stilla i Gi- sätten edra fötter på dessa konungarrres halsar! Och de kommo fram och
beon, och måne i Ajalons dal! Es. oS: .,.
satte sina fötter på deras halsar.
13. Och solen stod stilla, och månen
25. Och J osua sade till dem: Frukstannade, till dess folket hade hämnats på sina fiender, såsom skrifvet är ten icke och förskräckens icke, varen
i den frommes bok: Och solen stan- faste och starke! ty likaså skall Hernade midt på himmelen och hastade ren göra med alla edra fiender, mot
hvilka I striden.
icke att gå ned nästan en hel dag.
26. Och J osua slog dem sedan till
Es. 38: 8. Syr. 46: 5·
14. Och ingen dag har varit lik döds och upphängde dem i fem träd,
denna, hvarken förr eller sedan, då och de hängde i träden ända till afHerren lydde en mans röst; ty Her- tonen.
ren stridde för Israel.
27. Och vid den tid då solen gick
ned böd Josua, att man skulle taga
r 5· Och J osua vände tillbaka till
dem ned af träden och kasta dem in
Iii ret i Gilgal, och hela Israel med
uti den grottan, där de hade vari t
honom.
gömde, och lägga stora stenar för inr6. Och de fem konungarue flydde
gången till grottan, hvilka äro kvar
och gömde sig uti en grotta vid Makdär ännu i dag. 5 Mos. •x: •3· Jos. 8: 29.
keda.
28. Och på samma dag intog J osna
17. Och det vardt berättadt för JoMakkeda och slog det med svärdsegg
sna och sagdt: De fem konungarue
och dess kon ung och gaf det till spillo
hafva blifvit funne i en grotta vid
och alla de själar, som där inne voro,
Mak keda.
och lät ingen blifva öfrig; och han
18. Och Josua sade: Vältren stora gjorde med konungen i Makkeda såstenar vid ingången till grottan och
som han hade gjort med konungen
sätten folk dit för att bevaka dem!
Jos. 6: 21.
19. Och I andre, stån icke stilla, i J eriko.
29. Och J osua och hela Israel m ed
utan förföljen edra fiender och anhonom drog ifrån Makkeda till Libna
fallen dem i ryggen och låten dem
och belägrade Libna.
icke komma in i sina städer! ty Her30. Och Herren gaf det ock9å i Isren, eder Gud, vill gifva dem i eder
raels hand och dess konung; och han
hand.
slog det med svärdsegg och alla de
20. Och då J osua och Israels barn själar, som där inne voro, och lät
hade slutat det mycket stora neder- ingen blifva öfrig; och han gjorde
laget på dem och slagit dem i grund, med dess konung såsom han hade
och endast några få af dem hade und- gjort med konungen i Jeriko.
kommit och begifvit sig till de befästa
31. Och Josua och hela Israel med
städerna,
honom drog ifrån Libna till L akis,
21. vände allt folket i frid tillbaka till som han anföll och belägrade.
Josua i :Makkeda; och ingen hvässte
32. Och Herren gaf Lakis i Israels
sin tunga mot någon af Israels barn. hand, så att de intogo det på andra
2 Mos. n: 7•
dagen och slogo det med svärdsegg
22. Och Josua sade: Låten upp in- och alla de själar, som där inne voro,
gången till grottan och fören de fem alldeles såsom han hade gjort med
konungarue fram till mig utur grottan! Libna.
23. Och de gjorde så och förde dessa
fem konungarue till honom utur grot33· Därefter drog Ho ram, konungen
tan: konungen i Jerusalem, konungen i Geser, upp till att hjälpa Lakis;
i Hebron, konungen i Jarmut, ko- och Josua slog honom och allt ham
nungen iLakis och konungen i Eglon. folk till dess ingen blef öfrig.
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34· Ocll J osua drog ifrån.Lakis med
hela I srael till Eglon, som han anföll och belägratle.
35· Och de intogo det på sa=a
dag och slogo det med svärdsegg,
och han gaf till spillo alla de själar,
som där inne voro på den dagen, alldeles såsom han hade gjort med Lakis.
36. Och Josua drog med hela Israel ifrån Eglon upp till Hebron och
belägrade det.
37· Och de intogo det och slogo
det med svärdsegg och dess konung,
med alla dess städer och alla de själar, som där inne voro, och han lät
icke en blih•a öfrig, alldeles såsom
ban hade gjort med E g lon j och han
gaf det till spillo ocll alla de själar,
som där inne voro.
3 . Och J osua och hela Israel med
honom vände tillbaka till Debir och
belägrade det.
39· Och han intog det med dess
konung och alla dess städer, och de
slogo dem med svärdsegg och gåfvo
till spillo alla de själar, som där inne
voro, och han lät ingen blifva öfrig.
Såsom han hade gjort med Hebron,
så gjorde han ock med Debir och
dess konung, och såsom han hade
gjort med Libna och dess konung.
40. Alltså slog J osua hela landet,
bergstrakten och sydlandet och låglandet och dalbygden och alla deras
konungar, och lät ingen blih·a öfrig
och gaf till spillo allt som anda had.e,
såsom Herren, Israels Gud, hade bnd1t.
~Mos.

s

7:

2.

20:

1.6.

41. Och J osna slog dem ifrån Kades-

Barnea och ända till Gasa, och Gosens
hela land ända till Gibeon.
Jos. n: 16.

15: 51.

42. Och alla dessa kommgarne och
deras länder underkufvade Josua på
samma gång, ty Herren, Israels Gud,
stridde för Israel.
43· Och J osua och hela Israel med
honom vände tillbaka till lägret i
G ilgal.
I

Det

uordH~a

r Kapitlet.

Ka1taa11. eröfras.

E1zakiten1.a

rttrotas.

Jabin, konungen i Hazor,
Ochfickdå höra
detta, sände han bud
till J o ab, kon ungen i 1\Iarlon, och till
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konun gen i Simron och till konungen
i Aksaf
2. och till de konungar, som bodde
norr ut i bergstrakten och på heden
söder om Kinnarot, och i låglandet
och Nafot-Dor väster ut,
3· och till Kananeerna i öster och
väster och till Amoreerna och Heteerna och Ferisseerna och J ebuseerna i
bergstrakten och till Hivveerna nedan
om Hermon i Mizpa-landet.
4· Och de drogo ut med alla sina
härar, ett folk talrikt som sanden på
hafvets s trand, och med hästar och
vagnar i stor myckenhet.
5· Och alla dessa konun garue församlade sig och kommo och lägrade
sig samtlige vid Meroms vatten till
att strida mot Israel.
6. Och Herren sade till J osua:
Frukta icke för dem! ty i morgon vid
denna tiden vill j ag låta dem alla falla
för Israel. Deras hästar skall du hasa
och uppbränna deras vagnar i eld.
7· Och Josua kom öfver dem plötsligen, och allt krigsfolket med honom, vid Meroms vatten och öfverföll dem.
8. Och Herren gaf dem i Israels
hand j och de slogo och förföljde dem
ända till den stora staden Zidon och
änrla till Misrefot-Majim, och ända till
Mizpe-dalen öster ut, och de slogo
dem till dess ingen blef öfrig. J os. , 3: 6.
9· Och J osua gjorde med dem såsom Herren hade bud i t honom j han
hasade deras hästar och brände upp
deras vagnar i eld.

ro. Och vid samma tid vände J osua
tillbaka och intog Hazor och slog
dess konung med svärd, ty Hazor var
tillförne hufyudstaden för alla dessa
konungariken.
r r. Och de slogo alla de sjii.lar, som
där inne voro, med svärdsegg och
gåfvo dem till spillo, så att intet blef
öfrigt, som anda Ilade j och Hazor
brände han u p p i eld.
12. Och alla dessa konungars städer
intog Josua, med deras konungar,
och slog dem med svärdsegg och gaf
dem till spillo, såsom Mose, Herrens
tjänare, hade budit.
, Mos. 23: 3"·
4 !\los. 33: 52. s Mos. 2o; >6.
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13. Dock uppbrände Israel inga
städer, som lågo på höjder, utom
Hazor allena, som Josua uppbrände.
14. Och allt det plundrade godset
i dessa städerna, och boskapen, bytte
Israels barn emellan sig; men allt
folket slogo de med svärdsegg till
dess de hade förgjort dem, och läto
intet blifva öfrigt, som anda hade.
rs. Såsom Herren hade budit sin
tjänare Mose, likaså hade Mose budit
Josua, och så gjorde Josua; han afvek icke ifrån något som H erren hade
budit Mose. • Mos. 34: r2, s los. 7: •·
16. Och J osua intog hela detta landet, bergstrakten och hela sydlandet
och hela landet Gosen och låglandet
och heden och Israels bergstrakt och
dess lågland,
17. ifrån det kala berg, som uppstiger emot Seir, intill Baal-Gad i
Libanonsdalen nedan om Hermons
berg; och alla deras konungar grep
han och slog dem och dräpte dem.
18. I lång tid förde J osua krig
med alla dessa konungar.
19. Det var ingen stad, som gaf sig
med godo under Israels barn, utom
Hivveerna, som bodde i Gibeon, utan
de intogo dem alla med krig.
Jos. 9: I5, I8.

20.

