Domare-Boken.
Kapitlet.

rr. Och han drog därifrån emot
Debil-s inbyggare. Och Debir hette
E fter Joslias do" d tra'i5-ade Israels fordomdags Kit]"at-Sefer. Jos. , 5, , 5.
barn H erren och sade: Ho skall
r2. Och Kaleb sade: Den som slår
ibland oss draga först åstad emot Ka- och intager Kitjat-Sefer, åt honom vill
n aneerna för att stnda emot dem?
jag gifva min dotter Aksa till hustru.
1

Kriget fortsälles af Israels stammar.

4 Mos. 27:

2:r.

Jos. :rs: r6.

Dom. 2o: r8.

Och Herren sade: Judaskalldraga
åstad. Si, jag har gifvit landet i hans
hand.
3· Och Juda sade till sin broder
Simeou: Drag åstad med mig in i
min lott och låt oss strida emot Kauaneerna, så vill ock jag gå med dig i
din lott! Och imeon gick med honom.
4· Och Juda drog åstad, och Herren
gaf Kananeerna och Ferisseerna i deras hand, och de slogo dem vid Besek,
tio tusen män.
5· Och i Besek sammanträffade de
med Adon i-Besek och stridde emot
h onom ocll slogo Kananeerna och
Ferisseema.
6. Och Adoni-Besek flydde, och de
j agade efter honom, grepo honom och
hög go af honom tummarue på hans
händer och fötter.
7· Och Adoni-Besek sade: Sjuttio
konungar, med afhuggna tummar på
händer och fötter, plockade smulor
un der mitt bord. Såsom jag har gjort,
så h ar ock Gud vedergällt mig. Och
de förde honom till Jerusalem, där
han blef död.
8. Och Judas barn stridde emot Jerusalem och intogo staden och slogo
den med svärdsegg och stuckostaden
i brand.
9· Och sedan drogo Judas barn ned
till att strida emot de Kananeer, som
bodde i bergstrakten, i sydlandet och
i låglandet.
ro. Och Juda drog emot de Kananeer, som bodde i Hebron, och Hebron
hette for domdags Kitjat-Arba, och de
slogo S esaj och Ahiman och Talmaj.
2.

Jos. to: 36. n: 21. , 5: , 4.
• Sc jos. 15: 19. - •• Se 4 Mos. ot: '·

13. Och Otniel, son till Kenas, som
var Kalebs yngre broder, intog staden;
och han gaf åt hon om sin dotter Aksa
till hustru.
14. Och under vägen till sitt nya
hem öfvertalade hon honom att begära
ett stycke jord af hennes fader. Och
hon steg ned ifrån åsnan, och Kaleb
sade till henne: Hvad är det du vill?
rs. Och hon sade: Gif mig en afskedsskänk l Då du har bortgift m ig
i södern, så skänk mig ock v attukällor! Och han skänkte h enne källor ofvan och källor nedan.*
r6. Och Kenitens, Moses svärfaders,
barn hade dragit upp ifrån Palmstaden med Judas barn till Judas öken,
som ligger söder om Arad, och de hade
gått och bosatt sig ibland folket.
2 Mos. x8:

I.

~Mos. to: 29· 24: ••. 5 Mos. 34' 3·

' Sam. '5' 6.
17. Och Juda drog åstad med sin
broder Sim eon, och de slogo de Kananeer, som bodde i Zefat, och gåf\'o
staden till spillo och kallade den
staden H orma.**
r8. Och Juda intog Gasa med dess
område och Askelon med dess område
och Ekron med dess område.
19. Och Herren var med Juda, så
att han intog bergstrakten; men han
kunde icke fördrifva dem som bodde
i dalbygden, därföre att de hade järnvagnar.
Jos. t 7: 16, .a.
20. Och de gåfvo Hebron åt Kaleb,
såsom Mose hade sagt; och han fördref därutur Enaks tre söner.
~Mos.

'4' 2 4·

Jos. t~: '3·

15' 13.

2r. Men Benjamios barn fördrefvo
icke de Jebuseer, som bodde i Jerusalem, utan J ebuseerna bodde n är
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Benjamins barn i Jerusalem, såsom
de göra ännu i dag.
Jos. r s: 63. r8: 28. • Sam. s: 6, 7·
22. Och äfven Josefs barn drogo
npp till Bet-El, och Herren var med
dem.
23. Och Josefs hus sände spejare
till Bet-El, som fordomdags hette Lus.
I

Mos. 28: 19.

24. Och väktarne fingo se en man

gå utur staden och sade till honom:
Visa oss huru vi skola komma in i
staden, så vilja vi göra barmhärtighet
med dig!
25. Och när han hade visat dem
hvarest de skulle komma in, slogo
de staden med svärdsegg; men den
mannen och all hans släkt läto dc gå.
26. Och mannen gick in uti Heteernas land och byggde en stad och
kallade den Lns, såsom den heter ännu
Jos. I6: 2•
i dag.
27. Och Manasse intog icke BetSean och dess köpingar, icke heller
Taat1ak och dess köpingar, och icke
heller dem som bodde i Dor och dess
köpingar, icke heller dem som bodde
i Jibleam och dess köpingar, icke heller dem som bodde i Megiddo och
dess köpingar; och Kananeerna funno
för godt att bo kvar i detta landet.

KAI'. 2: !).

mes och
Bet-Anat vordo skattskyldi ge.
34· Och Amoreerna trängde Dans
barn till bergstrakten, ty de tillstadde
dem icke att komma ned i dalbygden.
35· Och Amoreerna funno för godt
att stanna kvar i Har-Heres, Ajalon
och Saalbim; dock vardt Josefs ätts
hand tung öfver dem, så att de blefvo
skattskyldige.
36. Och Amoreernas gräns gick ifrån
Akrabbims-höjden och ifrån Sela vidare uppåt.
2

Kapitlet.

och

Isr.uls trög/u t , affall oclt str,..ff.

Domart.

Herrens ängel kom ifrån Gilgal
till Bokim och sade: Jag förde
eder utur Egypten och lät eder komma
in uti det land, som jag hade svurit
edra fäder, och jag sade: Jag skall
icke bryta mitt förbund med eder till
evig tid;
I Mos. , 7, 7. 5 Mo<. 2 9 : , 4 f.
2. men också skolen I icke ingå
något förbund med detta landets inbyggare, utan I skolen nedbryta deras altaren. Men I hafven icke lvdt
min röst. Hvi hafven I så gjord
4 Mos. 33: s•·

s Mos. 7: •·

I>= 3·

3· Också hade jag sagt: Jag vill
Jos. I 7: I2.
1 icke fördrifva dem undan för eder,
28. Och när Israel bl e f den starkare, utan ue skola vara eder till ett n~t,
gjorde han Kananeerua skattskyldige, och deras gudar skola vara eder till
men han fördref dem icke. Jos. , 7, I 3 . snara. • Mos .• 23: 33· s Mo~. 7' I6. Jos. 23: I3·
29. Och icke heller Efrairu fördref
4· Och da ;Herrens rmgel hade sag:
de Kananeer, som bodde i Geser, utan dessa o:den .. till alla Israels ..barn, hor
Kananeerna bodde kvar ibland dem folket sm rost upp och g ra t;
i Geser.
5· och de kallade denna platsen
30. Sebulon fördref icke heller dem' Bokim* och offrade där åt Herren.
som bodde i Kitron och N.ahalol, utan
6. Och Josua lät folket gå, och IsKananeerna bodde ~var 1bland dem, raels barn gingo hvar och en till sin
men voro skattskyldige.
lott för att taga landet i besittning.
31. Aser fördref icke dem som bodde
J os .• 4 : .s.
i Akko, icke heller dem som bodde i
7· Och folket tjänade Herren så
Zidon, i Ahlab, i Aksib, i Helbah, i länge Josua lefde och så länge de
Afik och i Rehob,
äldste lefde, hvilka lefde långt efter
32. utan Aseriterna bodde kvar Josua, och som hade sett allt det Heribland de Kananeer, som bodde i lan- rens stora verk, som han hade gjort
det, ty de fördrefvo dem icke.
för Israel.
Jos . • 4 , 3 ,.
33· Naftali fördref icke dem som
8. Och Josua, Nuns son, Herrens
bodde i Bet-Semes, ej heller dem som tjänare, vardt död, ett hundra och tio
bodde i Bet-Anat, utan bodde kvar år gammal,
Jos. 24 : • 9 • 3o.
ibland de Kananeer, som bodde i
9· och de begrofvo honom på grän·
landet; men de som bodde i Bet-Se- , sen af hans besittning, i Timnat-Heres,

l

l

• D. ä gr:\tareplatsen.

KAP. 2: 10.
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i Efraims bergstrakt, på norra sidan
om berget Gaas.
ro. Och då nu ock hela detta släktet var samladt till sina fäder, kom
ett annat släkte efter dem , hvilket
icke kände Herren eller det verk, som
han för Israel hade gjort.
I r. Och Israels barn gjorde h vad ond t
var i Herrens ögon och tjänade Baal
12. och öfvergåfvo Herren, deras
fäders Gud, som hade fört dem utur
Egyptens land, och följde andra gudar
efter, af de folks gudar, som bodde
omkring dem, och tillbåda dem och
förtörnade Herren.
13. Och de öfvergåfvo Herren och
tjänade Baal och Astarte.
1

Sam.

31: 10.

:x

Kon . u: 5·

2

Kon.

26 8

Emedan d etta folk har öf\·ertriitlt 111itt
förbund, hvilket jag hade b udit d eras
fäder, och de icke hafva velat höra
min röst,
4 Mos. 33: 55·
21. så vill jag härefter icke undan
för dem fördrifva något af de folk,
h,;uca J osua lämnade efter sig då han
blef död;
22. att jag med dem må försöka
Israel, om de vilja hålla sig till H errens väg och vandra däruppå, såsom
deras fäder sig till den hållit hafva,
eller icke.
23. Och Herren hade låtit d essa folk
blifva kvar, och han hade icke med
hast fördrlfvit dem och icke gifvit dem
i J osu as hand.

23: 1 3.

14. Och Herrens vrede upptändes
3 Kapitlet.
emot Israel, och han gaf dtm i plundDomarena Otuie!J Eltud ock Samgat',
rares hand, som plundrade dem, och
han sålde dem i deras fienders hand
ch dessa voro de folk, som Herrundt omkring; och de kunde icke
ren hade låtit kvarblifva till a tt
mera stå sina fiender emot,
med dem försöka alla dem af I srael,
Ps. 44: IJ. Es. so: x.
som intet hade erfarit af de Kanan e15. utan ehvart de vände sig, var iska krigen ;
5 Mos. 7 : 22.
Herrens hand emot dem till deras
2. för att också d e a f I sraels barns
ofärd, såsom Herren hade sagt dem, efterkommande, som intet h ade eroch såsom Herren hade svurit dem, farit af de forna krigen, skulle komma
och deras trångmål blef ganska stort. i erfarenhet däraf och lära sig kriga:
3 1\Ios. 26: '7• 33· s 1\los. 28: 15 f.
3· nämligen fem Felisteiske h öf16. När 1m Herren lät domare upp- dingar, och alla de Kananeer, Zidonier
stå, som räddade dem utur deras och H ivveer, som bodde i Libauan s
plundrares hand,
Dom. 3: xo.
bergstrakt, ifrån berget Baal-Hermon
17. så lydde de icke heller sina do- ända till Hamat.
mare, utan afföllo till andra gudar och
4· Och dessa voro kvarlämnade, för
tillbåda dem och veko snart af ifrån att h an med dem skulle försöka Isden vägen, på h vilken deras fäder hade rael för att erfara, om de skulle lyda
vandrat i lydnad för Herrens bud, Herrens bud, hvilka han hade budit
och gjorde icke såsom de.
deras fäder genom Mose.
18. Då nu Herren lät domare uppstå ibland dem, så var Herren med
5· Då nu Israels barn bodde midt
domaren och halp dem utur deras ibland Kananeerna, Heteerna, Amofienders hand så länge domaren lefde; reerna, Ferisseerna, H ivveerna och
ty Herren bevektes till förbarmande J ebuseerna,
af deras suckan öfver dem som plå6. to go de deras döttrar till h u strur
och gåfvo sina dött rar åt deras sön er
gade och förtryckte dem.
19. 1\Ien när domaren blef död, så och tiänade deras gudar,
2 Mos. 23: 32. 5 1\los. 7: 3, 4·
""ände de tillbaka och blefvo ännu mera
fördärfvade än deras fäder, så att de
7· och Israels barn gjorde det ondt
följde andra gudar till att tjäna dem var i H errens ögon och glömde Heroch tillbedja dem, och de afstodo icke ren, deras Gud, och tjänade Baal och
ifrån sina onda gärningar eller ifrån Astarte.
8. Och Herrens vrede uppt ä ndes
sitt halsstyfva väsende.
D om . 3: 12.
20. Därföre upptändes ock Herrens emot Israel, o ch han sålde dem i K uvrede ernot Israel, så att han sade : san-Risataims han d , k onungens i Me·
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sopotamien, och Israels barn tjänade
Kusan-Risataim i åtta år.
9· Och Israels barn ropade till Herren, och Herren lät en räddare uppstå ibland Israels barn, som räddade
dem, Otniel, son till Kenas, som var
Kalebs yngre broder.
ro. Och Herrens ande var öfver
honom, och han var domare i Israel
och drog ut till strid; och Herren gaf
Kusan-Risataim, konungen i Mesopotamien, i hans hand, och hans hand
vardt Kusan-Risataim öfvermäktig.
II. Och landet fick ro i fyratio år;
och Otniel, Kenas' son, vardt död.
Dom. 8: o8.

KAP. 4: 2.

sin högra sida och stötte det uti hans
buk,
22. så att till och med skaftet gick
in efter klingan, och istret slöt till
om klingan; ty han drog icke svärdet
ut ur hans buk, och det gick ut i
korsryggen.
23. Och Ehud gick ut i förstugan
och lät igen dörrarna till salen och
sköt regeln för.
24. Och då han nu hade gått ut,
kom mo tjänarn e in; och när de funno,
att dörrarna till salen voro reglade,
sade de: Förmodligen har han något
bestyr i sommarsalen.
25. Och när de hade väntat i det
längsta och funuo, att han icke öppnade dörrarna till salen, togo de nyckeln och öppnade, och si, då låg deras herre död på marken.
26. Och Ehud kom undan medan
de dröjde, och han tog vägen förbi
stenbrotten och kom undan till Seira.
27. Och då han kom till Efraims
bergstrakt, stötte han i trumpeten,
och Israels barn drogo med honom
ned ifrån bergstrakten, och han gick
i spetsen för dem.
28. Och han sade till dem: Följen
efter mig! ty Herren vill gifva edra
fiender, Moabitema, i eder hand. Och
de följde efter honom och intogo öfvergångsställena öfver Jordan till Moabs land och släppte ingen öfver.
29. Och de nedgjorde ,;a detta tillfälle omkring tio tusen Moabiter, allesamman starke och stridbare män, så
att icke en enda kom undan.
30. Och Moab blef på den dagen
kufvad under Israels hand. Och landet hade ro i åttio år.
31. Och efter honom kom Samgar,
Anats son, som slog sex hundra Felisteer med en oxpik, och äfven han
blef en räddare i Israel.
Dom. 5: 6.