Ty ifrån Herren kom det, att de

förstockade sina hjärtan till att gå
emot Israels barn med krig, för att
dessa skulle gifva dem till spillo och
utan nåd utrota dem, såsom Herren
hade budit Mose.
Och vid samma tid gick Josua
och utrotade Enakiterna ifrån bergstrakten, ifrån Hebron, ifrån Debir,
ifrån Anab, ifrån hela Judas bergstrakt och ifrån hela Israels bergstrakt,
och gaf dem till spillo mec! deras städer.
21.

4 Mos. I3: 34·

Dom. I: oo.

Uti Israels barns land blefvo
inga Enakiter kvar, förutan i Gasa, i
Gat och i Asdod, där de blefvo kvar.
22.

:r Sam.

17:

<f.•

2

Sam.

2I: 20.

23. Och Josua intog hela landet,
alldeles såsom Herren hade sagt till
Mose; och Josua gaf det åt Israels
barn till besittning, efter deras afdelningar och stammar. Och så fick
landet ro ifrån krig.

KAP. 1 2: 10.

x2 Kapitlet.
De Oueg-rade konungarTte ujjräkun.s.

Q ch

desse voro de konungar i lan.
det, som Israels barn slogo, och
hvilkas länder de togo i besittning
öster om J ordan, ifrån Arnons flod intill Hermons berg och hela heden
öster ut:
2. Sihon, Amoreernas konung, som
bodde i Hesbon och härskade ifrån
Aroer, som ligger vid stranden af
Arnonfloden och midt i floden, och
öfver halfva Gilead, ända till floden
Jabbok, Ammons barns gräns,
I Mos. 32 : 22.

41\1os. 21: 24. 5 Mos, 2: 36. 3: 6.

3· och öfver heden öster ut ända
till sjön Kinneret, och till hafvet på
heden, eller Salthafvet, allt öster ut,
fram till Bet-Jesimot, och söder ut
till trakten nedan om foten af Pisgaberget;
r Mos. I4: 3· 4 Mos. 34: 3•
4· och Ogs, konungens i Basan,
område, som var af resames ännu
icke utgångna släkte, och', som bodde
i Astarot och Edrei,
5 Mos. z: 4·
S· och som härskade öfver Hermons
bergstrakt och öfver Salka och hela
Basan, ända till Gesuritiska och Makatitiska gränsen, och öfver halfva .Gilead, som var gräns emot Sihon, konungen i Hesbon.
6. Mose, Herrens tjänare, och Israels barn slogo dessa; och Mose,
Herrens tjänare, gaf landet till besittning åt Rubens och Gads stammar och åt den ena hälften af Manasses stam.
5 Mos. 3: I6.
7· Och desse voro de konungar i
landet, hvilka Josua och Israels barn
slogo på västra sidan om Jordan,
ifrån Baal-Gad i Libanons dal och till
det kala berg, som uppstiger emot
Seir, och h vilkas land J osua gaf till
besittning åt Israels stammar, efter
deras afdelningar,
8. i bergstrakten och i låglandet
och på heden och i dalbygden och i
öknen och i sydlandet: Heteernas,
Amoreernas, Kananeernas, Ferisseernas, Hivveernas och J ebuseernas konungar, nämligen:
9· Konungen iJeriko, en; konungen
i Aj, på sidan om Bet-El, en;
10. konungen i Jerusalem, en; konungen i. H e bron, en;
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konungen i Jannut, en; konungen i Lakis, en;
12. konungen i Eglon, en; konungen i Geser, en;
13. konungen i Debir, en; konungen i Geder, en;
14. konungen i Henna, en; konungen i Arad, en;
15. konungen i Libna, en; konungen i Ad ull am, en;
16. konungen i Makkeda, en; konungen i Bet-El, en;
17. konungen i Tappuah, en; konungen i Hefer, en;
18. konungen i Afek, en; konungen
i Lassaron, en;
19. konungeu i Maden, en; konungen i Hazor, en;
20. konungen i Simrou-Meron, en;
kouungen i Aksaf, en;
21. konungen i Taanak, en; konungen i 1\Iegiddo, en;
22. konungen i Kedes, en; konungen i J okneam vid Karmel, en;
23. konungen i Dor yjd Nafat-Dor,
l'n; konnngeu i Gojim vid Gilgal, en;
24. konungen i Tirza, en; tillsammans trettioen konungar.
II.
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ifrån Libanon ä nda tillMisrefot-Majim,
och alla Zidonier. Dem sk all jag fördrifva undan för Israels barn. Utlotta allenast landet på Israel till besittuing, såsom jag har budit dig,
7· och skifta nu detta landet till
besittning emellan de nio stamm arue
och den ena billiten af Man asses stam!
Ps. 135: n,

12.

8. Med honom hafva Rubeniterna
och Gadilerna fått sin besittning, hvilken Mose gaf dem på östra sidan O lll
J ordan, eftersom Mose, Herrens 1jänare, gaf den åt dem,
4 Mos. 3.: 33 •
s !\Ios. 3: :12. Jos. t: 12 f. 20: 8. 22: 4·
9· ifråu Aroer, som ligger vid stranden af Arnonfloden , och ifrån den
staden, som ligger midt i bäcken, och
hela MedbasJätten ända till Dibon,
10. och alla städer, som tillhörde
Sihon, den Arnoreiske konungen, som
regerade i Hes bon, ända till Am m ons
barns gräns,
rr. och Gileacl och det Gesuritiska
och Maakatitiska landet och hela Hermons bergstrakt och hela Basan, ända
till Salka,
12. Ogs hela rike i Basan, som
regerade i Astarot och Edrei, och som
var kvar af resarnes ännu icke u t13 Kapitlet.
gångna släkte, och h vilka båda Mose
hade slagit och fördrifvit.
Landd fördelas. N&gra staunnar fd. sr"1:a be13. Men Israels barn fördrefvo icke
sittlli1tgar öster om Jordau.
Gesuritema och Maakatiterua, hvarch Josua var gammal och fram- före ock Gesur och M aakat än i dag
skriden i ålder, och Herren sade
bo ibland Israels barn.
till honom: Du är gammal och framskriden i ålder, och af landet står
14. Åt Levis stam allenast hade han
ännu mycket åter, som skall intagas. ingen besittning gifvit Herrens, I s2. Detta är h vad som af landet står raels Guds, eldsoffer skulle vara hans
åter: alla Fetisteernas kretsar, och besittning, såsom han hade sagt hohela det Gesuriilska landet,
nom.
3· ifrån Sihor, som ligger öster om 4 !\Ios. I8: •4· 5 Mos. IO: 9· IS: I r. Hes. 44' .s.
15. Och åt Rubens barns stam hade
Egypten, ända till Ekrons gräns norr
ut, som räknas till Kanaans land, de Mose gifvit, efter deras släkter,
16. så att• dem hade tillfallit landet
fem Felisteiska höfdingarne, i Gasa, i
Asdod, i Askelon, i Gat och i Ekron, ifrån Aroer, vid stranden af Arnonfloden, och elen staden, som ligger
och Aviterna:
4. hela Kanaans land söder ut, och midt i floden och hela slätten vid
Meara, som hör Zidonierna till, ända Medb a,
17. Hesbon och alla dess städer,
till Afeka, ända till den Arnoreiska
som ligga på slätten, Dibon och
gränsen,
5· och det Giblitiska landet, och Bamot-Baal och Bet-Baal-Meon
rS. och Jabza och Kedemot och
hela Libanonstrakten öster ut, ifrån
Baal-Gad, nedanom Hermonsberget, Mefaat
19. och Kitjataim och Sibma och
framemot Ramat,
6. alla de som bo i bergstrakten, Zeret-Hassahar på Dalberget

O
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och Bet-Peor och trakten vid
33· Men åt Levis stam hade Mose
fo ten af P isga och Bet-Jesirnot
ingen besittning gifvit Herren, Is2 r. och alla städer på slätten och raels Gud, skulle själf vara deras beSi hons, den Amoreiske konungens, sittning, såsom han hade sagt dem.
-4 Mos. 18: 20.
hela rike, som regerade i Hes bon, och
hvilken Mose hade slagit jämte de
Midjanitiske furstame Evi och Rekem
14 Kapitlet.
och Zur och H ur och Reba, Sihons Väst1~a Jo1'dmtlmzdets förddnittg- fiirOertdes.
lyd k onungar, som bodde i landet,
JCalr•bs besitt1ling.
20.