12. Och Israels barn fortfora att
göra hvad ondt var i Herrens ögon,
och Herren gaf Eglon, Moabs konung,
makt öfver Israel, därföre att de gjorde
det ondt var i Herrens ögon.
13. Och han församl ade till sig Ammons barn och Amalek och drog åstad
och slog Israel, och de intogo Palmstaden.
14. Och Israels barn tjänade Eglon,
Moabs konung, i aderton år.
rs. Och Israels barn ropade till
H erren, och Herren lät uppstå ibland
dem en räddare, Ehud, Geras son,
Benjaminiten, en vänsterhänd man;
och Israels barn sände med honom
en skänk till Eglon, Moabs konung.
r6. Och Ehud gjorde sig ett tveeggadt svärd, en aln långt, och band
detta under sina kläder vid höften på
sin högra sida;
17. och han lät bära fram skänken
till Eglon, Moabs konung. Och Eglon var en ganska fet man.
r8. Och när han hade fått skänken
framburen, lät han folket gå, som
hade burit skänken,
19. och vände själf tillbaka ifrån
stenbrotten i Gilgal och sade: Jag
hafver, o konung, ett hemligt ärende
4 Kapitlet.
till dig. Och då han sade: Tyst! gingo
Debora
domarhut
a. Bm·ak drager emot Siura,
de alle ut, som stodo omkring honom.
som döda= nf Jael.
20. Och Ehud gick in till honom,
ch Israels barn fortfora att göra
där han satt i sommarsalen allena;
hvad ondt var i Herrens ögon
och Ehud sade: Jag hafver något från
Gud att säga dig. Och han stod upp sedan Ehud var död.
2. Och Herren sålde dem uti Jabins,
från sin stol.
21. Och Ehud räckte ut sin vänstra en Kananeisk konungs, haud, som
hand och tog svärdet ifrån höften på regerade i Hazor, och hvilkens här-
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hötvitsman var Sisera, som bodde i
Haroset-Gojim. Jos. n: n. r Sam. r2: 9·
3· Och Israels barn ropade till Herren ; ty han hade nio hundra järnvagnar och förtryckte Israels barn med
våld i tjugu år.
4· Och Debora, en profetissa, Lappidots hustm, var vid denna tiden
darnarinna i Israel.
S· Och hon satt under Deboras
palmträd, emellan Rama och Bet-El,
i Efraims bergstrakt; och Israels barn
drogo upp till henne för att dömas.
6. Och hon sände och kallade Barak, Abinoams son, ifrån Kedes-Naftali och sade till honom: Si, Herren,
Israels Gud, har budit dig: Gack och
drag åstad till berget Tabor och tag
tio tusen män med dig, utaf Naftalis
och Sebulons barn!
Ebr. n: 3,.
7· ty jag vill föra Sisera, Jabins
härhöfvitsman, till dig vid bäcken
Kison, med hans vagnar och hans här,
och jag vill gifva honom i din hand.
8. Och Barak sade till henne: Om
dn går med mig, så går jag, men går
du icke med mig, så går icke heller
jag.
9· Och hon svarade: Nog skalljag
gå med dig; men äran biliver icke din
på den väg du går, ty Herren skall
gifva Sisera i en kvinnas hand. Och
Debora gjorde sig redo och gick med
Barak till Kedes.
ro. Och Barak uppbådade Sebulon
och N aftali till Kedes, och efter honom drogo tio tusen män, och Debora
följde ock med honom.
r r. Men H eber, Keniten, hade skilt
sig ifrån Keniterna, ifrån Hobabs, Moses svärfaders, barn, och hade uppslagit sitt tält vid eken Zaannaim vid
4 Mos. ro: 29. Dom. r: r6.
Kedes.
12. Och man berättade ftir Sisera,
att Barak, Abinoams son, hade dragit
upp på berget Tabor.
13. Och Sisera uppbådade alla sina
vagnar, nio hundra järnvagnar, och
allt sitt folk, ifrån Haroset-Gojim till
bäcken Kison.
14. Och Debora sade till Barak: Statt
upp! ty denna är den dagen, på h vilken H erren vill gifva Sisera i din hand.
Si, Herren drager ut framför dig. Och
Barak drog ned ifrån berget Tabor,
·och tio tusen män efter honom.
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15. Och Herren bragte Sisera och
alla hans vagnar och hela hans här i
förvirring och lät Barak slå dew med
svärdsegg, så att Sisera steg ned ifrån
sin vagn och flydde till fots. Ps. a3: , 0 ,
r6. Och Barak satte efter vagname
och hären ända till Haroset-Gojim, och
Siseras hela här föll för svärdsegg, så
att icke en blef öfver.
17. Och Sisera flydde till fots in uti
Jaels, Keniten Hebers hustn1s, tält;
ty konung Jabin i Hazor och Keniten
Hebers hus voro i frid med hvarandra.
r8. Och Jael gick ut emot Sisera
och sade till honom: Tag in, min herre,
tag in hos mig och frukta intet! Och
han tog in i hennes tält, och hon
höljde öfver honom med ett täcke.
19. Och han sade till henne: Kära,
gif mig litet vatten till att dricka, ty
jag är törstig! Och hon öppnade
mjölkflaskan och gaf honom att d ricka
och höljde öfver honom.
Dom. s: •5·
20. Och han sade till henne: Ställ
dig i dörren till tältet! och om n ågon
kommer och frågar, om någon är här,
så säg: ingen.
21. Och Jael, Hebers hustru, tog en
tältplugg och satte en hammare i sin
hand och gick sakta in till honom
och slog pluggen genom hans tinningar, så att den gick ned i marken.
Och han, som af b·ötthet hade djupt
insomnat, vardt död.
22. Och så kom nu Barak, som satte
efter Sisera, och Jael gick ut emot
honom och sade till honom: Kom hit,
så vill jag visa dig den man, som du
söker! Och han gick in till henne,
och si, Sisera låg död, med tältpluggen genom sina tinningar.
23. Och Gud lät på den dagen Jabin, den Kananeiske konungen, kufvas af Israels barn.
24. Och Israels barns hand blef allt
tyngre öfver J abin, den Kananeiske
konungen, till dess de utrotade honom.

5 Kapitlet.
DeOoras och Bat·aks segersllng-.

D å sjön go Debora och Barak, Abinoams son, på den dagen och

sade:
2.

»Lofven Herren. att anförare
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fönle Israel an, och att folket följde
dem villigt!
Dom. {: ro.
3· Hören, I konungar, gifven akt,
I furstar! Jag, om Herren vill jag
sjunga; om Herren, Israels Gud, vill
jag spela.
4· Herre! då du drog ut ifrån Seir
och gick fram ifrån Edoms mark, då
skalf jorden, och himmelen dröp, och
skyan1e dröpo af vatten. 5 Mos . .: 3 , 4·
33: •· Ps. 68: 8, 9· 77: r8. 97: 5· r r4: 7·

5· Bergen smulto för Herrens an-

sikte, själfva Sinai för Herrens, Israels
Guds, ansikte.
, Mos. rg: r6, r8.
6. I Samgars, Anats sons, dagar, i
Jaels dagar stodo vägame öde, och de
som gingo på stigarue måste gå krokiga vägar.
Dom. 3 : 3'·
7· Och fälten i Israel stodo tomma
till dess jag Debora uppstod, uppstod
som en moder i Israel.
Dom. 4 : 4 .
8. Man valde sig nya gudar. Strax
stod kriget för portarne. Hvarken
sköld eller s p jut sågs ibland de fyratio tusen i Israel.
r Sam. r 3 : r 9 , 22.
9· Mitt hjärtas tack åt Israels härförare, och åt dem bland folket som
villigt följde dem!
ro. Lofven Herren, I som riden på
hvitfläckiga åsninnor, I som på mattor sitten och I som på vägame gåu,
Dom.

10:

4·

12:

14.

sjungen med högre stämma än
deras, som fåren klippa emellan vattningsställena, där man sjunger om
Herrens välgärningar, hans välgärningar mot sina fält i Israel! Då drog
Herrens folk ned till portarne.
12. Upp, upp, Debora, upp, upp
och sjung en sång! Upp, Bara.k, och
fånga dina fångar, du Abinoams son!
13. Då droga de mangrant ned till
Jle tappre. Herrens folk drog ned till
mig med sina hjältar:
14. ifrån Efraim de som bodde i
Amaleks land; därnäst du, Benjamin,
med dina skaror. Ifrån Makir droga
härförare ned och ifrån Sebulon de
som buro fältherrestafven.
15. Och Isaskars furstar slöto sig
till Debora; och likasom Isaskar, så
framstörtade Barakidalen i hans spår.
Vid Rubens bäckar uppgjordes stora
planer.
r6. Hvi satt du kvar emellan spiltorna för att lyssna till herdepipornas
II.

KAP.
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30.

ljud? Vid Rubens bäckar uppgjordes
stora förslag.
17. Gilead satt stilla på andra sidan
om Jordan. Och Dan, hvi dröjde han
vid skeppen? Hvi satt Aser i ro vid
hafvets strand, i stilla lugn vid sina
'lrikar?
r8. Sebulon är ett folk, som gifver
sitt lif till pris åt döden, så ock Naftali, på markens höjder.
19. Konungar komma och började
striden. Då stridde Kanaans konungar
vid Taanak, vid l\Iegiddos vatten; men
siliverbyte fingo de icke.
20. Från himmelen stridde stjärnorna; från sina banor stridde de mot
Sisera.
2r. Kisans bäck bortsköljde dem; en
härlig bäck är Kisonbäcken. Framåt,
min själ, med kraft!
22. Då stampade hästarnes hofvar,
när deras starka ryttare sprängde,
sprängde framåt.
23. Förbannen Meros, sade Herrens
ängel, förbannen dem som där bo, att
de icke komma Herren till hjälp, Herren till hjälp med de tappre!
24. Välsignad ibland kvinnor J ael,
Keniten H e b ers hustru! Välsignad
hon bland kvinnor och hennes tjäll!
25. Vatten begärde han. Mjölk gaf
hon. I högtidsskålen räckte hon honom mjölk.
26. Sin hand uträckte hon efter tältpluggen och sin högra hand efter arbetsyxan och slog så Sisera igenom
hans hufvud och kl'Ossade och genomstack hans tinningar.
27. Emellan hennes fötter sjönk han
ned, föll han och blef liggande. Emellan hennes fötter sjönk han ned och
föll. Där han nedsjönk, där låg han
tillintetgjord.
28. Siseras moder såg ut genom
fönstret och ropade bakom gallret:
Hvi töfvar hans vagn så länge att
komma? H vi dröja hofslagen af hans
spann?
29. De klokaste bland hennes fruar
svarade, och samma svar gaf hon sig
själf:
30. Skulle de icke skifta det segerbyte, som de hafva tagit, en flicka,
två flickor åt hvar man, segerbyte af
färgadt tyg åt Sisera, en konststickad
klädning af färgadt tyg, två konst-

DOMARE -BOKEN.

KAP. 5: 3 I.

stickade klädniugar af färgade tyger
till segerbyte för hans hals?
31. Alltså, o Herre, förgånge alla
dina fiender, men de som honom älska, de vare såsom den u ppgående
solen i sin kraft!• Och landet hade
ro i fyratio år.

6 Kapitlet.
Gideon.

O

ch Israels barn gjorde h vad ondt
var i H errens ögon, och Herren
gaf dem i Midjaniternas hand i sju år.
2. Och då Midjaniternas hand var
hård öfver Israel, uppsökte Israels
barn åt sig k lyftor i bergen och k ulor och b ergfästen.
3· Och när Israels barn hade sått,
kommo Midjaniter och Amalekiter och
österns barn
4. och lägrade sig emot dem och
förstörd e växten på mar k en, ända till
Gasa, och lämnade inga lifsm edel kvar
i Israel, hvarken får, fä eller åsna;
5. ty de drogo upp med sina hjordar och sina tält och kommo såsom
gräshoppor i myckenhet, så att hvark en de eller deras kameler k unde räkn as ; och de gingo in i landet och
härjade det.
6. Och I srael vardt mycket försvagad för Midjaniternas skull, och I sraels barn ropade till Herren.
7· Och när Israels barn ropade t ill
Herren för Midjaniternas skull,
8. sände Herren till Israels barn en
profet, och denne sade till dem: Så
säger H erren, Israels Gud : Jag har
fört eder utur Egypten och låtit eder
u tgå utu r träldomshuset,
9· och jag har frälst eder utur Egyptiemas h a nd och utur alla deras hand,
som förtryckte eder, och h ar drifvit
llem ut undan för eder och gifvit eder
deras land;
10. och jag sade till eder: Jag är
Herren, eder Gud. I skolen icke
frukta Amoreernas gudar, i hvilkas
land I bon. Men I lydden icke min
2 Kon. , 7, 35 , 38 •
röst.
r r. Och Herrens ängel kom och
satte sig under eken i Ofra, som tiilhörde J oas, Abiesriten. Och dennes
son Gideon tröskade h vete uti ett
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p resskar för att rädda det undan 1\Iidj aniterna.
12. Och Herrens ängel syntes för
honom och sade till honom : Herren
är med dig, du starke hjälte!
13. Och Gideon sade till honom:
Ack! är Herren med oss, hvi vederfares oss då allt detta? Och hvar äro
nu alla hans under, som våra fäder
hafva förtäljt oss, sägande: Har icke
Herren fört oss utur Egypten? Men
nu har Herren öfvergifvit oss och gifvit oss i Midjaniternas hand.
14. Och Herren vände sig till honom och sade: Gack åstad med denna
din kraft och rädda Israel utur Midj aniternas han<l! Si, jag sänder dig.
I

Sam.

t ~:

u.

Ebr.

II: 32.

15. Och denne sade till honom:

Ack, H erre ! hvarmed skall jag rädda
I sr ael? Si, min släkt är den ringaste
i Manasse, och jag är den yngste i
min faders hus.
16. Och Herren sade till honom:
J ag vill vara med dig, så att du skall
slå l\1icljaniterna såsom en man.
17. Och han sade till honom: Har
jag funnit nåd i dina ögon, så gif mig
ett tecken, att det är du, som har
talat med mig!
r8. Gack icke hädan förr än jag
k omm er och frambär min skänk och
lägge r d en för dig! Och han svarade: Jag vill stanna t ill dess du
kommer igen.
19. Och Gideon gick och tillredde
ett kid och osyrade kakor efter en
efa mjöl, och köttet lade han uti en
kor g och spadet u ti en kruka och
bar d et ut till honom under eken och
satte det fram.
20. Och Guds ängel sade till honom: Tag köttet och de osyrade bröden och lägg dem på hälleberget som
här är, och gjut spadet u t ! Och han
gjorde så.
2r. Och Herrens ängel räckte ut
käppen, som han hade i handen, och
kom vid köttet och de osyrade kakorna, och en eld kom upp utur
hälleberget och förtärde kö ttet och
d e osyrade kakorna, och Herrens
ängel försvann utur hans åsyn.
22. Då nu Gideon såg, att det var
Herrens ängel, sad e han: Ack ve.

l
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Herre, Herre, att jag har sett Her- själf däröfver att man h ar nedbrutit
rens ängel ansikte mot ansikte!
hans altare.
Dom. 13: 22.
32. Och på den dagen gaf man h o23. Men Herren sade till honom: nom namnet J erub-Baal **och sade:
Frid vare med dig! Frukta icke! Baal skall utföra sin talan emot
Du skall icke dö.
honom, därföre att han har nedbrutit
24. Då byggde Gideon dersamma- hans altare.
städes åt Herren ett altare och kal33· Och Midjans hela folk och A malade det Jehova Schalom.* Det
står kvar ännu i dag i det Ofra, som lek och österns barn samlade sig tillhopa och drogo öfver och lägrade sig
hörer Abiesriterna till.
i Jisreels dal.
Dom. 7, ..
34· Och H errens ande kom öfver
25. O ch i densamma natten sade
Herren till honom: Tag dig en stut Gideon, och han stötte i trump eten,
ibland de oxar, som tillhöra din fa- och Abiesriterna samlade sig och
der, och en annan stut, som är sju följde efter h onom.
35· Och han sände budskap till hela
år gammal, och rif ned det Baals altare, som är din faders, och hugg Manasses stam; och äfven denne samsönder Astartebilden, som står där- lade sig och följde efter honom; och
han sände ock b udskap till Aser och
uppå,
26. och bygg åt Herren, din Gud, Sebulon och Naftali, och desse d rogo
öfverst på denna klippa ett altare ock åst ad att möt a dem.
med hvad därtill hörer, och tag den
36. O ch Gideo n sade till Gud: Om
andra stuten o ch offra den till ett
brännoffer med veden af den Astarte- du vill rädda Israel genom min h and,
såsom du har sagt,
bild, som du har sönderhuggit!
37· så si, jag vill lägga klippt ull
27. Då tog Gideon tio män u taf
sina tjänare och gjorde såsom Her- på logen; och om daggen lägger sig
allenast på ullen, och hela marken
ren hade sagt honom; och emedan
han fruktade att göra det på dagen, förbliiver torr, så skall jag förstå, att
för sin faders hus och för folkets du vill rädda Israel g enom min h and,
skull i staden, gjorde han det på såsom du har sagt.
38. Och det skedde så. Och då han
natten.
28. Och då nu folket i staden st od elen andra morgonen stod bittida u pp,
kramade han ullen och pressade dagg
upp bittida om morgonen, si, då var
utur ullen, en skål full med vatten.
Baals-altaret nedbrutet, och Astarte39· Och Gideon sade till Gud: Icke
bilden, som hade stått däruppå, var
sönderhuggen; och den andra stuten må din vrede upptändas emot mig,
var offrad till brännoffer på det al- om jag talar ännu en gång! Låt m ig
få försöka blott en gång till m ed ultaret, som var uppbyggdt.
len! Blifve n u ullen ensam t orr, och
29. Och den ene sade till den andr e :
Ho har gjort detta? Och sedan de vare dagg på hela m arken!
40. Och Gud gjorde så den natten,
hade sökt och frågat därefter, sade
att ullen ensam blef torr, men dagg
de: Gideon, J oas' son, har gjort det.
P s. 7,, 6.
30. Och folket i staden sade till var på hela m arken.
Joas: För ut din son! Han måste dö
därföre att han har nedbrutit Baals
7 Kapitlet.
altare och sönderhuggit Astartebilden
Gz'deons
uger
öJver Mt'dJanitenta.
därupp å.
31. Och J oas svarade alla dem som
ch Jerub-Baal, det är Gideon, stod
stodo när honom : Viljen I föraBaals
bittida upp, och allt folket, som
talan, eller viljen I hjälpa honom? var med honom, och lägrade sig vid
Den som vill föra hans talan, han källan Harod, så att han hade Midjaskall dödas innan nästa morgon. Är niternas läger norr ut, ifrån Morehan gud, så skall han föra sin talan höjden ned i dalen.

O

• D. ä. Herren gifver frid.-
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Och Herren sade till Gideon:
Folket, som är med dig, är allt för
talrikt för att jag skulle gifva Midjan i dess hand. Israels barn skulle
a n nars förhäfva sig emot mig och
säga: Min egen hand har räddat
2.

mig.

3· Låt därföre nu utropa för folkets öron och säga: den som är rädd
och förfärad, han vände om och gånge
tillbaka ifrån Gileads bergstrakt! Då
vände af folket tillbaka tjugutvå tusen, och tio tusen stannade kvar.
5 Mos. 20: 8. I Makk. 3' s6.
4· Och Herren sade till Gideon:
Folket är ännu för talrikt. För dem
ned till vattnet! Där vill jag pröfva
dem åt dig; och den, om hvilkenjag
säger dig, att han skall gå med dig,
hau skall gå med dig; och den, om
hvilken jag säger, att ban icke skall
gå med dig, han skall icke gå.
5· Och han förde folket ned till
vattnet. Och Herren sade till Gideon:
H var och en som läppjar af vattnet
med sin tunga såsom en hund läppjar, honom skall du ställa afsides, så
ock hvar och en som hukar sig ned
på sina knän till att dricka.
6. Och deras antal, som läppjade med
handen till munnen, var tre hundra
män; och allt det öfriga folket hukade sig ned och drack.
7· Och Herren sade till Gideon:
Med de tre hundra män, som hafva
läppjat, vill jag rädda eder och gifva
Midjaniterna i din hand; men allt
det andra folket gånge hem, h var och
en till sitt!
I Sam. , 4 , 6.
8. Och desse togo folkets munförråd med sig och dess trumpeter; och
de andra Israeliterna lät han alla gå,
hvar och en till sitt tält, men han
behöll hos sig de tre hundra männen.
Och Midjaniternas läger låg nedanför
honom i dalen.
9· Och Herren sade till hoJJ.om samma natt: Statt upp och gack ned i
lägret! ty jag vill gifva dem i din
hand.
ro. Och om du fruktar att gå ensam ned, så tag din tjänare Pura meJ
dig ned till lägret
II. och hör efter hvad de tala! och
sedan skola dina händer starka varda.
Men gå nu ned i lägret! Och han

l
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gick med sin tjänare Pura ned till den
yttersta af de fem afdelningar, som
voro i lägret.
12. Och Midjaniterna och Amalekitema och alla österns barn lågo i
dalen, talrika som gräshoppor, och
deras kameler kunde icke räknas för
deras myckenhets skull, likasom sanden på hafvets strand. Dom. 6: 3 , s, 33·
13. Och då nu Gideon kom, si, då
förtäljde en man för en annan en
dröm och sade: Si, jag drömde en
dröm, och si, en bjuggbrödskaka rullade in uti Midjaniternas läger, hvilken, då hon kom till ett tält, stötte
däremot och slog det omkull och
kastade det öfver ända, så att tältet
blef liggande.
14. Och den andre svarade och sade:
Härmed kan intet annat menas än
Gideons, Joas' sons, den Israelitiske
mannens, svärd. Gud har gifvit i hans
hand Midjaniterna och hela lägret.
15. Då nu Gideon hörde förtäljas
drömmen och dess utläggning, föll
han ned och tillbad och vände tillbaka till Israels läger och sade: Upp!
ty Herren har gifvit Midjaniternas
läger uti eder hand.
r6. Och han fördelade de tre hundra
männen i tre hopar och gaf åt hvar
och en af dem en trumpet i handen
och en tom kruka och en fackla i
hvatje kruka.
17. Och han sade till dem: Sen på
mig och gören såsom jag, och si, när
jag har kommit till yttersta ändan af
lägret, gören då såsom jag gör!
r8. Och när jag och alla de som
äro med mig stöta i trumpeterna, så
skolen ock I stöta i trumpeterna rundt
omkring hela lägr_t och säga: För
Herren och för Gideon!
19. Och Gideon och hundra män,
som voro med honom, kommo till den
yttersta ändan af lägret, vid början af
mellersta nattvaktsombytet, just som
man hade slutat att utsätta posterna;
och de stötte i trumpeterna och slogo
sönder krukorna, som de hade i sina
händer.
20. Och de tre hoparue stötte i
trumpeterna och krossade krukorna
och fattade med vänstra handen fackloma och med den högra trumpeterna
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för att st öta i dem och ropade: Till Gifven ål detta folket, som följer mig,
strid för Herren och för Gideon!
några kakor bröd ! ty de äro trötte,
Ps. 83: ro. Es. g: 4·
och jag förföljer Sebah och Zalmunna,
21. Och de stannade, hvar och en de Midjanitiske konungame.
på sin plats, rundt omkring lägret.
r Mos. 33 : , 7 •
Och hela hären begynte löpa och ro6. Och de förnämste i Sukkot sade:
pade och flydde.
Äro då Sebahs och Zalmunnas näfvar
22. Och när de tre hundra stötte i allaredan i din hand, att vi skola gifva
tmmpeterna, vände Herren den enes bröd åt din här?
svärd i hela lägret emot den andre,
7· Och Gideon sade: Därföre skall
och lägret flydde till Bet-Sitta åt Ze- ock jag, om Herren gifver Sebah och
rera till, ända till Abel-MehoJas gräns Zalmuuna i min hand, tröska edert
vid Tabbat. , Sam. , 4 , 20. 2 Krön. 2o: 2 3 , • 4 . kött med vilda törnen och tistlar.
23. Och Israels män församlade sig
8. Och han drog upp därifrån till
ifrån Naftali, ifrån Aser och ifrån hela Penuel och talade på enahanda sätt
Manasse och förföljde Midjaniterna. till dess män. Och folket i Penuel
24. Och Gideon utsände budskap svarade honom likasom folket i Suköfver hela Efraims bergstrakt och lät kot hade gjort.
säga dem: Dragen ned emot Midja9· Och han sade till folket i Penuel:
niterna och besätten för dem alla vat- Kommer jag lyckligt och väl tillbaka,
tendrag ända till Bet-Bara, och J or- så skall jag rifva ned detta tornet.
dan med! Och alla Efraims män förro. Och Sebah och Zahnunna voro
samlade sig och besatte vattendragen i Karkor, och deras här med dem,
ända till Bet-Bara, och Jordan med. omkring femton tusen, eller alla som
25. Och de togo till fånga två Mid- öfrige voro af österns barns hela här.
janitiske furstar, Oreb och Seeb, och Och de som hade stupat voro ett
de dödade Oreb vid Orebsberget och hundra tjugu tusen vapenföre män.
Seeb vid Seebs press och förföljde .. I L Och Gideon drog ökenvägen
Midjaniterna och skickade Orebs och o~.ter om ..Nob.~h och J ogbe~a o:h slog
Seebs hufvud till Gideon öfver Jordan. haren nar haren trodde s1g sakrast;
Ps. s 3 : 12. Es. to: 26.
12. och Sebah och Zalmunna flydde,
och han förföljde dem och tog till
8 Kapitlet.
fånga de två Midjanitiske konungarue
Sebah och Zahnunna och förskräckte
Fortsättni1tg' af Gideons ltist"'ria.
hela hären.
ch Efraims män sade till honom:
Hvi gjorde du oss detta, att du
13. Och då nu Gideon, Joas' son,
icke kallade oss då du drog till strid efter slutad strid drog sig tillbaka ifrån
emot Midjaniterna? Och de kifvade Heres-höjdeu,
14. fick han fatt på en dräng af
häftigt med honom.
Dom. ro: r.
2. Och han sade till dem: Hvad Sukkots befolkning och sporde honom
har jag gjort, som kan jämföras med till, och denne skref upp åt honom
hvad I hafven gjort? Är icke Efraims de förnämste i Sukkot och deras äldste
efterskörd bättre än Abiesers vinbärg- sju och sjuttio män.
niug?
I s. Och han gick in till folket i
3· Gud har gifvit i eder hand de Sukkot och sade: Si, här äro Sebah
Midjanitiske furstame Oreb och Seeb. och Zalmunna, om hvilka I hånaden
Och hvad har jag kunnat göra, som mig och saclen: Äro då Sebahs och
är likt det som I hafven gjort? Då Zalmunnas näfvar allaredan i din hand,
han sade detta, stillades deras vrede att vi skola gifva bröd åt dina trötte
emot honom.
män?
r6. Och han tog stadens äldste och
4· Och då Gideon kom till J ordan,
gick han däröfver med de tre hundra vilda törnen och tistlar och lät därmän, som voro med honom, trötte, med piska männen i Sukkot.
men dock förföljande.
17. Och tornet i Penuel ref han ned
5· Och han sade till folket i ukkot: och slog ihjäl folket i st aden.
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mera upp sitt hufvud. Och l~ndet
fick ro i fyratio år, så länge G1deon
lefde.
Dom. 3: n.
29. Och Jerub-Baal, }oas' son, gick
bort och stannade i sitt hus.
30. Och Gideon hade sjuttio söner,
som hade utgått af hans länd, ty han
hade många lmstrur.
. .
31. Och hans frilla, som var 1 Slkem födde honom ock en son, och
han' kallade hans namn Abimelek.
32. Och Gideon, J oas' son, d_og. i
hög ålder och vardt begrafven 1 sm
faders, J oas', graf i det Ofra, som
hörde Abiesriterna till.
33· Och då Gideon var död, afföllo
Israels barn åter till Baalsdyrkan och
togo sig Baal-Berit till gud. Dom .. 9 : 4 •
34· Och Israels barn komma 1cke
ihåg Herren, deras Gud, som hade
frälsat dem ifrån alla deras fienders
hand rundt omkring;
22. Då sade Israels män till Gideon:
35· och de visade ingen tacksamBlifve ock du herre öfver oss, du och het mot Gideons hus för allt det goda,
din son och din sons son, emedan du som han hade gjort Israel.
har räddat oss ifrån Midjaniternas
band!
g Kapitlet.
23. Men Gideon svarade delll:: Jag
vill icke vara eder herre, och mm son
AOinuleks illgäntbtgar oclt ända lykt.
skall icke heller vara eder herre, utan
chAbimelek,.Jerub-:naal_sson, gick
Herren skall vara eder herre.
bort till S1kem tlll sm moders
24. Och Gideon sade till dem: :Ett
bröder och talade till dem och till
begär jag af eder: ~var och en gif.ve alla som voro besläktade med bans
mig de örringar, hvilka han har fatt
mo;faders hus, och sade:
såsom krigsbyte! ty emedan de voro
2. Talen så i öronen på alla Sikems
Ismeeliter hade de örringar af guld.
inbyggare: H vilketdera är ed~r bättre,
25. Och de svarade: Dem. vilja vi att sjuttio män, alla söner till J erubgärna gifva dig. Och de bredde ut
Baal, härska öfver eder, eller att en
ett kläde, och hvar och en kastade enda man bärskar öfver eder? Komdäruti de örringar, hvilka han hade
men ock ihåg, att jag är edert ben
fått såsom krigsbyte.
Dom. 8: 3'·
26. Och vikten af de gyllene ör- och edert kött!
3· Och hans moders bröd~r .. talade
ringarne, som han hade begärt, ~ar alla dessa ord om honom 1 or011en
ett tusen sju hundra siklar guld, forpå alla Sikems inbyggare; och deras
utom de halfmånar, örhängen ochskar- hjärtan blefvo Abimelek bevågna, ty,
lakanskläder, som Midjaniternas ko- sade de han är vår broder.
nungar plägade bära, och utom deras
4. Och de gåfvo honom sjuttio silfkamelers halsband.
versiklar utur Baal-Berits tempel, och
27. Och Gideon gjorde däraf en kåpa för dessa lejde sig Abimelek några
och uppsatte elen i sin stad Ofra, och
lättfärdige och oförvägne män, som
hela Israel bedref afguderi med den- följ de honom efter.
samma, och den blef Gideon och hans
5· Och han gick till sin faders hus
hus till en snara.
2 Mos. 28: 4, 6.
i Ofra och dräpte sina bröder, J erub28. Alltså vordo Midjaniterna under- Baals söner, sjuttio män, på en och
kufvade af Israels barn och reste icke samma sten; men Jotam, Jerub-Baals