4 Mos. 3I: 8.

och dessa äro cle besittningar, som
Israels barn fingo i Kanaans land,
h vilket prästen Eleasar och J osua,
Nnns son, och stamhöfdingarne för
Israels barn åt dem utskiftade,
2. efter lottkastning om besittningarna, såsom Herren hade budit genom Mose, emellan de nio och en
24. O ch åt Gads stam, åt Gads ha1f stammarn e;
bam, hade Mose gifvit, efter deras
4 Mos. 26: 55· 33' 54· Ap. G. 13: •9·
3· ty åt två och en half stammar
släkter,
25. så att dem hade tillfallit J aeser hade Mose gifvit besittningar på andra
och alla städer i Gilead och hälften sidan om Jorclan, och åt Leviterna
af Am mans . barns land, ända till det hade han icke gifvit någon besittning
ibland dem.
Aroer, som ligger öster om Rabba,
4. Emedan Josefs barn utgjorde två
26. och landet ifrån Hesbon till
R amat-Hammizpe och Betonim och stammar, Manasse och Efraim, så gaf
ifrån Mahanaim ända till Lidbirs om- man icke åt Leviterna någon del i
landet, utan endast några städer att
råde,
27. och i dalen Bet-Haram, Bet- bo uti, med därtill hörande utmarker
Nimra, Sukkot och Zafon, den åter- för deras boskap och bohag.
• Mos. 48: 5·
stående delen af Sihons, konungens i
5· Såsom Herren hade bu dit Mose,
Hesbon, rike, med Jordan till gräns,
HU ändan af sjön Kinneret på östra så gjorde Israels barn och delade
landet.
sidan om J ordan.
28. D enna var Gaels barns besitt6. Och Judas barn gingo fram till
ning, efter deras släkter. Dessavoro Josua i Gilgal; och Kaleb, Jefunnes
deras städer och dessas byar.
son, Kenisiten, sade till honom: Du
29. Och åt den ena hälften af Ma- känner det ord, som Herren talade
nasses stam hade Mose gifvit h vad till Gudsmannen Mose angående både
som nu tillföll den ena hälften af Ma- mig och dig, i Kades-Barnea.
nasses barns stam, efter deras släkter,
4 Mos. 14 : , 4 . 3.: 12 .
30. så att dem hade tillfallit ifrån
7· Jag var fyratio år gammal, då
Mahanaim hela Basan, Ogs, konung- Mose, Herrens tjänare, utsände mig
ens i Basan, hela rike, och alla Jairs ifrån Kades-Barnea till att bespeja
byar, som ligga i Basan, sextio städer; landet, och jag återförde till honom
s Mos. 3: •4·
underrättelser efter bästa förstånd.
31. och halfva Gilead och Astarot
4 Mos. , 3 , 7 .
och Edrei, Ogs i I .san hufvudstäder,
8. Men mina bröder, som hade dra.
hade han gifvit åt Makirs, Manasses git åstad jämte mig, förtoga folket
sons, barn, nämligen åt den ena hälf- modet, men jag rättade mig i allo
ten af Makirs barn, efter deras släkter. efter Herrens, min Guds, befallning.
då Israels barn ibland andra
slagne äfven hade dräpt Bileam, Beors
son, spåmannen.
4 Mos. 22: 5 .
23. Och gränsen för Rubens barn
var Jordan. Denna var Rubens bar ns
besittning, efter deras släkter. Dessa
voro deras städer och dessas byar.
22.

4 Mos. 32: 40 f.

4 Mos. 13: 32.

32. Dessa voro de besittningar,
9· Och Mose svor på den dagen
h vilka Mose hade utskiftat på Moabs och sade: Det lan<let, som din fot har
he<lar, på andra siclan om Jordan, beträd t, skall vara din och dina barns
öster om Jeriko.
besittning till evig tid, därföre att el n

l
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i allo har rättat dig efter Herrens, hafvet ända till ändan af J ordan; och
m in Guds, befalluing.
gränsen mot norra sidan sträckte sig
s Mos. n: •4· Jos. r: 3· Dom. r: 20.
ifrån den vik af hafvet, där J ordan
ro. Och si, nu har Herren låtit mig hafver sin ända,
lefva, såsom han sade, i ytterligare
6. och gick upp till Bet-Hogla och
fyratiofem år, sedan Herren talade gick norr om Bet-Araba, där den gick
detta till Mose under det att Israel upp emot Bohans, Rubens sons, sten,
vandrade i öknen. Och si, jag är nu
Jos. xS: x7 •
i dag åttiofem år gammal.
7· och gick upp till Debir ifrån
II. Ännu i dag är jag stark, är så- Akors dal i nordlig riktning emot
som jag var på den dagen, då Mose Gilgal, som ligger gent emot Adumsände mig åstad.
ådan min kraft mimshöjden, söder om bäcken, och
var på den tiden, sådan är den ännu, så vidare fram till Semeskällans vatbåde till att strida och till att utgå ten och därifrån till Regels källa,
och ingå.
8. och gick så upp emot Hinnoms
4 Mos. 27: '7· s Mos. 3" 2. Syr. 46: n.
sons dal, söder om J ebuseerna, det
12. Gif mig nu denna bergstrakten, är om Jerusalem, och vidare upp mot
om h vilken Herren talade på den spetsen af det berg, som ligger framdagen! Efter h vad du redan då hörde, för Hinnomsdalen väster ut, i norra
bo Enakiterna där och hafva stora ändan af Refaeerdalen.
och befästa städer. Törhända hjälper
g. Och ifrån spetsen af detta berget
mig Herren att fördrifva dem, såsom drog gränsen sig emot Neftoahs källa
Herren har sagt.
fram till städerna i Efrons bergstrakt,
13. Då välsignade Josua honom och därifrån till Baala det är KiiJ'at• _Kal ~b , Jefunnes son, H e b - l Jearim.
'
och &'af at
ron till bes1ttnmg.
ro. Och ifrån Baala vred den sig
}o•:. 21: 12, 1 Makk." s6. .
väster ut till Seirs berg fram till
14. Darfore vardt H e b rot;~ ~et ~t norra sidan af berget J earim, det är
Ka~eb,. J ef~nnes .son, Kemslten, till Kesalon, och så ned till Bet-Semes
bes1ttmng anda _tlll de~?a da~; eme- förbi Timna
dan han hade l allo rattat sl_g efter
II. och fram till norra sidan af
Herrens, Israels Guds, befallnmg.
Ekron, och därifrån till Sikron förbi
15. Och Hebron kallades fo~dom- berget Baala fram ern Jt Jabneel, och
dags f\-rbas stad, ~fter den res~gaste därifrån till hafvet.
man 1blan~ ~nak:terna. Och fl ck så
12. Och gränsen väster ut blef det
landet ro ifran kng.
stora hafvet. Dessa blefvo nu Judas
barns gränser på alla sidor, efter de15 Kapitlet.
ras släkter.
'Judas stams gränur och städer.

o ch Judas barns stam fick, efter
sina släkter, sin lott längst bort
i söder, vid gränsen mot Edom, med
Zins öken söder ut;
4 Mos. 34: 3·
2. så att deras gräns söder ut
sträckte sig ifrån ändan af Salthafvet,
eller ifrån dess sydligaste vik,
3· och gick vidare söder om Akrabbimshöjden förbi Zin och höjde sig
söder om Kades-Baruea, förbi Hezron,
upp emot Adar, där den vred sig
emot Karka,
4. och drog sig förbi Azmon till
Egyptens bäck och därifrån till hafvet Detta vardt eder gräns söder ut.

13. Och åt Kaleb, Jefunnes son,
gaf Josua tilllott ibland Judas barn,
efter Herrens befallning, Arbas, Enaks
faders, stad, det är Hebron.
4 Mos. x4: 24. Jos. x4: '3·

14. Och Kaleb fördref därifrån tre
Enaks söner, Sesaj, Ahiman och Talmaj, Enaks afkomlingar.
4 Mos. 13: 23.

Dom. z: 2o.

15. Och han drog därifrån ut emot
Debirs inbyggare. Och Debir hette
fordomdags Kiijat-Sefer Dom. r: n.
16. Och Kaleb sade: ::>en som slår
och intager Kirjat-Sefer, åt honom
vill jag gifva min dotter Aksa till
hustru.
17. Och Otniel, son till Kenas, som
4 Mos. 34: 3-5.
ti· Och gränsen mot öster blef Salt- var Kalebs b roder, in tog den; och
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han gaf åt honom sin dotter Aksa
till hustru. Dom. I : I 3• 3: 9 • I Krön. 4 : I 3.
18. Och det begaf sig, när hon
skulle resa, öfvertalade hon honom
att begära ett stycke jord af hennes
fader. Och hon sprang ned ifrån åsnan, och Kaleb sade till henne: H vad
är det du vill?
19. Och hon sade: Gif mig en afskedsskänk l Då du har bortgift mig
i södern, så skänk mig ock v a t tukällor. Och han skänkte henne
källor ofvan och källor nedan.*

KAP. 16: 2.

45. Och Ekron med dess köpingar
och byar;
46. ifrån Ekron och ända till hafvet
allt det som ligger på sidan om Asdod och dithörande byar,
47· Asdod med dess köpingar och
byar, Gasa med dess köpingar och
byar ända till E gyptens bäck, med
det stora hafvet till gräns.
48. Och i Bergstrakten: Samir,
Jatir, Soko,
49· Danna, Kirjat-Sanna, det är
Debir,
so. Anab, Estemo, Anim,
sr. Gosen, Holon och Gilo: elfva
städer med deras byar;
52. och Arab, Duma, Esean,
53· Janum, Bet-Tappuah, Afeka,
54· Humta, Kirjat-Arba, det är H eb· •
ron, och Zior: nio städer med deras
byar;
55· och Maon, Karmel, Sif, Jutta,
56. Jisreel, J okdeam, Sanoah,
57· Hakkaiu, Gibea och Timna: tio
städer med deras byar;
58. och Halhul, Bet-Zur, Gedor,
59· Maarat, Bet-Anot och Eltekon:
sex städer med deras byar;
6o. och Kirjat-Baal, som ock kallas
Kirjat-Jearim, och Harabba: två städer med deras byar.

20. Denna blef nu Judas stams besittning, efter deras släkter.
21. Och de städer, som tillföllo Judas barns stam i Sydlandet, ifrån
yttersta ändan, emot gränsen till Edom,
voro dessa: Kabzeel, Eder, Jagur,
22. Kina, Dimona, Adada,
23. Kedes, Hazor, Jitnan,
24. Sif, Telem, Bealot,
25. Hazor-H adatta, Keriot-Hezron,
det är Hazor,
26. Amam, Sema, Molada,
27. Hazar-Gadda, Hesmon, BetPalet,
28. Hazar-Sual, Beer-Seba, Bisjotja,
29. Baala, Ijim, Ezem,
30. Eltolad, Kesil, Horma,
31. Ziklag, Madmanna, Sansanna,
32. Lebaot, Silhim, Ain och Rimmon: tillsammans tjugu nio städer med
6r. I Öknen: Bet-Haaraba, Middin,
deras byar.
Sekaka,
62. Hanuibsan, Ir-Hammelah och
33· l Låglandet: Estaol, Zorga, En-Gedi: sex städer med deras byar.
As n a,
63. Men de Jebnseer, som bodde i
34· Sanoah, En-Gannim, Tappuah, Jerusalem, kunde Judas barn icke förHaenam,
druva, och J e b u seerna bo kvar med
35· Jarmut, Adullam, Soko, Aseka, Judas barn i Jerusalem ännu i dag.
36. Saaraim, Aditaim, Raggedera
och Gederotaim : fjorton städer med
I 6 Kapitlet.
deras byar;
37· och Zenan, Hadasa, Migdal-Gad, 'Jou/s 6ar1ts oclt i sy1t1ttrlut stammc1t E.f·raims
Oesittubzg.
38. Dilean, "Hammizpe, J okteel,
ch den lott, som tillföll Josefs
39· Lakis, Bozkat, Eglon,
40. Kabbon, Lahmas, Kitlis,
barn, sträckte sig ifrån J ordan
41. Gederot, Bet-Dagon, Naama och vid J eriko, öster om J erikos vatten
Makkeda: sexton städer med deras till den öknen, som ifrån J eriko ge.
nom bergstrakten höjer sig emot
byar;
42. och Libna, Eter, Asan,
Bet-El,
2. och gick ifrån Bet-El till Lus och
43· Jiftah, Asna, Nezib,
44· Kegila, Aksib och Maresa: nio vidare fram till det Arkitiska områd~t
städer med deras byar ;
Atarot
Dom . .: o6.

O

• Namn pa en landsträcka, rik på källspr\ng.

KAP . 16: 9.

JOSUAS BOK.

3· och sänkte sig väster ut emot
den J afletitiska gränsen ända till det
nedra Bet-Horous område och därifrån till Geser och vidare därifrån
till hafvet.
4· Och denna togo J osefs barn,
Manasse och Efraim, i besittning.
5· Och Efraims barn fingo sitt område efter sina släkter; och gränsen
för deras besittning öster ut blef
Atarot-Addar ända till det öfra BetHOl·on.
6. Och grän sen gick väster ut med
Mikmetat i norr, och öster ut vred
sig gränsen till Taanat-Silo och gick
där förbi öster om Janaha
7· och sänkte sig ifrån fanaha till
Atarot och Naarata, där den stötte
till J eriko och gick vidare till J ordan.
8. Ifrån Tappuah gick gränsen väster ut till Kanabäcken och därifrån
till hafvet. Denna blef nu Efraims
barns stams besittning, efter deras
släkter,
9· jämte de städer, som inom Manasses barns besittning afsöndrades
åt Efraims barn, hela städer med
deras byar.
ro. Men de fördrefvo icke Kananeerna, som bodde i Geser, utan Kananeerna bodde kvar ibland Efraims
barn, såsom de göra ännu i dag, och
blefvo skattskyldige under dem.
Jos. 1.7:
I
D~ll

13.

1

Kon. g: r6.

7 Kapitlet.

audra h.aifva llfa1:nsus besittm'ng.

Qch lotten utföll för Manasses stam,
som var J osefs förstfödde son, för
Makir, Manasses förstfödde, Gileads
fader, ty han var en krigisk man, och
därföre fick han Gilead och Basan ·
2. och för Manasses öfriga barn:
efter deras släkter; för Abiesers barn
och Heleks barn och Asriels barn och
Sekems barn och Hefers barn och
Semidas barn. Desse voro Manasses
J osefs sons, manlige afkomlingar, efte;
deras släkter.
3· Och Zelofhad, son af Hefer, son
af Gilead, son af Makir, son af Manasse, hade inga söner, utan endast
döttrar; och dessas namn voro: Mahela, Noa, Hogla, Milka och Tirza.
4 Mos. 26: 33·

27: r.

36: to f.
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4· Och clessa trädde fram inför prästen Eleasar och inför J osua, N uns
son, och inför stamhöfdingarne och
sade: Herren böd Mose, att han skulle
gifva oss en besittning ibland våra
anförvanter. Och han gaf dem en
besittning ibland deras faders bröder
efter Herrens befallning.
4 Mos. 2 : . :
5· Och tio ägoskiften tilUöllo M~
nasse, utom Gileads och Basans landskap på östra sidan om J 01·dan,
6: emedm: 1\Ianasses döttrar fingo
bes1ttmng 1bland hans söner. Och
landet Gilead hade Manasses öfriga
barn fått.
7· Och Manasses gräns gick ifrån
Aser till J'llikmetat, som ligger framför Sikem, och söder ut sträckte si"
gränsen till dem som bo i En-Tappuah.
8. Landet Ta:ppuab tillföll Manasse;
men Tappuah vid Manasses gräns tillföll Efraims barn.
9· Och gränsen sänkte sig ned till
Kanabäcken. Söder om denna bäcken
lågo de städer, som midt ibland Manasses städer tillföllo Efraim. Och
Manasses område låg norr om bäcken
och räckte till hafvet.
Jos. 1 6: 9 .
ro. Det som låg söder ut tillföll
Efraim, och det som låg norr därom
tillhörde Manasse, och bådas gräns
var hafvet, och i norr stötte de till
Aser och i öster till Isaskar.
II. Och Manasse fick, i Isaskar och
Aser, Bet-Sean och dess köpingar och
Jibleam och dess köpingar och dem
som bodde i Dor och dess köpingar
och dem som bodde i En-Dor och
dess köpingar och dem som bodde i
Taanak och dess köpingar och dem
som bodde i Megiddo och dess köpingar, de tre höjdernas landskap.
12. Men Manasses barn kunde icke
intaga dessa städerna, och Kananeerna funno för godt att stanna kvar
i detta landet.
Dom. x: 27 •
13. Men när Israels barn blefvo de
starkare, gjorde de Kananeerna skattskyldige, men fördrefvo dem icke.
14. Och Josefs barn talade till Josu.a och sade: Hvi har du icke gifvit
mig mera än en lott och ett skifte
till besittning, då jag dock är ett talrikt folk, alldenstund Herren hitintill~
har välsiguat mig?
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r 5· Och J os u a sad e till dem: Efter
du är ett talrikt folk, så gack upp
till skogsbygden och röj dig där nun
uti Ferisseernas och Refaeernas land,
om Efraims berg är dig för trångt!
r6. Och J osefs barn sade: Berget
kunna vi icke åtkomma, och Kananeerna, som bo i dalbygden, bruka
alle järnvagnar, både de som bo i
Bet-Sean och dess döttrar och i Jisreels dal.
Dom. x: '9·
17. Och Josua svarade Josefs hus,
Efraim och Manasse: Du är ett talrikt folk och hafver stor makt. Icke
skall du hafva endast en lott,
18. utan berget skall höra dig till,
där skogen är, och d n skall du röja,
och den skall höra; dig till så långt
den sträcker sig, ty du skall fördrifva
Kananeerna, ändock de hafva järnvagnar och äro så mäktige.

x8 Kapitlet.
Landets fördelniug p&. de öfri'ga sitt stammartu
förberedu. Beniami1zs lott.

hela meni gheten af Israels barn
O chförsamlade
sig i Silo, och där
uppsatte de församlingshyddan, och
laudet var dem uuderdånig t. Jer. 7 : 12.
z. Och återstodo ännu sju stammar
af I sraels barn, åt hvilka deras besittning icke var utskiftad.
3· Och J osua sade till Israels barn:
Hum länge viljen I försumma att gå
och intaga det landet, som Herren,
edra fäders Gud, har gifvit eder?
4· Tagen eder af hvar stam tre män,
att jag må sända dem och de må stå
upp och gå landet igenom och afteckna det, med afs ende på delningen
stammarue emellan, och så komma
tillbaka till mig!
5· Och skiften landet i sju skiften!
Juda skall bibehållas vid sin rrräns i
söder, och Josefs hus skall bibehållas
vid sin gräns i norr.
6. Och I skolen afteckna landet i
sju ·skiften och bära afteckningen till
mig, så vill jag draga lott emellan eder
bär inför Herren, vår Gud.
7· Ty Leviterna få intet skifte ibland
eder, utan Herrens prästadöme är
deras besittning; och Gael och Ruben
och den ena hälften af Manasse hafva

KAP. 18: 1 7.

fått sin besittning på östra sidan om
Jonlan, hvilken Mose, Herrens tjänare, gaf dem.
4 Mos. t8: 20. 32: 33 .
s l\1os. to : 9· t8: 2. Jos. 13: 14.
8. Och männen stodo upp och foro
åstad ; och J osua b öd dem, när de
gingo att afteckna landet, och sade:
Vandren landet igenom och afteckncn
det och kommen tillbaka till mig, att
jag må kasta lott emellan eder inför
Herren i ilo!
9· Och männen gingo åstad och
drogo landet igenom och aftecknade
d et på en skrift, efter städerna, i sj u
skiften, och kommo så till J osua tillbaka till lägret i Silo.
ro. Och Josua kastade lott emellan
dem i Silo inför Herren, och J osua
skiftade där landet emellan Israels
barn, åt hvar stam dess del.
rr. Och en lott drogs ut för Benjamins barns stam, efter deras släkter,
och deras lotts gräns gick emellan
Judas barn och Josefs barn.
rz. Och deras gräns i norr gick
ifrån Jonlan, på norra sidan om Jeriko, upp emot bergstrakten väster ut,
och därifrån till Bet-Avens öken,
13. och gränsen drog sig vidare
emot Lus, på södra sidan om J.,us,
det är Bet-El, och sänkte sig ned till
Atarot-Addar, vid det berget, som ligger söder om det nedra Bet-Horon.
x Mos. 28: 19.