rS. Och till Sebah och Zalmunna
sade han: Hurudane voro de män,
som I slogen ihjäl på Tabor? Och
de svarade: De voro like dig h varenda en. De sågo ut som konungasöner.
rg. Och han sade : De voro mina
bröder min moders söner. Så sant
Herre~ lefver, om I haden låtit dem
lefva, skulle jag icke hafva dräpt eder.
20. Och han sade till sin förstfödde
son }eter: Statt upp du och dräp dem!
Men pilten drog icke ut sitt s~ärcl;
ty ban var t·ädd, emedan ban var ann u
en gosse.
2r. Och Sebab och Zalmunna sade:
Statt du upp själf och stöt oss ned!
ty sådan mannen är, sådan är ock
hans styrka. Då stod Gideon upp
och dräpte Sebah och Zalmunna och
too- de halfmåuar, som hängde på deras
ka~nelers halsar.

O
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yugste son, blef öfrig, ty hau hade
gömt sig,
6. och Sikems alla inbyggare församlade sig, och Millos hela besättning, och gingo åstad och valde Abiruelek till konung vid vårdeken vid
Sikem.
Jos. 2 4 : 2 6.

KAP. 9: 29.

söner, sjuttio män, på eu och samma
sten, och gjort Abimelek, hans tjänstekvinnas son, till konung öfver Sikems
inbyggare, emedan han var eder broder, l 19. om I nu hafven rätt och rikti gt
gjort mot Jerub-Baal och hans hus,
så glädjen eder öfver Abimelek, och
7· Och när Jotam fick veta detta, glädje han sig ock öfver eder!
gick han och ställde sig på spetsen
20. men är det icke så, så gånge
af berget Gerissim och hof upp sin en eld ut ifrån Abimelek och förtäre
röst och ropade ocb sade till dem: Sikems inbyggare och Millos besättHören mig, I Sikems inbyggare, att ning; och gånge en eld ut ifrån SiGud ock må höra eder! 5 Mos. n: 29 .
kems inbyggare och ifrån Millos be8. »Träden gingo en gång att smötja sättning och förtäre Abimelek!
en konung öfver sig, och de sade till
0 h J t
fl eld
d
Ab.
2 r.
oljeträdet: Blifve du vår konung!
~ bo dam Ych e. ukn ti~lnl B tM
r t ·· 1 t
d
d
me1e1c, s m ro er, o
gtc
eer
9·
~n °)e rac; . ~vara. e
em: och stannade där.
~~mlle. Jag väl. afstä tfran mm fe.tm~,
22. Då nu Abimelek hade härskat
for hvLl!"en ~ade gud.ar och .m~nm- öfver Israel i tre år,
skor
nng, och ga att svaJa ofver
.. d e G u d en on d and e eme11an
t ··c1 pnsa
?
23. san
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ro o sm tro emot
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och min goda frukt och gå att svaja
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I2. Då sade träden till vinträdet: b:oder, ~vtlken hade .drapt dem! s?m
K
l
ch brf • k
Stkems m byggare, h vilka hade bttradt
1
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om- rättadt för Abimelek.
busken: Kom du och blif konung
26. Och Gaal, Ebeds son, och hans
öfver oss!
15. Och törnbusken sade till träden: bröder kommo och gingo in i Sikem,
Om I, såsom rätt är, viljen smörja och Sikems inbyggare förlitade sig på
mig till konung öfver eder, så kom- honom;
men och söken skydd under min
27. och de gingo ut i marken och
skugga! Men blifver det icke så, då bärgade sina vingårdar och pressade
skall en eld utgå ifråu törnbusken, drufvorna och höllo skördefest och
som skall förtära Libanons cedrar. » gingo in uti siu guds hus och åto
r6. Om I nu hafven rätt och rik- och drucko och förbannade Abimelek.
28. Och Gaal, Ebeds son, sade:
tigt gjort, då I gjort Abimelek till
konung, och om I hafven gjort väl Hvad är Abimelek, och hvad är Simot Jerub-Baal och hans hus och kem, att vi skola tjäna honom? Är
hafven så gjort emot honom som han icke han Jerub-Baals son, och är icke
Sebul hans fogde? Tjänen män, såhar förtjänt, I 7. ty för eder skull stridde min dane som Hamor, Sikems fader! Och
fader och vågade sitt lif för att han hvi skola vi vara dennes tjänare?
skulle rädda eder ifrån Midjaniternas
29. O, att detta folket vore i m in
hand! Nog skulle jag förjaga Abihand;
I8. men I hafven satt eder upp melek. Och om Abimelek sade han:
emot miu farlers hus och dräpt hans Förstärk du din krkshär och drag ut!

KAP. 9: 30.

30. Och när Sebu!, befälhafvaren i
staden, hörde Gaals, Ebeds sons, ord,
vard t h ans vrede upptänd,
31. och han sände bud till Abimelek
h emligen och lät säga honom: Si,
Gaal, Ebeds son, och hans bröder
h afva kommit till Sikem och uppvigla staden emot dig.
32. Statt dä ·före upp nattetid, du
och ditt folk, som är när dig, och lägg
dig i försåt på fältet
33· och ryck bittida om morgonen
vid solens uppgång fram emot staden!
och när då han och det folk, som är
med honom, draga ut emot dig, så
gör med honom hvad tilllället gifver
vid handen!
34· Och Abimelek stod upp om natten och allt folket, som var med honom, och lade sig i försåt emot Sikem i fyra hopar.
35· Och Gaal, Ebeds son, drog nt
och stannade i stadsporten; och Abimelek steg upp ifrån bakhållet med
det folk, som var med honom.
36. Då nu Gaal såg folket, sade han
till Sebul: Si, där kommer en hop
folk ned ifrån bergshöjderna. Och
Sebul svarade: D et är skuggan ifrån
bergen, som du anser för folk.
37· Och Gaal fortfor att tala och
sade: Si, där kommer folk ned ifrån
Tabur-Haarez,* och en hop kommer
ifrån vägen till troll-eken. •
38. Och Sebul svarade honom: H var
är nu din mun, du som sade: Ho är
Abimelek, att vi skulle 1jäna honom?
Är icke detta det folk, som du har
föraktat? Drag nu ut och strid med
dem !
39· Och Gaal drog ut i spetsen för
Sikems män och stridde emot Abimelek.
40. Och Abimelek förföljde honom,
och han flydde för honom, och många
föllo slagne ända fram emot stadsporten.
4L Och Abimelek stannade i Aruma; men Sebul dref ut Gaal och hans
bröder, så att de icke fingo stanna
kvar i Sikem.
42. Och följande dagen gick folket
ut på landsbygden, och detta blef berättadt för Abimelek.
43· Och han tog och fördelade fol*D. ä. landets nafvel.
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ket i tre hopar och lade sig i försåt
på landsbygden, och när han såg, att
folket gick ut utur staden, drog han
fram emot dem och slog dem.
44. Och Abimelek och den hop, som
var med honom, ryckte fram och uppställde sig vid stadsporten, och de två
hoparue ryckte fram emot alla dem
som voro på landsbygden och slogo
dem.
45· Och Abimelek belägrade staden
hela den dagen och intog staden och
dräpte det folk, som var där inne, och
nedref staden och strödde salt däruppå.
46. Och när hela besä ttningen i Sikemstornet fick höra detta, gingo de
in i källaren till guden Berits tempel.
47· Och när det blef berättadt för
Abimelek, att hela besättningen i Sikemstornet var där församlad,
48. gick Abimelek upp till berget
Zalmon med allt sitt folk, som var
med honom; och Abimelek tog yxor
med sig och högg grenar af träden,
hvilka han tog och lade på sin axel,
och sade till folket, som var med honom: I h ah·en sett h vad j ag har gjort.
Skynden eder att göra likaså!
49· Och hvar och en af folket afhögg en gren och följde efter Abimelek och lade den öfver källaren och
tände eld på källaren, där de voro, så
att allt folket ifrån Sikemstornet omkom, omkring tnsen män och kvinnor.

so. Och Abimelek drog till Tebez
och belägrade och intog det.
sr. Och midt i staden var ett befäst torn, till h vilket alla flydde, både
män och kvinnor och alla stadens inbyggare, och de stängde igen om sig
och stego upp på taket af tornet.
52. Och Abimelek gick till tornet
och belägrade det och gick fram till
porten af tornet, att han skulle tända
eld däruppå,
53· och en kvinna kastade en kvarustensskifva ned på Abimeleks hufvud
och krossade hans h ufvudskål.
2

Sam. n:

21.

54· Och strax ropade han till drängen, som bar hans vapen, och sade till
honom: Drag ut ditt wärd och döda
mig! att man icke nåtte säga om
mig: En kvinna dräpte honom. Och

N::unn på en bergsklint.
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hans dräng stack honom igenom, så
att han dog.
55· Och när Israels män sågo, att
Abimelek var död, gick hvar och en
hem till sin ort.
56. Alltså vedergällde Gud det onda,
som Abimelek hade gjort emot sin
fader, då han dräpte sina sjuttio bröder.
57· Och allt det onda, som Sikems
män hade gjort, vedergällde dem Gud
på deras huivud ; och öfver dem kom
J o tams, J erub-Baals sons, förbannelse.

ro Kapitlet.
Tola oclt Jair.

Nytt betryck af Felisteet· oc"
Ammoniter.

Efter Abimelek uppstod till Israels
räddning Tola, son till Pua, son
till Dodo, en man ai Isaskar, och han
bodde i Samir, i Efraims bergstrakt.
2. Och han var domare i Israel i
ljugutre år och dog och vardt begraiven i Samir.
3· Och efter honom uppstod Jair,
en Gileadit, och han var domare i Israel i tjugutvå år.
4· Och han hade trettio söner, som
redo på trettio åsnor, och desse hade
trettio städer, som kallas J airs byar
ännu i dag och ligga i Gileads land.
4 1\1os. 32: 4:r. 5 Mos. 3: :14, D om. s: 10. 12: :14.
5· Och J air dog och vardt begraiven i Kamon.
6. Och Israels barn fortforo att göra
hvad onclt var i Herrens ögon och
tjänade Baal och Astarte och Syriens
och Zidons och Moabs och Ammons
barns och Fetisteernas gudar och öfvergåfvo Herren och tjänade honom
icke.
Dom . .: '3· 3: 7· ~: 1. 6: r.
7· Och Herrens vrede upptändes
emot Israel, och han sålde dem i Felisteernas och Ammoniternas hand.
8. Och detta året var det adertonde
året, som de hade plågat och förtryckt
Israels barn, nämligen alla Israels barn
på andra sidan om Jordan, i de Amoreers land, som bo i Gilead.
9· Och Ammons barn drogo öfver
Jordan för att ock strida emot Juda
och Benjamin och Efraims hus, så
att Israel kom i stort trångmål.

KAP. 11: 4.

dig, ty d hafva öfvergifvit vår Gud
och tjänat Baaler.
r I. Och Herren sade till Israels
barn: Har icke jag räddat eder ifrån
Egyptierna och Amoreerna och Ammoniterna och Fetisteerna?
12. Och Zidonierna och Amalekiterna och Maoniterna förtryckte eder,
och I ropaden till mig, och jag halp
eder utur deras hand.
13. Men I haiven öfvergifvit mig
och tjänat andra gudar. Därföre ill
jag icke mera hjälpa eder.
5 Mos. 31:

20.

32: 15 f.

14. Gån och åkaHen de gudar, som
I hafven utvalt! Må de hjälpa eder
uti eder nöds tid!
15. Och Israels barn sade till Herren: Vi hafva syndat. Gör du m ed
oss i allo såsom dig täckes, allen ast
hjälp oss denna gången!
r6. Och de skilde ifrån sig de främmande gudarue och tjänade Herren.
Och Israels betryck gick honom till
hjärtat.
17. Och · Ammons barn uppbådades
och lägrade sig i Gilead; och Israels
barn samlades och lägrade sig i Mizpa.
Jos. 13: 26.
r8. Och de förnämste ibland folket
i Gilead sade emellan sig: H vilken
som först begynner striden emot Ammons barn, han skall vara höfvitsman
öfver alla dem som bo i Gilead.
D om. n: 8.