I4· Och gränslinjen på västra sidan
vred sig söder ut ifrån det berget,
som ligger sydost om Bet-Horon, och
gick ' därifrån till Kitjat-Baal, som ock
kallas Kitjat-Jearirn, en stad, som tillhör Judas barn. Sådan var den västra
sidan.
rs. Och på den södra sidan gick
griinsen ifrån Kitjat-Jearim väster ut
och vidare fram till N eftoabs källa
16. och sänkte sig ned till ändan
af det berg, som ligger öster om Hinnoms sons dal, i Refaeerdalen norr
ut, och ned till Hinnomsdalen, söder
om Jebuseerna, och ned till Rogels
källa,
Jos. 15: 7, 8.
17. och den gick så norr ut till Semes' kilila och därifrån till Gelilot, som
ligger gent emot Adummimshöjden,
och ned till Bohans, Rubens sons,
sten
Jos. xs: 6.
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r8. och därifrån utmed sidan af den
trakt, som ligger rakt i norr om heden, ned emot heden,
19. och vidare förbi norra sidan af
Bet-Hogla och sträckte sig ända till
norra viken af Salthafvet vid J ordans
sydliga ända. Sådan var den södra
gränsen.
20. Och J orda n var gränsen på den
östra sidan. Sådan blef Benjamins
barns besittning till sina gränser på
alla sidor, efter deras släkter.
2 r. Och de städer, som tillföllo
Benjamins bams stam, efter deras släkter, voro : Jeriko, Bet-Hogla, EmekKeziz,
22. Bet-Araba, Zemarairn, Bet-El,
23. Avvim, Para, Ofra,
24. Kefar-Haammoni, Ofuioch Geba:
tolf städer med deras byrar ;
25. och Gibeon, Rama, Beerot,
26. Mizpe, Kefira, Moza,
27. Rekem, Jirpeel, Tarala,
28. Zela, Elef och Jebuseerstaden,
det är Jerusalem, Gibeat och Ki1jat:
fjorton städer med deras byar. Sådan
blef Benjamins barns besittning, efter
deras släkter.

19 Kapitlet.
De öf.,7ra sex stammn.nze odt Josua f& sina
iil:,rolottcr.

Q ch den

andra lotten utföll för Simeon, för Simeons barns stam,
efter deras släkter; och deras besittning låg inom Judas barns besittning.
x lilas. 49: 7·

Och dem tillföllo inom dessas
besittning Beer-Seba, Seba, Molada,
3· Hazar-Sual, Bala, Ezem,
4· Eltolad, Betul, Horma,
5· Ziklag, Bet-Hammarkebot, Hazar-Susa,
6. Bet-Lebaot och Saruhen: tretton
städer med deras byar,
7· och Ain, Rimmon, Eter och
Asan: fyra städer med deras byar,
8. och alla de byar, som lågo inom
dessa städernas områden, ända till
Baalat-Beer och Ramat-Negeb. Sådan
blef Simeons barns besittning, efter
deras släkter.
9· Utur Judas barns skifte fingo
Simeons barn sin besittning, ty Judas
hams skifte var dem för stort, hvar2.

258

före Simeons barn fingo sin besittning inom deras område.
ro. Och den tredje lotten föll på
Sebulons barn, efter deras släkter; och
gränsen för deras besittning sträckte
sig ända till Sarid
r r. och höjde sig väster ut till MaraJa och stötte till Dabbeset och vidare intill den bäcken, som ligg r
öster om Jokneam,
12. och den vände sig ifrån Sarid
öster ut emot Kislot-Tabors område
fram till Daberat och gick upp emot
Jafia,
13. och därifrån gick den öster ut
till Gat-Hefer och Ett-Kazin och vidare fram till det Rimm on, som gränsar till Nea.
14. Och här förbi vred den sig norr
om Hannaton och sträckte sig därifrån till Jifta-Elsdalen.
rs. Och de fingo Kattat, Nabalal,
Simron, Jidala och Bet-Lebem: tolf
städer med deras byar.
r6. Sådan blcf Sebulons barns besittning, efter deras släkter, dessa städer med deras byar.
I 7. Den fjärde lotten utföll för Isaskars barn, efter deras släkter.
rS. Och deras område utgjordes af
Jisreel, Kesullot, Sunem,
r9. Hafaraim, Sion, Anaharat,
20. Rabbit, Kisjon , Ebez,
2 r. Remet, En-Gannim, En-Hadda
och Bet-Pazez.
22. Och det stötte intill Tabor, S ahazima och Bet-Semes, och deras slutliga gräns var Jordan: sexton städer
m ed deras byar.
23. Sådan var Isaskars barns stams
besittning, efter deras släkter, till städer och deras byar.

24. Och den femte lotten utföll för
Asers barns stam, efter deras släkter.
25. Och deras område utgjordes af
Helkat, Hali, Beten, Aksaf,
26. Allammelek, Amead och Miseal;
och väster ut stötte det till KarmeJ
och till Sihor-Libnat,
·
27. och i öster vände det sig till
Bet-Dagon och stötte till Sebulon och
till Jifta-Elsdalen, i norr till Bet-Ernek
och Negiel, och gick fram i nordlig
riktning till Kahnl.
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KAP. 20: 8.

49· O ch rlå de hade slutat att dela
landet efter dess gränser, gåfvo Israels barn åt Josua, Nuns son, en besittning midt ibland sig
so. och gåfvo honom, efter Herrens
befallning, den stad, som ban begärde,
'fimnat-Serah i Efraims bergstrakt;
och han byggde den staden och bodde
däri.
sr. Dessa voro de besittningar, som
Eleasar, prästen, och Josua, Nuns son,
och hufvudmännen för fadershusen
efter lott utdelade åt Israels barns
32. D en sjette lotten utföll för Naf- stammar i Silo, inför Herrens ansikte,
talis barn, efter deras släkter.
vid ingången till församlingshyddan.
33· Och deras gräns gick ifrån Helef, Och så slutade de landets delning.
ifrån eken vid Zaanannim och AdamiNekeb och Jal-meel ända till Lakkum
20 Kapitlet.
och sträckte sig till J ord an.
34· Och gränsen vände sig väster
Förordnaude om fristäden:a .
ut till Asnot-Tabor och gick därifrån
ch Herren talade till J os u a och sade:
till H ukkok och stötte till Sebulon i
2. Tala du till Israels barn och
söder och till Aser i väster och till säg: Utse n åt eder de fris läder, om
Juda vid Jordan i öster
hvilka jag har talat till eder genom
3S· och innefattade de befästa stäMose,
derna Ziddim, Zer, Hammat, Rakkat,
2 J\Ios. 21: 13. 4 Mos. 35: tt. 5 1\Ios. 19: 2.
Kinneret,
3· dit en dråpare kan fly, som af
36. Adama, Rama, Hazor,
våda har slagit en annan ihjäl utan
37· Kedes, Edrei, En-Hazor,
afsikt, att de må vara eder till fri38. Jireon, Migdal-El, Harem, Bet- platser undan blodshämnaren!
Anat och Bet-Semes: nitton städer
4· Och den som flyr till någon af
med deras byar.
de städerna och stannar vid ingången
39· Sådan var Naftalis barns stams till stadsporten och för de äldste i
besittning, efter deras släkter, till stä- staelen förtäljer sin sak, honom må
der och byar.
desse taga in i staden till sig och
40. Den sjunde lotten utföll för anvisa honom en plats, där han får
Dans barns stam, efter deras släkter. bo ibland dem.
S· Och om blodshämnaren förföljer
41. Och deras besittnings områue
utgjordes af Zorga, Estaol, Ir-Semes, honom, skola de icke öfverantvarda
dråparen i hans händer, efter han
42. Saalabbin, Ajalon, Jitla,
utan afsikt slog sin nästa ihjäl utan
43· Elon, Timnata, Ekron,
att tillförne hah·a haft hat till honom.
44· Elteke, Gibbeton, Baalat,
6. Och han skall blifva kvar i den
4S· Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,
46. Me-Jarkon, Rakkon, tillika med staden till dess han har stått för menigheten till rätta och ända till dess den
trakten framför J afo.
47· Och då Dans barns område blef då lefvande öfversteprästen dör. Då
dem för trångt, drogo Dans barn åstad skall dråparen vända till sin stad tilloch belägrade Lesem och iutogo det baka och till sitt bus uti den staden,
och slogo det med svärdsegg och satte hYarutur han hade flytt.
7· Och de helgade härtill Kedes i
sig däraf i besittning och bosatte sig
där och kallade Lesem för Dan, efter Galileen i Naftalis bergstrakt, och
Sikem i Efraims bergstrakt, och KirDans, deras stamfaders, namn.
jat-Arba, det är Hebron, i Judas bergsDom. 18: 29.
48. Sådan blef Dans barns stams trakt.
4 Mos. 35: 12 .
8. Och på den andra sidan om J orbesittning, efter deras släkter, till städan, öster om J eriko, ntsågo de därder och byar.
28. Ebton, Rehob, Hammon och
Kana, ända till det stora Zidon,
29. och vände sig till Rama och
fram till den befästa staden Tyrus och
därifrån till Hosa och räckte till hafvet, i riktning mot Aksib,
30. och innefattade Umma, Afek och
Rehob: tjugutvå städer med deras
byar.
31. Sådan var Asers barns stams
besittning, efter deras släkter, till städer och byar.

O
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till Bezer, som ligger i öknen på en
slätt, tillhörig Rubens stam, och Ramot i Gilead i Gads stam, och Golan
i Basan i Manasses stam. 5 Mos. 4 : 43 .
9· Dessa voro de städer, som för
alla Israels barn och för de främlingar,
som ibland dem bodde, bestämdes
såsom tillflyktsorter för hvar och en
som slog en annan ihjäl af våda, på
det han icke skulle dö för blodshämnarens band och innan han llade stått
till rätta inför menigheten.
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ro. och de tillföllo Arons barn, som
hörde till de Kebatitiska släkterna och
Levis barn, ty den första lotten var
deras.
, Krön. 6 : 54·
rr. At dessa gaf man Arbas, Enakitemas stamfaders, stad, det är Rebron, i Judas bergstrakt, och dess utmarker rnndt omkring.
J os. '4' 15.

Jos. 14: x3, 1:4.

21

Kapitlet.

FyratiolU ta L e-;Jitstäder, däraf trdton.
städer, afs!.:i!Jas.

Prfist~

hufvudmännen för Leviternas
Ochfadershus
trädde fram till prästen
Eleasar och till Josua, Nuns son, och
till hufvudmännen för Israels barns
stammars fadershus
2. och talade till dem i Silo i Kanaans land och sade: Herren har budit genom Mose, att man skulle gifva
oss städer till att bo uti, med därtill
hörande utmarker för vår boskap.
Jos. 18: 1.

4 Mos. 35: 2, 3·

3· Och Israels barn gåfvo åt Leviterna utaf sina besit tningar, efter Herrens befallning, följande städer med
därtill hörande utmarker.
4· Och en lott utföll för de Kehatitiska släkterna; och Arons, den Levitiske prästens, barn tillföllo tretton
städer, efter lott, utur Judas, Simeons
och Benjamios stammar.
5· Och Kehats öfriga barn tillföllo,
efter lott, tio städer, utur Efraims
stams släkter och utur Dans stam och
utur den halfva stammen Manasse.
6. Och Gersons barn tillföllo, efter
lott, tretton städer, utur Isaskars stams
släkter och utur Asers stam och utur
Naftalis stam och utur den halfva
stammen Manasse i Basan.
7· Meraris barn tillföllo, efter deras
släkter, tolf städer, utur Ruben , Gads
och Sebulons stammar.
8. Och Israels barn gåfvo åt Levitema, efter lott, dessa städer med
deras utmarker, såsom Herren hade
budit genom Mose.
9· Och utur Judas barns och Simeons barns stammar gaf man dessa
städer, hvilka man nämntle vid namn,

xs: IJ.

Men stadsåkern och därtill hörande byar gåfvo de åt Kaleb, J efunnes son, till hans egendom.
12.

r Krön. 6: 56.

13. Och åt prästenArons barn gåfvo
de dråparefristaden Hebron och dess
utmarker och Libna och dess utmarker
Jos .

20:

7·

r Krön. 6: 57·

14. och Jattir och dess utmarker
och Esternoa och dess utmarker
15. och Holon och dess utmarker,
Debir och dess utmarker
16. och Ain och dess utmarker och
Jutta och dess utmarker och BetSemes och dess utmarker: nio städer
utur dessa två stammarne;
17. och utur Benjamins stam Gibeon och dess utmarker och Geba
och dess utmarker,
rS. Anatot och dess utmarker och
Alm on och dess utmarker: fyra städer;
19. så att alla Arons, prästens, barns
städer vore tretton, med därtill hörande utmarker.
20. Och de öfriga Levitisk-Kehatitiska släkterna, som härstammade ifrån
Kehats söner, tillföllo, efter lott, städer
u tur Efraims stam.
21. Och åt dessa gåfvo de dråparefristaden Sikem med dess utmarker
i Efraims bergstrakt och Geser och
dess utmarker
22. och Kibzaim och dess utmarker
och Bet-Horon och dess utmarker:
fyra städer;
23. och utur Dans stam Elteke och
dess utmarker, Gibbeton och dess
utmarker,
·24. Ajalon och dess utmarker och
Gat-Rimmon och dess utmarker: fyra
städer;
25. och utur Manasses halfva stam
Taanak och dess utmarker och GatRimmon och dess utmarker: två städer,
26. eller tillsammans tio städer, med
därtill hörande ntn1arker, åt de öfriga
Kehatitiska släkterna.
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27. Och åt Gersons barn, som ock
hörde till de Levitiska släkterna, vordo
gifna utur Manasses halfva stam dråparetristaden GoJan i Basan och dess
utmarker och Beestera och dess utmarker: två städer;
28. och utur Isaskars stam Kisjon
och dess utmarker och Daberat och
dess utmarker,
29. Jammt och dess utmarker och
En-Gannim och dess utmarker: fyra
städer;
30: och utur Asers stam l\Iiseal och
dess utmarker och Abdon och dess
utmarker,
31. Helkat och dess utmarker och
Rehob och dess utmarker: fyra städer;
32. och utur Naftalis stam dråparefristaden Kedes i Galileen och dess
utmarker och Hamot-Dor och dess
utmarker och Kartan och dess utmarker: tre städer;
33· så att alla de Gersonitiska släktemas städer voro tretton med därtill
hörande utmarker.
34. Och åt de Meraritiska släkterna
eller de återstående Leviterna vordo
gifna utur Sebulons stam Jok.neam
och dess utmarker och Ka1ta och
dess utmarker,
35· Dimna och dess utmarker och N ahala! och dess utmarker: fyra städer;
36. och utur Rubens stam Bezer
och dess utmarker och Jahza och
dess utmarker,
37· Kedemot och d ess utmark er och
Mefat och dess utmarker: fyra städer;
38. och utur Gads stam dråparefristaelen Ramat i Gilead och dess
utmarker och Mahanaim och dess
utmarker,
39· Hesbon och dess utmarker och
Jaeser och dess utmarker: tillsammans fyra städer;
40. så alt de städer, som föllo på
de af Leviternas slä..l.:cter återstående
Merariternas lott, efter deras släkter,
voro tolf städer.
4!. Leviternas samtliga städer inom
Israels barns besittning voro fyratioåtta med därtill hörande utmarker.
42. H var och en af dessa städer
hade sin utmark runclt omkring sig.
Så var det med alla dessa städerna.
43· Och Herren gaf åt Israels barn
hela landet, som han hade svurit att

KAP. 22: 8.

gifva deras fäder; och de intogo det
och bodde däruti.
• Mos. 12: 7· '3' '5· '5' tS. 26: 3· •8: '3·
44· Och Herren lät dem hafva ro
på alla sidor, såsom han hade svurit
deras fäder. Och ingen af deras fiender kunde stå emot dem, utan Herren gaf alla deras fiender i deras hand.
45· Intet uteblef af allt det goda
ord, som Herren hade tillsagt Israels
hus. Allt gick i fullbordan. Jos. '3' 14.
22

Kapitlet.

Rubct~, Gad oc!t !taifva .IIImz,asse viinda

tillbaka
Item oc/L bygga ett altare vid Jordnn.