II

Kapitlet.

J•ftalts seg•r oclt löfte.

en Gileadit, var en t apO chperJ eftah,
man; och han var son till
en frilla, och Gilead var J eftahs fader.
Ebr. n: 32.

Men då Gileads hustru födde honom barn, och hustruns barn blefvo
stora, drefvo de Jeftah ut och sade
till honom: Du skall icke taga arf i
vår faders hus, ty du är en annan
kvinnas son.
3· Och Jeftah flydde för sina bröder
och bosatte sig i landet Tob. Och till
J eftah sällade sig löst folk, som drog
ut med honom.
2.

ro. Och Israels barn ropade till Her4· Och någon tid därefter började
ren och sade: Vi hafva syndat emot Ammoniterna krig med Israel.

KAP. 11: 5.
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5· Ock när Ammoniterna började
kriget med Israel, gingo Gileads äldste
att hämta Je,."tah utur landet Tob.
6. Och de sade till J eftah: Kom
och blif vår anförare, så vilja vi strida
emot Alnmons barn!
7· Men Jeftah sade till Gileads
äldste: Hafven icke I hatat mig och
drifvit mig utur ruin faders hus? Och
hvi kommen I nu till mig då I ären
i trångmål?
8. Och Gileads äldste sade till Jeftah: Därföre komma vi nu tillbaka
till dig, att du skall gå med oss och
hjälpa oss att strida emot Ammons
barn och blifva oss en höh-itsman öfver alla dem som bo i Gilead.
9· Och J eftah sade till Gileads äldste:
Om I nu förmån mig att vända tillbaka för att strida emot Ammons barn,
och Herren gifver dem för mig, skall
jag ock sedan förblifva eder höfvitsman?
ro. Och Gileads äldste svarade Jeftah: Herren höre vårt aftal! Straffe
oss han, om vi icke göra såsom du
har sagt!
u. Och Jeftah gick med Gileads
äldste, och folket satte honom till
höfvitsman och anförare öfver sig.
Och J eftah upprepade inför Herren i
Mizpa allt hvad han hade sagt.
12. Och Jeftah sände bud till Ammoniternas konung och lät säga honom: Hvad har jag med dig att
skaffa, att du kommer emot mig för
att strida emot mitt land?
13. Och Ammoniternas konung svarade J eftahs sändebud: Alldenstund
Israel, när han drog ut ifrån Egypten,
tog mitt land, från Arnon och ända
till J abbok och J ordan, så gif mig nu
detta igen meu frid!
4 Mos. 2I: 24·
14. Och J eftah sände åter bud till
Ammoniternas konung
I 5· och lät säga honom: Så säger
J eftah: Israel har in te t land borttagit,
hvarkeu ifrån Moab eller ifrån Ammons barn;
5 Mos. 2: g, rg.
16. ty när de drogo utur Egypten
och Israel hade tågat genom öknen
ända till Röda hafvet och kommit till
Kades,
17. sände Israel bud till konungen
i Ed om och sade: Låt mig draga ige-
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nom ditt land! Meu kouungcn i
Edom hörde icke därpå. Och äf\·eu
sände han bud till konungen i Moab,
och han ville icke heller. Och Israel
stannade i Kades.
~Mos. 2o: 1 4 , 1 7 .
18. Och han vandrade i öknen och
tog en omväg omkring Edoms och
Moabs land och kom öster ifrån till
Moabs land; och de lägrade sig på
andra sidan om Aruou och kommo
icke in på Moabs område, ty Arnou
är Moabs gräns.
4 ll!os. 2t: , 3 .
19. Och Israel sände bud till Sihon,
Amoreernas konung, konungen i Hesbon, och sade : Låt oss draga igenom
ditt land till vår ort!
4 Uos.

2t: 21.

5 Mos . .:

26.

Men Sihou betrodde icke Israel
att draga igenom hans område, utan
Sihon hopsamlade allt sitt folk, och de
lägrade sig i Jahza, och han stridde
mot Israel.
2 r. Och Herren, Israels Gud, gaf
Sihon och allt hans folk i Israels hand,
så att de slogo dem; och Israel tog
in hela det landet, där Amoreerna
bodde;
22. och de intogo Amoreernas hela
område ifrån Aruon och ända till
Jabbok, och ifrån öknen ända till
J ord an.
5 Mos. 2: 36.
23. Och nu, då Herren, Israels Gud,
har fördrifvit Amoreerna undan för
sitt folk Israel, vill du fördrifva dem!
24. Men är det icke så, att hvad
din gud Kemos har gifvit åt dig att
besitta, det må du besitta, och allt
hvad Herren, vår Gud, har gifvit åt
oss att besitta, det må vi besitta?
20.

l

1 Kon. u: 7·

2 Kon. 23: 13·

25. Och är väl du för mer än Balak, Zippors son, konungen i Moab?
Månne han hade någon rättstvist
med Israel eller förde ban något krig
med dem?
4 Mos. 22: 2.
26. Då nu Israel i tre hundra år
har bott i Hesbon och dess köpingar
och i Aroer och dess köpingar och i
alla städer, som ligga vid Arnons
stränder, hvi hafven I icke under hela
den tiden tagit dem ifrån oss?
27. Och då jag intet har brutit emot
dig, meu clu gör så illa emot mig,
att du strider emot mig, så må Herren döma emellan Israel och Am mons
barn!
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28. Men Ammans barns konung
lyssnade icke till Jeftahs ord, som
han sände till honom.
29. Och Henens ande kom öfver
Jeftah, och han drog igenom Gilead
och Manasse, och han drog fram till
Mizpe i Gilead, och ifrån Mizpe i
Gi.lead drog han emot Ammoniterna.
Jos. r3: 26.

30. Och J eftah lofvade Herren ett
löfte och sade: Om du gi.fver Ammons barn i min hand,
31. så skall ock hvilken helst som
ifrån dönarna till mitt hus kommer
mig till mötes, när jag med frid kommer tillbaka ifrån Ammans barn, höra
Herren till, och den skall jag offra
till bränn offer.
32. Och J eftah drog emot lunmons
barn för att strida emot dem, och
Herren gaf dem i hans hand.
3-" Och han slog dem ifrån Aroer
ända till l'tlinnit, en sträcka af 1jugu
städer, och ända till Abel-Keramim,
i ett ganska stort slag. Och blefvo
så Ammans barn underkufvade af Israels barn.
34· Och när Jeftah kom till Mizpa
till sitt hus, si, då kom hans dotter
honom till mötes med pukor och dans;
och hon var hans enda barn, och han
hade utom henne ingen son eller
dotter.
r Sam. r8: 6.
35· Och när han fick se henne, ref
han sina kläder och sade: Ack, min
dotter! du förkrossar mig och bringar
mig i olycka; ty jag har öppnat min
mun inför Herren och kan icke taga
det till baka.
36. Och hon sade: Min fader, har
du öppnat din mun inför Herren, så
gör med mig såsom af din mun
gånget är, emedan Herren har gifvit
dig hämnd på dina fiender, Ammans
barn!
37· Och hon sade till sin fader:
Allenast detta beder jag dig om: gif
mig två månaders anstånd, attjag må
gå ned på bergen och begråta min
jungfrudom med miua leksystrar!
38. Och han sade: Gack! Och han
sände henne bort för två månader.
Och hon gick bort med sina leksystrar och begrät sin jungfrudom på
bergen.
39· Och eftflr två månader kom hon

KAP. 12: 9.

ligen

till sin fader, och han gjorde
henne såsom han hade lofvat. Och
hon visste af ingen man.
40. Och det va~.dt ·en s~dvänJa _i Israel,. att I?raels dattrar gm~o a~hgen
att fira mmnet af Jefta~s, ?tleadttens,
dotter, fyra dagar hvaiJe ar.
12 Kapitlet.
J eftah slllr Efraim. Jbza11, El01t och Abtkn
domare.

O

ch Efraims män uppbådades och
gingo norr ut och sade till J eftah :
Hvi drog du i strid emot Ammans
barn och kallade icke oss att draga
med dig? Vi vilja uppbränna ditt hus
öfver dig i eld.
Dom. 8: r.
2. Och J eftah sade till dem: J ag
och mitt folk hade en stor tvist med
Ammans barn, och jag kallade på eder,
men I viilen icke hjälpa mig utur
deras hand.
3· Och då jag såg, att du icke ville
hjälpa oss, tog jag min själ i min
hand och drog åstad emot Ammans
barn, och Herren gaf dem i min hand.
Och hvi kommen I nu hit upp till
mig för att strida emot mig?
x Sam. 19:

s.

28: 21.

4· Och J eftah församlade alla män
i Gilead och stridde emot Efraim.
Och Gileaditerna slogo ned Efraimitema, ty de sade: Efraimitiske flyktingar ären I, Gileaditer midt i Efraim,
midt i Manasse.
5· Och Gileaditerna besattt J ordans
färjställen mot Efraim; och så ofta
en Efraimitisk flykting sade : Jagvill
gå öfver, så frågade honom Gileaditerna: Är du en Efraimitt Och när
han svarade nej,
6. så sade de till honom: Säg då
ut ordet Schibbolet! Och när nu
denne sade Sibbolet och icke kunde
säga det rätt, så to go de honom fatt
och slaktade honom vid Jordans fätjställen, så att på den tiden föllo af
Efraim fyratiotvå tusen.
7· Och Jeftah var domare i Israel
i sex år. Och Jeftah, Gileaditen, dog
och vardt begrafven i en af Gileads
städer.
8. Och efter honom var Ibzan af
Betlehem domare i Israel.
g. Och han hade trettio söner, och
trettio döttrar sände han bort ifrå11
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sig, och trettio clötlrar tog hfln till
sig åt sina söner, och ban var domare
i I srael i sju år.
ro. Och Ibzan dog och vardt begrafven i Betlebem.
r r. Och efter honom blef Elon, en
Sebulonit, domare i Israel, och han
var domare i Israel i tio år.
12. Och Elon, Sebuloniten, dog och
vardt begrafven i Ajalon i Sebulons
land.
13. Och efter honom blef Abdon,
Hillels son, en Pirgatonit, domare i
Israel.
14. Och han hade fyratio söner och
trettio sonsöner, som redo på sjuttio
åsnor. Han var domare i Israel i
åtta år.

Dom. ro: 4•

rs.

Och Abdon, Hillels son, Pirgatoniten , dog och vardt begrafven i
Pirgatan i Efraims land, på det Amalekitiska berget.

13 Kapitlet.
Simso11.s födelse.

O

ch Israels barn fortfora att göra
hvad ondt var i Herrens ögon,
och Herren gaf dem i Fclisteernas
h and i fyratio år.
Dom. ro: 6.
2 . Och det var en man i Zor'a af
en Danitisk släkt, benämnd 1\Ianoah,
och hans hustru var ofruktsam och
födde icke.
3· Och Herrens ängel syntes hustrun och sade till henne : Si, du är
ofruktsam och föder icke; men du
skall varda hafvande och föda en son.
4· Och akta dig nu, att du icke
dricker vin eller starka drycker, och
att du icke äter något orent;

,s.

4 Mos. 6: 3, 4·

ty du skall varda hatvande och
föda en son, och rakknif må icke
komma på hans hufvud, ty pilten
skall vara en Guds Nasir ifrån moderlifvet, och han skall begynna att r ädda
Israel utur Felisteernas hand.
4 l'vios. 6: s. Dom. 16: 17. 1 Sam. 1: u.
6. Och b ·innan gick och talade till
sin man och sade: En Guds man har
kommit till mig, och han var till utseendet såsom en Guds ängel, mycket
förskräcklig; och jag frågade honom
icke h varifrån han var, och sitt namn
sade han mig icke.
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7· Och han sade till mig: Si, du
skall varda hafvande och skall föda
en son, och vin får du nu icke dricka
eller starka drycker, eller äta något
som är orent; ty pilten skall vara en
Guds Nasir ifrån moderlifvet ända
till sin dödsdag.
8. Och Manoah bad till HetTen
och sade: Ack, Herre, låt den Gudsmannen, hvilken du har utsänclt,
ännu en gång komma till oss, att
han må lära oss hvad vi skola göra
med den pilten, som skall födas!
9· Och Gud hörde Manoahs röst;
och Guds ängel kom igen till kvinnan, där hon satt på marken, och
hennes man, Manoah, var icke när
henne.
ro. Och kvinnan lopp hasteligen
och berältade det för sin man och
sade till honom : Si, samme ma~ har
synts mig, som här om dagen kom
till mig.
Il. Och Manoah stod upp och
följde kvinnan eft.er och ko~ till mannen och sade till honom: Ar du den
man, som har talat till kvinnan? Och
han sade: J a.
1 2. Och Manoah sade: När nu så
sker såsom du har sagt, huru skola
vi då rätteligen förhålla oss i afseende
på pilten, och hvad hafva vi att göra
med honom?
13. Och Herrens ängel saue till
Manoah: För allt det som jag har
sagt kvinnan skall hon akta sig,
14. så att hon icke förtär något
som af vinträd är kommet och icke
dricker vin eller starka drycker och
icke äter något orent. Allt h vad jag
har budit henne skall bon hålla.
rs. Och Manoah sade till Herrens
ängel: Käre, låt ossbehålladigkvar!
Vi vilja tillreda åt dig ett getkid.
D om. 6: 18, 19.

r6. Men Herrens ängel svamde
Manoah: >Om du än håller mig kvar,
så äter jag dock intet af din kost.
Men vill du göra ett brännoffer, så
må du offra Jet åt Herren•; ty l\Ianoah visste icke, att det var Herrens ängel.
17. Och Manoah sade till Herrens
ängel: Huru heter du, att vi må prisa
dig när det inträffar, som du har sagt?
1

i\l os. ':\2: 29.
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Och Herrens ängel sade till h onom: H vi frågar du efter mitt namn?
Underbar, så heter jag.
Es. 9 : 6.
19. Och Manoah tog ett getkid och
ett spisoffer och offrade det på klippan åt Herren; och underbart var
det som nu skedde i Manoahs och hans
hustn1s åsyn,
20. ty då lågan uppsteg ifrån altaret mot himmelen, steg Herrens
ängel in uti altarlågan, i Manoahs och
hans hustrus åsyn, och de föllo ned
till jorden på sina ansikten.
21. Och Herrens ängel syntes icke
mer för Manoah och hans hustru.
Då förstod Manoah, att det hade varit
Herrens ängel.
22. Och Manoah sade till sin hustru:
Vi skola visserligen dö, ty vi hafva
sett Gud.
:z ~1os. 33:

2o.

5 Mos.

s:

26.

Dom. 6:

22.

23. Men hans hustru svarade honom: Om Herren hade velat döda
oss, så hade han icke anammat brännoffret och spisoffret af vår hand och
hade icke låtit oss se allt detta, ej
heller låtit oss höra detta, såsom nu
skedt är.
24. Och kvinnan födde en son och
kallade hans namn Simson; och pilten växte upp, och H erren välsignade
honom.
25. Och Herrens ande begynte att
verka på honom u ti Dans läger, emellan Zor' a och Estaol.
D om. xB: n.

14 Kapitlet.
Simsons strid med ett lefon, lzaus brölloj oc/z.
ltaus g åta .

gick ned till Timnata,
O chochSimse-.1
fick se en kvinna i 'Timnata,
af Felisteernas döttrar.
2 . Och han gick upp och berättade
det för sin fader och sin moder och
sade: Jag har sett en kvinna i Timnata af Fetisteernas döttrar. Skaffa
mig nu henne till hustru!
3· Och hans fader och moder sade
till honom: Finnes då ingen kvinna
ibland dina bröders döttrar och i hela
mitt folk, att du skulle gå och taga
dig hustru ifrån de oomskurne Felisteerna? Och Simson sade till sin
fader: Skaffa mig denna! ty bon är
d en rätta i m ina ögon.
2 Mos . 3" x6.
s Mos. 7: 3·

KAP.14:15.

4· Och hans fader och hans moder
visste icke, att så var af Herren bestämdt; ty han sökte tillfälle emot
Felisteerna. Och Felisteerna rådde på
den tiden öfver Israel.
S· Och Simson gick ned med sin
fader och sin moder till Timnata; och
när de kommo till vingårdame vid
Timnata, si, då kom ett ungt lejon
rytande emot honom.
6. Och Herrens ande föll öfver honom, och han ref det i stycken, såsom man sönderrifver ett kid, och han
hade dock ingenting i sin hand; ocb
han sade icke för sin fader eller sin
moder hvad han hq.de gjort.
x Sam. 17: 35·

7· Och han kom dit ned och talade
med kvinnan; och hon var den r ätta
i Simsons ögon.
8. Och någon dag därefter kom
han tillbaka för att äkta henne; och
ban gick af vägen för att bese aset
efter lejonet, och si, då var en bisvärm på lejonets kropp och honung.
9· Och han tog däraf i sin hand
och åt däraf under vägen och gick
till sin fader och sin moder och gaf
åt dem, och de åto däraf. Men han
omtalade icke för dem, att han hade
tagit honungen utaf lejonets kropp.
ro. Och då hans fader kom ned till
kvinnan, anställde Simson ett gästabud, ty så pläga unge män göra.
I I. Och när de sågo honom komma,
utsågo de trettio bröllopssvenner, och
de blefvo när honom.
12. Och Simson sade till dessa: Jag
vill sätta eder en gåta före. Om I
under de sju gästabudsdagarue k unnen uttyda mig den och hitta på den,
så vill jag gifva eder trettio linneskjortor och trettio hela klädningar;
13. men kunnen I icke uttyda d en
åt mig, så skolen I gifva mig trettio
linneskjortor och trettio hela klädningar. Och de sade till honom:
Sätt fram din gåta och låt oss höra
henne!
14. Och han sade till dem: Ifrån
den matlystne utgick mat, och ifrån
den starke u tgick det sött var. Och
de kunde på tre dagar icke hitta på
gåtan.
rs. Och på den sjunde d agen sade
de till Sims ons hustru: J,ocka din

KAP. 14: 16.
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man, att h an u ttyder oss gåtan! eljest
skola vi uppbränna dig och din faders
hus i eld. Hafven I budit oss hit för
a tt göra oss utfattige?
16. Och Simsons hustru grät för
honom och sade: Du hatar mig endast och älskar mig icke. Du har
satt mitt folks sön er en gåta före och
har icke uttydt henne för mig. Och
han sade till henne: Si, jag har icke
uttydt den hvarken för min fader
eller för min moder, och jag skulle
uttyda den för dig?
17. Och hon grät för honom i de
sju dagar, som deras gästabud varade; och på sjl}nde dagen gaf han
henne uttydningen, emedan hon var
så enträgen med honom. Och hon
uttydde gåtan för sitt folks söner.
r8. Och männen i staden sade till
honom på den sjunde dagen förrän
solen gick ned: Hvad är sötare än
honung och h vad är starkare än lejon?
:)ch han sade till dem: Om I icke
naden plöjt med min kalf, så haden
I icke hittat på min gåta.
19. Och Herrens ande föll öfver
honom, och han !:,rick ned till Askelon
och slog där trettio män och tog deras kläder och gaf kläduingarna åt
dem som hade uttydt gåtan; och han
var ganska vred och drog upp till sin
faders hus.
20. Och Simsons hustru vardt gifven åt den, hvilken han själf hade
utsett till sin bröllopssven.

15 Kapitlet.
Simson,s l:ämnd pA Fdistu nra.

det begaf sig en tid härefter
O chi hveteandtiden,
att Simson besökte sin hustru och hade ett getkid
med sig. Och han sade: J ag vill gå
in i kammaren till min hustru; men
hennes fader tillstadde honom icke
att gå dit in,
2. utan hennes fader sade: Jag
tänkte, att du bar hat till henne, och
jag har därföre gifvit henne åt din
b röllopssven. Men är icke hennes
y ngsta syster däjligare än hon? Blifve
hon din i den andras ställe!
3· Och Simson svarade dem: Utan
skuld är jag denna gång emot Felisteerna, om jag gör d.:m något illa.
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4· Och Simson gick bort och fångade
tre hundra räfvar och tog facklor och
vände svans emot svans och satte en
fackla emellan hvarje svanspar.
5· Och han tände eld på facklorna
och släppte dem ut på Felisteernas
sädesfält och brände upp både den
skurna och den växande säden, både
vin- och otivgårdar.
6. Och Fetisteerna sade: Ho har
gjort detta? Och man svarade: Simson, Timnitens måg, därföre att han
har tagit ifrån honom hans hustru
och gifvit henne åt hans bröllopssven. Och Felisteerna drogo åstad
och brände upp både henne och hennes fader i eld.
7· Och Simson sade till dem: När
I så hafven gjort, så svär jag att icke
hvila förrän jag har tagit hämnd på
eder.
8. Och han slog dem väldeligen
både på ben och på länd och gick
ned och bodde uti en bergsklyfta vid
E tam.
9· Och Felisteerna drogo upp och
lägrade sig i Juda och spridde sig
i Lehi.
ro. Och Judas män frågade: Hvi
hafven I dragit hit upp emot oss?
Och de svarade : Vi hafva dragit hit
upp till att binda Simson, att vi må
göra åt h onom såsom h an har gjort
åt oss.
r r. Ocll tre tusen män af J u da
ginge ned till bergsklyftan vid Etam
och sade till Simson: Vet du icke,
att Fetisteerna äro rådande öfver oss,
och hvi har du gjort oss detta? Och
han sade till dem: Såsom de hafva
gjort emot mig, så har jag ock gjort
emot dem.
12. Och de sade till honom: Vi
hafva kommit hit ned för att binda
dig och lämna dig i Fetisteernas hand.
Och Simson sade till dem: Svärjen
mig, att I icke viljen slå ned mig!
13. Och de svarade honom: Nej,
vi vilja endast binda dig och lämna
dig i deras hand, men vi vilja ingalunda döda dig. Och de bundo h onom m ed två nya tåg och förde honom upp utur berget.
14· Och då han kom till Lehi, upphofvo Fetisteerna ett glädjeskri vid
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hans ankomst. Men Herrens an<le
föll öfver honom, och tågen på hans
armar blefvo såsom lintrådar, som bliivit svedda af eld, och bojorna lossnade
ifrån hans händer.
15. Och han hittade en frisk åsnakäke, och han räckte ut sin hand och
tog den och slog därmed tusen män.
16. Och Simson sa<le: Med en åsnakäke en hop, två hopar, med en å~na
käke slog jag tusen män.
17. Och då han hade sagt detta,
kastade han käken utur sin hand
och kallade detta stället Ram a tLehi.*
18. Och han vardt mycket törstig
och ropade till Herren och sade:
Du har gifvit denna stora seger genom din tjänares han<l, och ändock
måste jag nu dö af törst och falla i
de oomskurnes hand.
z

Sam. 17: 26, 36.

2 Sam. 1: 20.

19. Då lät Gud en klyfta remna,
som var vid Lehi, och vatten gick ut
därifrån. Och han drack och kvicknade vid och blef vid !if. Därföre kallade han ock den källan den ropandes källa i Lehi, såsom den heter än
i dag.
20. Och han var domare i Israel
under Felisteernas tid i tjugu år.

16 Kapitlet.
Si11u~?Jts

sista.. kämwl oclt död.

O

ch Simson gick till Gasa och fick
där se en sköka, och han gick in
till henne.
2 . Och för Gasiterna vardt berättadt
och sagdt: Simson har kommit hit.
Och de omringade ocll lurade på honom hela natten i stad~porten, och de
höll o sig stilla hela natten och sade:
I morgon, då det blih·er dager, vilja
vi slå honom ihjäl.
3· Och Simson låg intill midnatt;
men vid midnatten stod han upp och
fattade uti staelsportens clubbeldörrar
och dess tvenne dörrposter och ryckte
dem lösa tillika med bommen och lade
dem på sina axlar och bar dem upp
på spetsen af berget ruidt emot Hebron.
4· Och en tid härefter fattade han
kärlek till en kvinna i Soreksdalen,
som hette Delila.
~D .

ä. käkhi:ljJen.

KAP. 16:

14.

S· Och till henne kommo Felisleernas höf<.lingar och saJe till henne:
Locka l10nom, att du får veta hvaruti hans stora styrka ligger och h varmecl vi k unna varda honom öfvermäktige, så att vi kunna binda och
betvinga honom; så vilja vi gifva dig
ett tusen ett hundra siliversiklar hvar.
6. Och Delila sade till Simson: Säg
mig hvaruti din stora styrka ligger
och hyarmed du skulle kunna bindas
och betvingas!
7- Och. Simson svarade henne: Om
man bunde mig med sju friska sensträngar, som ännu icke hunnit torka,
så vorde jag svag och såsom en annan människa.
8. Och Felisteernas höfdingar buro
till henne sju friska sensträugar, som
ännu icke hade hunnit torka, och h on
band honom med dem.
9· Och hon hade några i försåt i
sin kammare och sade till Il o nom: Felisteerna komma öfver dig, Simson.
Och han slet sömler sensträngarne,
såsom ett streck af blångarn sönderslites när det är sve<lt af eld. Och
lians styrka blef icke röjd.
10. Och Delila sade till Simson: Si,
du har gäckat mig och ljugit för mig.
Yppa nu för mig hvarmed clu kan
bindas!
I I.
Och han svarade: Om man
buude mig med nya tåg, med hvilka
ännu intet arbete är gjon1t, så vorde
jag svag och såsom en annan människa.
12. Och Delila tog nya tåg och
band llonom därmed och sade till
honom: Felisteerna komma öfver dig,
Simson; ty de låg o i försåt i kammaren. Och han slet sönder dem ifrån
sina armar såsom en tråd.
13. Och Delila sade till honom.
Ända hitintills har dn gäckat mig och
ljugit för mig. Yppa för mig hvarmed du kan bindas! Och han svarade heune: Om du i ränningen till
din väf sloge in de sj u flätorna på
mitt hufvucl.
14. Och hon slog till me<l vätskeden och sade till honom: F elisteerna komma öfver dig, Simson. Och
han vaknade upp af sin sömn och slet
både väfskeden och ränningen lösa.

KAP . 1 6 : 15.
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15. O h hon sade till honom: Huru
kan du säga: jag älskar dig, då ditt
hjärta icke är med mig? Tre gånger
h ar du gäckat mig och icke sagt mig
hvaru t i din stora styrka ligger.
16. Och när hon alla dagar trängde
honom med sina ord och ansatte honom hårdt, vardt hans själ otålig intill döden,
17. och han yppaue för henue hela
sitt hjärta och sade till henne: På
mitt hnh·ud har aldrig någon rakknif
· omm it; ty jag är en Guds Nasir ifrån
m oderlifv t. Om man rakar håret af
mig, så viker min styrka ifrån mig,
så att jag varder svag och såsom alla
andra människor.
D om. x3 : s.
18. Och då nu Delila insåg, att han
had e yppat för henne hela sitt hjärta,
sände h on bud och lät kalla Felisteernas höfdingar och sade: Kommen
än en gång hit! ty nu har han yppat
för mig hela sitt hjärta. Och Fetisteernas höfdingar kommo till henne
och hade penningame med sig i sin
hand.
19. Och hon lät honom sofva på
sina knän och tillkallade en man, som
rakade af honom de sju flätorna på
hans hufvu d. Och nu först betvingade
·hon honom, och hans styrka vek ifrån
h onom.
20. Och hon sade: Fetisteernakomma
öfver dig, Simson. Och han vaknade
u tur sin sömn och sade: Jag vill gå
ut, såsom jag flere gånger har gjort,
och slita mig lös. Och han visste icke,
att Herren var viken ifrån honom.
21. Och Felisteerna grepo honom
och stungo ut hans ögon och förde
honom ned till Gasa och bundo honom med kopparfjättrar, och han
måste mala säd i fängelset.
22. Och haus hufv1.1dhår begynte
åter växa sedan han hade blifvit rakad.