Därefter kallade Josua till sig Rubens barn och Gads barn och
den halfva stammen Manasse
2. och sade till dem: I hatven
hållit allt hvad Mose, Herrens tjänare,
har budit eder, och I hafven lydt min
röst i allt hvad jag har budit eder.
4 lllos. 32:

20 • 2 "

5 Mos. 3' ,g,

3· I hafven icke öfvergifvit edra
bröder under denna långa tiden ända
till denna dag, och I hafven tagit i
akt Herrens, eder Guds, bud;
4 . och nu har Herren, eder Gud,
låtit edra bröller komma till ro, såsom han hade sagt dem. Vänden
också I nu tillbaka och dragen till
edra tjäll i eder besittnings land,
hvilket Mose, Herrens tjänare, har
gifvit eder på östra sidan om Jordan!
4 !11os. 32: 33· 5 Mos. 3: 12. Jos. '3' 8.
5· Allenast akten granneligen däruppå, att I göreu efter budet och
Jagen, som Mose, Herrens tjänm·e,
har budit eder, att I älsken Herren,
eder Gud, och vandren uppå alla hans
vägar och hållen hans bud och hållen
eder faste vid honom och tjänen honom af allt hjärta och af all själ!
5 Mos. Io: ••·

l

l

l

6. Och Josua välsignade dem och
lät dem gå, och de giugo till sina
tjäll.
7. Och åt den ena hälften af M anasses stam hade Mose gifvit lott i
Basan, och åt den andra hälften hade
Josua gifvit lott jämte deras bröder
på västra sidan om Jordan. Och när
Josua lät dem gå till deras tjäll och
hade villsignat dem,
Jos. 1 8: 7 .
8. saue han till dem: Återvänden
nu till edra tj~ll mc<l stora ägo<lebr

KAP. 22: 9.

JOSUAS BOK.

262

med ganska mycken boskap, siilver,
18. efler I nu ock vänden eder bort
guld, koppar, järn och kläder i stor ifrån Herren? Och när I så i dag
mängd! Skiften nu edra fienders byte sätten eder upp emot Herren, varder
med edra bröder!
han i morgon vred emot Israels hela
• ~Ios. 31: 26, 27. I Sam. 30: 24.
menighet.
9· Och så vände Rubens barn och
19. Men om det land, I hafven fått
Gads barn och den halfva stammen till besittning, är orent, så kommen
Manasse tillbaka och gingo ifrån Is- hit öfver till Henens egendomsland,
raels barn ifrån Silo, som ligger i där Herrens tabernakel är uppställdt,
Kanaans land, att de skulle draga in och tagen edra besittningar ibland
i Gileads land till deras besittnings oss! Men sätten eder icke upp emot
land, hvilket de hade fått till besitt- Herren och sätten eder icke upp emot
ning, efter Herrens befallning genom oss, därigenom att I byggen eder ett
Mos e.
altare f0rutom Herrens, vår Guds,
ro. Och då de kommo till de trak- altare!
ter vid J ordau, som ligga i Kanaans
20. Månne icke, när Akan, Serahs
land, byggde Rubens barn och Gads son, hade försyndat sil' på det spillbarn och Manasses halfva stam där gifna, vredc:n trii.ffade lo 1els hela meett altare vid J orclan, ett altare, stort nighet, så att han icke blef deu ende
till att åse.
man, som med lifvet fick umgälla sin
missgärning?
Jos. 7:, f. t Krön. 2: 7·
II. Och då Israels barn hörde sägas:
21. Då svarade Rubens barn och
Si, Rubens barn, Gads barn och den Gads barn och den halfva stammen
halfva stan1men Manasse hafva byggt Manasse och sade till hufvudmänueu
ett altare i Kanaans lands åsyn, i Jor- för Israels släkter:
dantrakten, på västra sidan om Israels
22. Herren den starke Gud, Herren
barn,
den starke Gud, han vet det, och Is12. församlade de sig, Israels barns rad må ock veta det: Om vi hafva
hela menighet, i Silo, att de skulle gjort detta af uppstudsighet eller af
trolöshet emot Herreu, så hjälpe du
draga upp att strida med dem.
13. Och Israels barn sände till Ru- oss icke i denna dag!
Ps. so: 1.
23. Om vi hafva byggt altaret förbens barn och till Gads barn och till
elen halfva stammen Manasse in uti denskull, att vi vilja vända oss ifrån
Gileads land, Pinehas, Eleasars, präs- Herren och däruppå offra brännoffer
eller spisoffer eller göra tackoffer därtens, son
4 Mos. •s: 7·
14. och med honom tio höfdingar, uppå, så straffe oss Herren!
24. Och om vi icke hafva gjort så
en höfding för h vart och ett af Israels
alla stammars fadershus, af h vilka h var af räddhåga, emedan vi tänkte, att
och en var hufvudman för sitt faders- edra ba1·n framdeles skulle kunna säga
till våra barn: »H vad hafveu I att göra
hus inom Israels släkter.
15. Och när de kommo till Rubens med Herren, Israels Gud?
25. då Herren har satt Jordan till
barn och till Gaels barn och den halfva
stammen Manasse i landet Gilead, ta- gräns emellan oss och eder, I Rubens
barn och Gads barn, så hafven I
lade de till dem och sade:
16. Så låter Herrens hela menighet ingen del i Herren.» Och så skulle
säga eder: H vilken synu är detta, h var- edra barn kunna hindra våra barn
med I hafven försyndat eder emot Is- ifrån att frukta Herren.
26. Därföre sade vi: låtom oss föreraels Gud, då I nu hafven vändt eder
ifrån Herren, därigenom att I hafven taga oss att bygga ett altare, icke
byggt eder ett altare och hafven satt för brännoffer eller för slaktoffer,
27. utan på det att det må vara ett
eder upp emot Herren ?
17. Var missgärningen med Peor oss vittnesbörd emellan oss och eder och
för ringa, från h vilken vi ända intill våra efterkommande, att vi vilja begå
denna dag icke äro renade, och för Herrens tjänst inför hans ansikte med
hvilken hemsökelsen triiffade Herrens våra brännoffer och våra slaktoffer
och våra tackoffer, så alt. edra baru
menighet,
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icke måtte framueles kunna säga till
våra barn: I hafven ingen del i Herren!
I Mos. 3" 48. Jos. 24: 27·
28. Och vi tänkte, att om det framdeles händer, att de så säga, så kunna
vi svara: sen på den afbild af Herrens altare, hvilken våra fäder hafva
gjort, icke för brännoffer eller slaktoffer, utan till ett vittne emellan
oss och eder!
29. Bort det ifrån oss, att vi skulle
sätta oss upp emot Herren och nu
vända oss bort ifrån Herren och bygga
ett altare för brännoffer, spisoffer eller
slaktoffer, förutom det Herrens, vår
Guds, altare, som står framför hans
tabernakel!
30. Och då nu Pinehas, prästen,
och de höfdingar för menigheten och
de hufvudmän för Israels släkter, som
voro med honom, hörde de ord, h vilka
Rubens barn och Gads barn och Manasses barn hade talat, behagade de
dem väL
3r. Och Pinehas, prästen Eleasars
son, sade till Rubens, Gads och Manasses barn: I dag förstå vi, att Herren är midt ibland oss, emedan I
icke hafven försyndat eder emot Herren med denna gärning. Nu hafven
I ock räddat Israels barn utur Herrens hand.
32. Och Pinehas, prästen Eleasars
son, och höfdingarne vände tillbaka
utur Gileads land ifrån Rubens och
Gads barn till Kanaans land, till Israels iJarn, och återförde till dem det
svar de hade fålt.
33· Och svaret behagade Israels barn
\'äl, och Israels barn lofvade Gud och
talade icke mera om att draga ut till
striu emot dem för att fördru·fva det
lanuet, där Rubens och Gads barn
bodde.
34· Och Rubens och Gads barn
j!:lf\'O altaret namn, ty ett »vittne
sbtll det vara emellan oss, att Herren
är den saune Guden•.

KAP. 2S: 12.

J osua var gallim al och till hög ålder
ko mil! en,
2. kallade Josua till sig hela Israel,
dess äldste och dess hufvudlllän och
dess domare och tillsyningsmän och
sade till dem: J ag är gammal och till
hög ålder kommen,
Jos. 2 4 : r.
3· och I hafven sett allt hvad Herren, eder Gud, har gjort åt alla dessa
folken här för eder skull, ty Herren,
eder Gud, har själf striut för eder.
4· Sen! jag har utskiftat på eder
dessa folk, som ännu äro kvar, genom
lott, till besittning efter edra stammar,
allt ifrån J ordan, och alla de folk, som
jag har utrotat, in till det stora hafvet
väster ut.
S· Och Herren, eder Gud, skall utdrifva dem undan för eder och förjaga dem undan för eder, så att I
skolen intaga deras land, såsom Herren, eder Gud, har sagt eder.
2 Mos. 14: 14.

23: 27.

6. Men varen n u väl faste till att
hålla och göra allt det som skrifvet
står i Moses lagbok, så att I icke viken därifrån, hvarken till höger eller
vänster,

s 1\los. s:

3~·

17: u, 20.