Och då nu deras hjärta vax g lad t,
sade de: Kallen hit Simson, att han
må spela för oss! Och de kallade
Simson ut ur fängelset, och han spelade för dem, och de ställde honom
emellan pelarne.
26. Och Simson sade till drängen,
s om ledde honom vid handen : S läpp
mig och låt mig få trefva mig fram
till de pelare, på hvilka huset hvilar,
att jag må stödja mig emot dem!
27. Och huset var fullt med män
och kvinnor, och Felisteernas alla höfdingar voro där, och på taket omkring tre tusen män och kvinnor, som
sågo på huru imson spelad e.
28. Och Simson ropade till Herren
och sade: Herre, Herre, tänk uppå
mig, och styrke mig Gud all nast
denna gången, att jag måtte få taga
hämnd på Felisteerna för det ena af
mina båda ögon!
Ebr. n: 3, .
29. Och Simson fattade om de två
mellersta pelarne, på hvilka huset hvilade, och af hvilka det uppbars, den
ena med sin h ögra och den andra
med sin vänstra hand.
30. Och Simson sade: Må jag dö
själf med Felisteerna! Och han böjde
sig ned med kraft, och huset föll
öfver höfdingarne och allt folket, som
var där, så att de döde, som h an dödade vid sin död, v oro flere än de
som han hade dödat medan han l efde.
31. Och hans bröder ko=o dit ned
och hela hans faders hus och togo
och förde honom med sig och begrofvo honom i hans faders, Man oahs,
graf, emellan Zor'a och E staol. Och
han h ade varit dom are i tju gu år.

23. Och Fetisteernas höfdingar församlade sig för att göra åt sin gud
Dagon ett stort offer och göra sig
glada och sade: Vår gud har gifvit
oss vår fiende Simson i vår hand.
24. Och när folket fick se hon om,
prisade de sin gud och sade: Vår gud
har gifvit vår fiende i vår hand, honom, som härjade vårt land och slog
mii.nga af oss ihjäl.

det var en man ifrån Efrairus
O chbergstrakt,
benämnd Mika;

25.

Dom. 15: 20.

17 Kapitlet.
!lfika ttjjrätfar ett slags g-udstjänst i slit !tus.

2 . och denne sade till sin moder:
De elfva hundra sillversiklar, som blifvit borttagne ifrån dig, och öfver h vilka
du svor en ed, h vilken ock jag hörde,
si, dessa penningar äro hos mig. Jag
var den som tog dem. Och då sade
hans moder: Välsignad vare d u, m in
son, af Herren!
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3· Och han gaf tillbaka åt sin m oder de elfva hundra silfversiklarne;
och hans moder sade: Jag vill helga
dessa penningar åt Herren. Utur min
hand tage min son dem, att han må
låta göra ett skuret och ett gjutet beläte! Och nu gifver jag dig dem tillbaka.
4· Men han gaf penningame tillbaka åt sin moder, och hans moder
tog två hundra siliversiklar och g af
dem åt en guldsmed; och denne gjorde
därför ett skuret och ett gjutet beläte,
hvilka förblefvo i Mikas hus.
S· Och mannen Mika hade ett gudahus. Och han hade låtit göra en
öfve1·stepräslerlig kåpa och husgudabilder, och han hade invigt en af sina
söner till att blifva präst hos sig.
o Mos. o8; 4'·

6. På den tiden var ingen konu ng
i Israel. Hvar och en gjorde hvad
honom tycktes rätt vara.
Dom. tS: x.

z x: 25,

7· Och där \'ar en ung man ifrån
Betlehem i' Juda, ifrån Judas stam;
och han var en Levit och bodde där
såsom främling.
8. Och denne man hade gått ifrån
s l aden Be tiehem i J ud a för att söka
sig bostad hvarhelst han kunde finna
den. Och då han uneler sin yandring
hade kommit till Efraims bergstrakt,
till Mikas hus,
9· ft·ågade honom Mika: livarifrån
kommer du? Och han svarade honom:
Jag är en Levit ifrån Betlehem i Juda,
och j ag går och söker mig bostad
hvarhelst jag kan finna den.
ro. Och Mika sade till honom:
Stanna hos mig, och blif hos mig fader och präst! och jag vill gifva dig
årligen tio siliversiklar och en omgåug kläder och din föda. Och Leviten gick,
r r. och Leviten fann för god t att
stanna hos mannen; och den unge
mannen blef honom såsom en af hans
söner.
12. Och Mika invigde Leviten; och
den unge mannen var präst hos honom och blef kvar i Mikas hus.
13. Och Mika sade: Nu vet jag, att
Herren skall göra mig godt, sedan
jag har fålt en J,evit till präst.

KAP. 18: 10.

18 Kapitlet.
Da1lifernas tAg till Lais.

p åIsrael,
den tiden var ingen konung i
och på den tiden sökte sig
Dans stam en besittning att bo u ti,
ty ända till den dagen hade icke någon besittning ibland Israels barn tillfallit honom.
Dom. '7' 6. Jos. '9' 40.
2. Och Dans barn sände ifrån samtliga sina släkter fem raske män ifrån
Zor'a och Estaol till att bespeja landet och undersöka det, och de sade
till dess e: G ån åstad och u ndersökeu
landet! Och de kommo till Efraims
bergstr akt, till Mikas hus, och blefvo
diir öfver natten.
J os. '9' 4'·
3· Och när de nu voro tillsammans
med Mikas husfolk, kände de igen
målet på den unge Leviten och gingo
till honom och sade till honom: H vem
har fört dig hit? Och hvad gör d u
här, och hvad hafver du här att skaffa?
4· Och han svarade dem: Så och så
har Mika gjort med mi"· Och ban
har lejt mig, att jag skall vara baus
präst.
s. Och de sade till honom: Fråga
Gud till råds, att vi må få veta, om
yår väg, som vi vandra, skall yanla
oss ly kosa m!
6. Och prästen svarade 1lem: Gån
åstad i frid! Inför Gud ligger eder
väg, på hvilken I vandren.
7· Och de fem mälmen gingo och
kom>uo till Lais och sågo, att det folk,
som var där, lefde i ostörd ro, på Zidoniernas vis, i lugn och stillhet, utan
att någon var, som i något störde dem
i landet och tog väldet i besittning.
Och de voro långt aflägsne ifrån Zidonierna, och de hade intet att skaffa
med något folk.
8. Och då de kommo till sina bröder
i Zor'a och Estaol, sade deras bröder
till dem: Hnd hafven I att säga?
9· Och de svarade: Upp, låtom oss
draga emot dem! ty vi hafya besett
landet, och si, det är ganska godt.
Men I sitten här stilla. Varen nu icke
sene a tt draga åstad, att gå och intaga landet!
ro. När I kommen dit, skolen I
komma till ett lugnt folk och ett vielöppet land, ly Gud vill gifl·a det i
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eder hand, till en ort, där intet fattas
af allt som på jorden är.
IL Och bröto så upp därifrån af
D ans stam, ifrån Zor'a och Estaol,
sex hundra män, väpnade till strid.
12. Och de drogo åstad och lägrade sig vid Kirjat-Jearim i Juda.
Däraf kallas den mten Dans läger
än i dag. Den ligger väster om Ki.tjatJearim.
Dom. '3' •5·
13. Och därifrån toga de vägen till
Efraims bergstrakt och kommo till
Mikas hus.
14. Och de fem männen, som hade
varit utgångne till att bespeja Lais'
land, svaratleJ och sade till sina bröder: V eten I ock, att i dessa hus finnas en öfversteprä tertig kåpa och
husgudabilder och ett skuret och ett
gjutet beläte? Och besinnen nu hvad
I hatven att göra!
15. Och de togo vägen dit och kommo till den unge Levitens hus i Mikas
gård och hälsade honom vänligen.
r6. Och de sex hundra männen utaf
Dans barn stannade i porten i full
krigsrustning.
17. Och de fem männen, som hade
gått till att bespeja landet, drogo åstad
och gingo in och togo det skurna belätet och den öfversteprästerliga kåpan
och husgudabilderna och det gjutna
belätet, under det att prästen stod i
porten, tillika med de sex hundra
männen, som buro full krigsrustning.
r8. Och när nu desse hade ingått
i Mikas hus och tagit det skurna belätet, den öfversteprästerliga kåpan
och hus!,'l.luabilderna och det gjutna
belätet, sade prästen till dem: H vad
gören I?
19. Oc!l de svarade honom: Tig och
lägg din hand på din mun och kom
med oss, att du må hos oss blih·a
fader och präst! Är det dig bättre att
vara präst uti en enda mans !lus, än
att yara präst för en hel stam och
släkt i Israel?
20. Och detta behagade prästen väl,
och han tog både den öfversteprästerliga kåpan och husgudabilderna och
det skurna belätet och gick in ibland
folket.
2r. Och de vände om och drogo i
vä och sände barnen och boskapen
ocll det dyrbaraste godset framför sig.
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22. När de nu hade kommit ett
långt stycke ifrån Mi kas h u s, samlade
sig de män, som bodde i husen vid
l\fikas gård, och satte efter Dans barn
23. och ropade till Dans barn. Och
dessa vände sig om och sade till Mika:
Hvad är det du vill, att du så har
hopsamlat ditt folk?
24. Och han svarade: I hafven tagit
bort miua gudar, som jag har gjort,
och prästen, och dragen edra färde ;
och hvad har jag nu mer kvar? Och
ändock sägen I till mig: Hvad är det
du vill?
25. Och Dans barn sade till honom :
Låt icke din röst höras ibland oss, att
icke några vildsinnade män må falla
öfver eder, och du förspilla ditt och
ditt husfolks lif!
26. Och Dans barn gingo sin väg.
Och då Mika såg, att de voro honom
för starke, vände han om och gick
tillbaka till sitt hus.
27. Och sedan de hade tagit hvad
Milca hade låtit göra åt sig, och prästen, som han hade, korumo de till
Lais, till ett folk, som lefde i lugn och
stillhet, och slogo dem med svärdsegg
och uppbrände staden i eld. Jos. , 9 , 47 •
28. Och ingen var, som kom dem
till hjälp, ty staden låg långt ifrån Zidon, ocll med andra folk hade de intet
att skaffa; och staden låg i deu dalen,
som ligger vid Bet-Rehob. Sedan uppbyggde de staden och bosatte sig där.
29. Och de kallade stadens namn
Dan, efter deras stamfader Dans nan1n,
hvilken af Israel född var; och staden
hade tillförne hetat Lais.
30. Och Dans barn uppreste åt sig
det skurna belätet; oc!l J onatan, son
till Gersom, son till Mose, och hans
söner voro präster uti Daniternas stam
ända till den tiden, då landets inbyggare bortfördes i fångenskap.

Dom. 17: xo.

1:

Kon . x:z: 30.

2 Kon. 17: 23.

31. Och de hade Mikas beläte, hvilket han hade låtit göra, uppsatt llos
sig så länge Guds hus var i Silo.

19 Kapitlet.
l11.vll1lan:es i Gibea illgärning.

den tiden, då ännu ingen kon n ng
P åvar
i Israel, hände sig, att en
I~e

vitisk man, som !lade sin bostadlångt
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upp i Efraims bergstrakt, tog sig till oss taga in i denna Jehuseemas stad
frilla en kvinna ifrån Betlehem i Juda. och stanna där öfver natteu!
Dom. x8: t.
12. Meu hans herre svarade honom:
2. Och hans frilla vardt honom Icke må vi taga in uti en stad, som
otrogen och gick ifrån honom till sin bebos af främlingar, som icke äro af
faders hus i Betlehem i Juda och blef Israels barn, utan låtom oss gå fram
där i fyra månader.
till Gibea!
3· Och hennes man stod upp och
13. Och han sade till sin dräng:
for efter henne för att med vänligt tal Gack, att vi må komma till ettdera
förmå henne att vända tillbaka. Och stället, till Gibea eller till Rama, att
han hade en dräng och ett par åsnor söka nattkvarter!
med sig. Och bon förde honom in i
I 4. Och de fortsatte resan, och sosin faders hus; och då flickans fader len gick ned för dem när de komme
säg honom, gick han glad emot ho- till Gibea i Benjamius stam.
nom.
15. Och där togo de in för att gå
4· Och hans svärfader, flickans fa- att söka nattkvarter i Gibea. Och han
der, höll honom kvar, så att han blef kom iu dit och stannade på en gata
där i tre dagar hos honom; och de i staden; och ingen var, som ville motåto och drucko och tillbragte nätterna taga dem i sitt hus öfver natten.
där.
16. Och si, på aftonen kom en gamS· Och på fjärde dagen stodo de bit- mal man ifrån sitt arbete på fältet,
tida upp om morgonen, och han stod och mannen var ifrån Efraims bergsupp såsom till att resa, och flickans trakt och uppehöll sig såsom en främfader sade till sin måg: Styrk dig med ling i Gibea, och folket på stället voro
en beta bröd, och sedan mån I resa! Benjamin i ter.
17. Och då han upplyfte sina ögon
6. Och de satte sig och åto båda
tillsammans och drucko, och flickans och fick se den resande mannen på
fader sade till mannen: Var god och gatan, sade den gamle mannen: Hvart
stanna natten öfver och gif dig till skall du resa och hvarifrån kom·
freds!
mer du?
r8. Och han svarade honom: Vi
7· Och mannen stod upp för att
resa, men hans svärfader var enträgen komma ifrån Betlehem i Juda och
med honom, så att ban stannade den ämna oss långt in i Efraims bergsnatten där.
trakt, hvarifrån jag är och hvarifråu
8. Och om morgonen på femte da- jag reste till Betlehem i Juda; och
gen stod han bittida upp för att resa, nu far jag till Herrens hus, och ingen
och flickans fader sade: Tag dig nå- är, som vill mottaga mig i sitt hus.
got tilllifs, och dröj en öfver middagsrg. Och vi, dina tjänare, hafva både
tiden! Och de åto båda med hvar- halm och foder åt våra åsnor, och
andra.
bröd och vin för mig och för din
9· Och mannen stod upp för att tjänarinna och för drängen, som fölresa med sin frilla och sin dräng; och jer dina tjänare åt, så att intet fattas
hans svärfader, flickans fader, sade till oss.
honom: Si, dagen lider mot aftonen.
20. Och den gamle mannen sade:
Stannen kvar i natt! Si, dagen tager Frid vare med dig! För allt hvad dig
af. Stann a här i natt och g if dig till kan fattas vill jag draga försorg. Men
freds! och i morgon mån I resa i god på gatan får du icke tillbringa natten.
21. Och han förde honom in i sitt
tid och du fara hem till din hydda.
10. Men mannen ville icke stanna hus och gaf foder åt åsnorna; och de
öfver natten, utan stod upp och for tvådde sina fötter och åto och drucko.
22. Under det de nu gjorde sig
sin väg och kom till Jebus, det är
Jerusalem. Och han hade med sig glada, si, då komme män af staden,
ett par sadlade åsnor och sin frilla. onda människor, och kringrände huII. När de nu voro vid Jebus, och set, klappande på porten, och sade till
dagen var långt framskriden, sade den gamle mannen, värden i huset:
chiingen till sin herre: Kom och låt Skaffa oss ut den mannen, som har
lä
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kommit i ditt bus, att vi må pläga och ifrån Gileads land, inför Herren
umgänge med honom!
i Mizpa.
Dom. n: u.
1 Mos. xg: 4, 5 f.
Os. g: g. to:. 9·
2. Och de förnämste ibland hela
23. Men mannen, värden ; huset,
folket, ibland alla Israels stammar, intrick ut till dem och sade till dem:
stä1lde sig i samlingen af Guds folk,
Icke mån I, mine bröder, göra denne h vilka utgjorde fyra huudra tusen män
mannen nårrot ondt, sedan han nu har vapenfördt fotfolk.
kommit i mitt hus. G ören icke sådant
3· Och Benjamins barn fingo höra,
nidingsverk!
..
24. Si, jag har en dotter, som annu att Israels barn hade dragit upp till
är jungfru, och denne har en frilla. Mizpa. Och Israels barn sade: Sägen
Dessa vill jag skaffa ut, och dem mån huru denna illgärning har tillgått!
4· Då svarade den Levitiske mannen,
I kränka och göra med dem hvad eder
täckes· men med denne mannen mån den dödade kvinnans man, och sade:
Jag kom till Gibea i Benjamin med
I icke' göra ett sådant nidingsverk!
min frilla för att blifva där öfver natx Mos. xg: 8.
25. Och då männen icke ville höra ten;
Os. xo: g.
honom tog mannen sin frilla och
5· och några män i Gibea kommo
skaffad~ h enne ut till dem. Och de öfver mig och kringrände huset, där
kränkte henne och våldförde henne jag var, om natten. Mig tänkte de
hela natten, ända till morgonen, och dräpa, och min frilla kränkte de, så
när morgonrodnaden uppgick, läto de att hon blef död.
Dom. t g: 22 f.
henne gå.
6. Och jag tog min frilla och styc26. Och kvinnan kom i dagningen
kade henne och skickade styckena
och blef liggande vid porten till den
omkring i alla land under Israels ägo,
mannens hus, där hennes herre var emedan de h ade gjort ett så skändinne, till dess det blef dager.
ligt nidingsverk i Israel.
27. Och då hennes herre uppstod
7· Si, I ären samlade alla Israels
om morgonen och öppnade dörrarna
barn. Språkens nu vid här och rådtill huset och gick ut för att fortsätta gören med hvarandra!
.
•
sin resa, si, då låg hans frilla för dör8. Och allt folket reste s1g upp saren till huset, med sina händer på
som en man och sade: Ingen gånge
tröskeln.
h em till sin hydda eller till sitt hus,
28. Och han sade till henne: Statt
9· utan låtom oss göra med Gibea
upp och låt oss resa! Men ingen svapå detta sätt: kastom lott därom
rade; och han tog och lade henne på
Io. och tagom tio män af hundra
sin åsna. Och mannen stod upp och och hundra af tusen och tusen af tio
for hem till sitt.
tusen af alla Israels stammar, till att
29. Och när han kom hem, tog han
ansk~fa litsmedel åt folket, så att vi,
en knif och tog sin frilla och styckade vid desses ankomst, må kunna göra
h enne, efter benen, i tolf stycken och
med Gibea i Benjamin så som hela
kringskickade dessa öfver hela Israels
detta nidingsverk förtjänar, hvilket de
område.
i Israel bedrifvit hafva!
30. Och alla de som sågodet sade:
Någonting sådant är aldrig skedt eller
I I. Och alla män i Israel församlade
sedt sedan Israels barn kommo utur
sig till staden såsom en man endräkEgyptens land, ända till denna dag. teligen.
Tänken häröfver och rådens vid och
12. Och Israels stammar sände några
sägen eder mening!
män till alla Benjamins släkter och
läto säga dem: Hvad är det för en
illgärning, som ibland e~.er skedd~?
20 Kapitlet.
13. Utiämnen nu de dar onda manDe öfriga stan~manus kri'g m ed Bnz.famiu.
n en i Gibea, att vi må döda dem och
ch alla Israels barn drogo ut, och skilja det onda ifrån Israel! Men Benmenigheten församlade sig såsom jamins barn ville icke höra sina bröen man, ifrån Dan ända till Beer-Seba, ders, Israels barns, röst.
Os. g: 9·

O
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14. Och Benjamins barn församlade Bet-El och stannade där för att gråta

sig utur städerna till Gibea för att
draga ut till strid emot Israels barn.
15. Och blefvo på den dagen inlllÖnstrade af Benjamins barn, utur
städerna, tjugusex: tusen vapenföre
män, utolll dem som bodde uti Gibea,
hvillm inmönstrades till sju hundra
utvalde män.
16. Ibland allt detta folket voro sju
hundra utvalde män, som voro vänsterhände, och hvilka alla kunde med
slungstenen träffa ett hårstrå utan att
fela.
17. Och Israels män, med undantag
af Beujamins stam, inmönstrades till
fyra hundra tusen vapenföre män, alla
stridbare.
18. Och Israels barn stodo upp och
drogo till Bet-El och rådfrågade Gud
och sade: H vilken af oss skall draga
åstad till att begynna striden emot
Benjamins barn? Och Herren svarade:
Juda skall begynna.
19. O ch Israels barn stodo upp om
morgonen och lägrade sig vid Gibea.
20. Och Israels män drogo ut till
att strida emot Benjamin, och Israels
män uppställde sig i slagordning emot
dem vid Gibea.
21. Och Beujamins barn ryckte ut
ifrån Gibea och slogo på den dagen
af Israel tjugutvå tusen män till marken.
22. Och folket, Israels män, repade
mod och uppställde sig å nyo i slagordning på sa=a ställe, där de hade
varit uppställde dagen förut.
23. Och Israels barn drogo upp och
gräto inför Herrens ansikte ända till
aftonen och frågade Herren och sade:
Skall jag ännu en gång rycka ut till
att strida med Beujamins barn, våra
bröder? Och Herren sade: Dragen
åstad emot dem!
24. O ch då Israels barn den andra
dagen ryckte fram emot Benjamins
barn,
25. drog Benjamin ut emot dem
ifrån Gibea på samma dag, och de
slogo ytterligare till marken aderton
tusen män af Israels barn, alla vapenföre män.
26. Och alla Israels barn och hela
folket drogo åstad och kommo till

inför Herrens ansikte, och de fastade
den dagen öfver intill aftonen och
offrade brännoffer och tackoffer inför
Henen.
27. Och Israels barn frågade Herren
- och Guds förbundsark förvarades
där på den tiden,
28. och Pinehas, sou af Eleasar,
Arons son, gjorde i de dagarue prästtjänsten där - sägande: Skall jag
ännu en gång draga ut till att strida
emot Benjamins barn, mina bröder,
eller skall jag afstå därifrån ? Och
Herren svarade: Dragen åstad! i morgon vill jag gifva dem i din hand.
Jos. 22: 13, 30.

24: 33·

29. Och Israel utställde folk i bakhåll på alla sidor om Gibea.
30. Och Israels barn drogo på tredje
dagen ut emot Beujamins barn och
uppställde sig i slagordning emot Gibea likasom de två förra gångerna.
31. Och Benjamins barn ryckte ut
emot folket och aflägsnade sig ifrån
staden; och till en början slogo och
nedgjorde de på laudsvägarne, af h vilka
den ena gick till Bet-El och den andra
till Gibea, nu likasom de förra gångerna, omkring trettio män af Israel.
32. Och Benjamios barn sade: Slagne
på flykten äro de nu af oss, likasom
tillförne. Och Israels barn sade: Låtom
oss fly, att vi må aflägsna dem ifrån
staden ut på l andsvägarne!
33· Och alla Israels män stodo upp
ifrån sina platser och uppställde sig
i slagordning vid Baal-Tamar. Och
Israels bakhåll bröt fram ifrån sin
plats, ifrån Gebaslätten.
34· Och tio tusen män, utvalde utur
hela Israel, kommo fram midt emot
Gibea, och striden blef hård; och då
de minst förmodade, drabbade fördärfvet dem.
35· Och Herren slog Benjamin för
Israel, så att Israels barn på den dagen nedgjorde tj ugnfem tusen ett
hundra Benjaminiter, vapenföre män
alla.
36. När Benjamins barn sågo, att
Israels män togo till flykten, och att
de veko undan för Benjamin, i förlitan
på llet bakhåll, de hade utställt emot
Gibea,
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37· ryckte bakhållet med hast fram
emot Gibea och drog ut och slog hela
staden med svärdsegg.
38. Och det var ett aftal emellan
Israels män och bakhållet, att de skulle
låta en rökpelare uppstiga ifrån staden.
39· Och då Israels män vände ryggen till i striden, .slog och nedgjorde
Benjamin till en början omkring trettio
män af Israel, hvarföre de ock sade:
Säkert äro de nu slagne på flykten af
oss, likasom i den förra striden.
40. Och rökpelaren började uppstiga
ifrån staden; och Benjamin vände sig
om, och si, hela staden gick upp i
rök mot himmelen.
41. Och Israels män vände sig om,
och Benjamins män blefvo bestörte, ty
de sågo, att fördärfvet drabbade dem.
42. Och de flydde för Israels män
mot vägen till öknen, men striden upphann dem; och dem som voro komne
ifrån städerna nedgjorde de på halfva
vägen.
43· Och de omringade Benjamin, jagade honom till Menuha, där de upphunna honom, gent emot Gibea på
den östra sidan,
44· och af Benjamin stupade aderton
tusen män, stridbare män alla.
45· Och då han vände sig och flydde
mot öknen till Rimmonsberget, gjorde
de på landsvägarne en efterskörd af
fem tusen män och satte efter honom
ända till Gideom och fällde af honom
ytterligare två tusen män;
46. så att summan af alla dem som
stupade af Benjamin på den dagen
var tjugufem tusen vapenföre män,
stridbare män alla.

2. Och folket kom till Bet-El och
stannade där inför Guds ansikte ända
till aftonen; och de upphofvo sin röst
och gräto svårligen,
3· och de sade: O Herre, Israels
Gud! hvi är detta skedt i Israel, att
nu en bel stam saknas i Israel?
4· Och den följande dagen stod folket bittida upp och byggde där ett
altare och offrade brännoffer och tackoffer.
t Kon . 8: 64.
5· Och Israels barn sade: H vilken
är den af Israels alla stammar, som
icke har uppkommit hit med folket
inför Herrens ansikte? Ty en dyr ed
var gången, att den som icke nypkomme till Herren i Mizpa, han skulle
dödas.
6. Och Israels barn ömmade för siu
broder Benjamin och sade: I dag är
en stam utplånad utur Israel.
7· Hvad skola vi göra, att de som
kvar äro må få sig hustrur? Ty vi
bafva svurit vid Herren, att vi icke
skola gifva dem hustrur utaf våra
döttrar.
8. Och de sade: Hvilken är af Israels stammar den ende, som icke har
kommit hit upp till Herren i Mizpa?
och si, ingen hade kommit till lägret
ifrån Jabes i Gilead till sammankomsten.
9· Och folket mönstrades, och si,
där var ingen man ifrån dem som bodde
i J a bes i Gilead.

10. Och folket skickade to1f tusen
stridbare män, och de bödo dem och
sade: Gån bort och slån med svärdsegg dem som bo i J abes i Gilead med
hustrur och barn!
47· Och sex hundra män, som hade
II. Och det är hvad I skolen göra:
vändt sin flykt mot öknen till Rim- allt mankön och alla de kvinnor, som
monsberget, stannade kvar på Rimhafva legat när man, skolen I till spillo
monsberget i fyra månader. Dom. oz: , 3.
4 Mos. 31: I7•
48. Och Israels män gingo tillbaka gifva.
12. Och de funno ibland dem som
till Benjamins barn och slogo med
bodde i Jabes i Gilead fyra hundra
svärdsegg såväl folket i städerna och unga flickor, som icke hade legat när
fänaden, som allt h vad man fann, och alla en man, och dessa förde de tilllägret
städer, som funnas, stucko de i brand.
i Silo i Kanaans land.
13. Och hela folket sände bud till
2 I Kapitlet.
de Benjaminiter, som voro på RimHuru Bmiami~ts stam llterujjlt/äljes.
monsberget och bödo dem lejd.
ch Israels män hade svurit i Mizpa
Dom. 2o: 47·
och sagt: Ingen af oss skall gifva
I4· Och Benjaminiterna vände då
sin dotter till hustru åt en Renjamini t. l tillbaka; och de gåfvo åt dem till hust·
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rnr de kvinnor, som de hade l!ttit lefva
2 r. och passen på när Silos döttrar
utaf kvinnorna i Jabes i Gilead. Men gå ut för att dansa, och gån då ock
dessa räckte icke till åt dem.
I ut ifrån vingårdame och röfven h var
och en åt sig en hustru af Silos dött15. O ch folket ömmade för Benja- rar och begifven eder till Benjamins
min, att Herren hade gjort en refva land!
2 :!\los. r s: 20.
I Sam. r8: 6.
i Israels stammar;
22. Och när deras fäder eller bröder
r6. och folkets äldste sade: Hvad komma för att beklaga sig för oss,
skola vi göra, att ock de som äro kvar vilja vi säga till dem: Förlåten dem
må få hustrur, ty allt kviunkön är ut- för vår skull! emedan vi icke genom
rotadt utur Benjamin?
kriget kunnat skaffa hustrur åt en och
17. Och de sade: De som äro und- hvar. Och I hafven ju icke själfve
sluppne af Benjamin måste behålla gifvit dem åt dem, ty då skullen I
sin besittning, och icke skall en stam hafva ådragit eder skuld.
utrotas utur Israel,
23. Och Benjaminiterna gjorde så;
18. och icke kunna vi gifya dem och de togo sig hustrur, så många
hustrur af våra döttrar, ty Israels barn de voro, ibland danserskorna, hvilka
hah·a svurit och sagt: Förbannad vare de röfvade. Och de vände åter till
den som gifver en hustru åt en Benja- sin besittning och byggde upp stäminit!
derna och bodde i dem.
19. Men, sade de, si, en Herrens
24. Och Israels barn drogo därifrån
högtid firas årligen i Silo, norr om vid samma tid, hvar och en till sin
Bet-El, öster om den vägen, som går stam och till sin släkt, och hvar och
ifrån Bet-El till Sikem och söder om en gick därifrån till sin besittning.
Lebona.
25. På den tiden var ingen konung
20. Och de gåfvo bud åt Benjamini- i Israel.
Hvar och en giorde hvad
terna och sade: Gån och läggen eder honom tycktes rätt vara.
i försåt i vingårdame
Dom. r7: 6. r8: r.