28: I.f.• Jos. 1: 7·

7. så att I icke beblanden eder Illeu
dessa folken, som ännu äro öfriga
när eder, och icke anropen eller svärj en vid deras gnuars namn eller tjänen
eller tillbedjen dem,
Ps. r6: 4· J er. s: 7· Zef. r: S·
8. utan hållen eder till Herren, eder
Gud, såsom I hafven gjort intill denna
dag!
s Mo•. n: ••·
9· Och Herren har fördrifvit undan
för eder stora och mäktiga folk, och
ingen har kunnat stå eder emot ända
till denna dag,
10. och en man ibland eder har
kunnat jaga tusen, ty Herren, eder
Gud, har själf stridt för eder, såsom
han har sagt eder.
3 Mos. 26: 8. s Mos. 28: 7· 32: 30.
1 I. Och b evaren edra själar granneligen, att I hafven Herren, eder Gud,
kär!
12. Ty om I vänden eder ifrån ho23 Kapitlet.
nom oCh hållen eder till den kvarlefva
Josua förmanar fo/kd.
af dessa folk, som ännu är öfrig när
ch långt efter, sedan Herren hade eder, och befrynden eder med dem i
låti t Israel komma till ro för alla giflennål, så att I beblall!len edt!r med
deras ficrHier rull(lt omkring, och då <lem, och de sig med euer

O
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13. så veten, att Herren, eder Gud,
skall icke mer fördrifva dessa folken
u n d an för eder, utan de skola varda
eder till snara och nät och till ett
gissel på edra sidor och till taggar i
edra ögon, till d ess I förgjorde varden
utur det goda landet, som Herren,
eder Gud, har gifvit eder!

trakt att besitta, och Jakob och hans
barn dro g o ned till Egypten.
• Mos . •s: 2 1 , • 4· 36: 8. 46: '·
5· Då sände jag Mose och Aron
och hemsökte E gypten p å sätt jag
gjorde, och därefter förde jag eder ut;
2

!llos. 3: •o.

kap. 7 f.

Q ch

6. och jag förde edra fäder utur
Egypten, och när I voren komne till
hafvet och Egyptierna jagade efter
edra fä<ler med vagnar och ryttare
intill Röda hafvet, 2 !\los.,., 37 • , 4 , 9 .
7· så ropade de till Herren, och han
satte ett mörker emellan eder och
Egyptierna och lät hafvet komma öfver dem och öfvertäckte dem; och
edra ögon sågo hvad jag gjorde i
Egypten, och I bodden i öknen en
lång tid;
2 Mos. '4' 2o, 28.
8. och jag förde eder in uti Amoreernas land, som bodde på andra sidan
om Jordan, och då de stridde emot
eder, gaf jag dem i eder hand, så att
I intoi?.en deras land, ochjag förgjorde
dem for eder.
4 Mos .• ,, •• f.
9· Då re~te sig upp Balak, Zip:pors
son, Moab1ternas konung, och stndde
emot ~sruel, och han sände och lät
k_~la B1leam, Tieors son, att ban skulle
forbanna eder;
4 Mos. 22: 2.
ro. men jag ville icke höra Bileam,
och han välsi g nade eder, och jag räddade eder utur lians hand.
r r. O el.! då I hade n gått öfver J ordan och kommit till J eriko, stridde
Jerikos inbyggare emot eder, Amoreerna, Ferisseerna, Kananeerna, Heteerna, Girgaseerna, Hivveerna och J ebuseerna, och jag gaf dem i eder hand;

3· och jag hämtade eder fader A braham ifrån andra sidan älfven ocl.i lät
honom vandra i hela Kanaans laud
och förökade honom hans säd och
gaf honom Isak;
, Mos. 12 : r. 2 . : 2 .
4· och åt !sak gaf jag Jakob och
Esau, och åt Esau g af jag Seirs bergs-

och jag sände bålgetingar framför eder, och dessa drefvo dem, de
två Amoreiska konungarne, ut för
eder, icke g enom ditt svärd eller genom din b åge; 2 Mos. 2 3 : 28. 5 Mos. 7 : 20.
13. och jag gaf eder ett land, på
h vilket dn icke ha de arbetat, och städer, som I icke haden uppbyggt, att
I skullen bo däruti, och vin g årdar
r ocn ollvgårdar som I icke baden planterat till att
utaf.
'
5 1\!os. 6: 10, n. Ps. 44 : 4 •
14. Frukten därföre nu Herren och
tjänen honom med uppriktighet och
trohet och låten de l:,rudar fara, som
edra fäder hufva tjiinat på andra sidan
, älfvcn och i Rgypten,och tjiineu Hcrr(;n!

4

Mos . 33 , 55 . Dom .

2 : 21 ,

14. Och si, jag går snart all världens väg, och besinnen af allt edert
hjärta och af all eder själ, att icke ett
enda af alla de goda orden, hvilka
Herren, eder Gud, har sagt till eder,
hur uteblifvit! Allt har gått i fullbordan för eder. Icke ett ord däraf
har uteblifvit.
, Kon . ., 2 . Jos. 21 , 45 .
rs. Men likasom allt det goda har
kommit öfver eder, som Herren, eder
Gud, har sagt eder, så skall ock Herren låta komma öfver eder allt det
onda till dess han har förgjort eder
utur detta goda landet som Herren
eder Gud, har gifvit eder. Jos. 24 , 20 , '
r6. Om I öfvertriiden Herrens, eder
Guds, förbund, som han har budit
eder, och gån bort och tjänen andra
gudar och tillbedjen dem, så skall
Herrens vrede upptändas emot eder,
och I skolen snarlio-en blifva utrotade
utur det goda lm~det, som han liar
gifvit eder. 3 !\Ios .• 6 , , 4 f. 5 !\Ios .• 3 , , 5 .

24 Kapitlet.
Josuns sista tal till folket.
Elt!asars död.

J osuas och

J osna församlade alla Israels
stammar till Sikem och kallade
fram de äldste i Israel, dess hufvudmän och dess domare och dess uppsyningsmän, och de framträdde inför
Uerren;
J os. 23 : 2 •
2. Och J osua sade till allt folket:
Så säger Herren, Israels Gud: Edra
filder bodde i forntiden på andra sidan
om älfveu, Tarah, Abrahams fader och
N ah ors fader, och tjänade andra gudar,
'1\los. '" 26, 3"

l

J os. 3 : 16.

6:

12.

lita

20.

xo: 8.

u : 8.

265
J 5·

JOSUAS BOK.

Men tyckes det eder icke god t
,·ara att tjän a Herren, så utväljen eder
i dag hvem I viljen tjäna, antingen
de gudar, som edra fäder hafva tjänat
på andra sidan älfven, eller de Am or eers gudar, i h vilkas land I bon! men
ja o- och m itt h us, vi vilja tjäna Herren.
16. Då svarade folket och sade: Bor t
det, att vi skulle öfvergifva H erren
och tjäna andra gudar!
17. Ty Herren , vår Gud, h an har
fört oss och våra fäder utur Egyptens
land, u tur träldomshuset, och har i uför våra ögon gjort dessa stora under
och bevarat oss p å h ela den vägen,
som vi hafva gått, och ibland de folk,
genom hvillca vi hafva tågat ;
18. och H erren har u tdrifvit undan
för oss alla folk och de Amoreer, som
bodde i landet. Därföre vilja ock vi
tjäna H erren; ty han är vår Gud.
19. Och Josua sade till folket: I
k u n nen icke tjän a Herren; ty han är
en helig Gud och en n itälskande Gud,
som icke förlåter eder edr a öfverträdelser och synder;
20. ty om I öfvergifven Herren och
tjänen främmande gudar, så skall han
vända sig emot eder och göra eder
ondt och förgöra eder, efter att förut
hafva gjort eder godt.
Jos. 2 3 : '5·
21. Och folket sade till J osua: Icke
så, utan vi vilja tjäna H err en.
22. Då sade J osua till folket : I ären
nu själfve vittnen emot eder, att I
hafven utvalt Herren, att I skolen
tjäna honom. Och de svarade: J a.
23. Så skaffen nu undan ifrån eder
de främmande gudar, som äro iblan d
eder, och böjen edra hjärtan till Herren, Israels Gud!
24. Och folket sade till Josua: Vi
vilja tjäna Herren, vår Gud, och lyda
hans röst.

KAP. 24: 33 .

25. Och J os u a gjorde p å den dagen
ett förbund med folket och satte dem
lag och rätt före i Sikem.
26. Och J osua nedskref allt detta i
Guds lags bok och t og en stor sten
och uppreste honom där under den
eken, som var vid H errens helgedom.
' Mos. 35: 4·

Dom. 9: 6.

27. Och Josua sade till allt folket:
Si, deuna stenen skall vara vittne emot
oss, ty han har hört allt H errens tal,
som h an h a r talat med oss, och han
skall vara ett vittne emot eder, att l
icke skolen förneka eder Gud.
28. Och J osua lät folket gå, h var
och en till sin b esittning. D om . ., 6.
29. O ch det begaf sig, när d etta
var sked t, att J os u a, N uns son, H errens tjänare, va rdt död, då han var
h undra tio å r gammal ;
D om . ., a.
30. och de beg rofv·o honom på gränsen af h ans besittnin g, i Timnat-Serah,
som ligger i Efraims bergstrakt, på
norra sidan om berget Gaas.
Dom. 2: 9·

31. Och I srael tjänade Herren så
länge J osu a lefde och de äldste, h vilka
lefde långt efter Josua och kände alla
Herrens gärnin gar, som han hade
gjort för Israel.
32. Och J osefs ben, h vilka Israels
barn hade för t utu r E gypten, begrofyo
de i Sikem, på det åkerstycket, som
J akob hade köpt af Hemors, Sikems
faders, barn för hnndra kesiter, och
h vilket tillföll J osefs barn till besittning.
x Mos. 33: ' 9· so: 25.
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Mos. 13: '9·

Ap. G. 7: x6.

33· Och Eleasar, Arons son, vardt
död, och de begrofvo h onom i det
Gibeat, som hörde Pin ehas, hans son,
till, och som hade blifvit honom gifvet i E fraims b ergstrakt.
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