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Konunga-Boken.

x Kapitlet.
Allasjas sJukdom oclz. död,

afföllo ifrån Israel
O chefterl\Ioabiterna
Ahabs död.
•
Kon. 3: 5·

Och Ahasja föll genom gallret i
sin sal i Samaria och vardt sjuk, och
han sänrle bud och sade till dem:
Gån och frågen Baal-Sebub, guden i
Ekron, om jag skall vederfås af denna
sjukdomen!
3· Och Herrens ängel sade till Elia,
Tisbiten: Statt upp och gack emot
konungens i Samaria sändebud och
säg till dem: är då ingen Gud i Israel,
att I behöfven gå och fråga BaalSebub, Ekrons gud?
4· Därföre, så säger Herren: Du
skall icke komma utur den säng, där
2.

du nu ligger, ty du skall döden dö.
Och Elia gick åstad.
5· Och då sändebuden kommo tillbaka till honom, sade han till dem:
Hvi kommen I tillbaka?
6. Och de sade till honom: En man
kom emot oss och sade till oss: gån
tillbaka till konungen, som har utsändt eder, och sägen till honom: så
säger Herren: Är då ingen Gud i
Israel, att du skall sänna och fråga
Baal-Sebub, Ekrons gud? Därföre
skall du icke komma utur den säng,
där du nu ligger, utan du skall döden dö.
7· Och han sade till dem: H urudant var den mannens skick, som
mötte eder och som sade eder detta?
8. Och de sade till honom: Det var
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en man i luden dräkt med ett läder17. Och han blef död, efter Herbälte om sina länder. Och då sade rens ord, h vilket Elia hade talat. Och
han: Det var Elia, Tisbiten.
Joram vardt konung i hans ställe, i
Sak. 13: 4· Matt. 3 : 4·
J orams, J osafats sons, andra regeg. Och han sände till honom en ringsår i Juda; ty han hade ingen
höfvitsman öfver femtio, med hans son.
2 Kon. 3: :1.
2 Krön. 2 1: 3·
femtio. Och då denne kom upp till
18. Och hvad mera kan vara att
honom, si, då satt han på spetsen af
berget; och han sade till honom: säga om Ahasja och om hvad han
har gjort, si, det är uppskrifvet i
Du Guds man! konungen säger:
krönikan om Israels konungar.
kom ned!
2 Krön. 22: x f.
10. Och Elia svarade höfvitsmannen öfver de ferntio och sade till ho2 Kapitlet.
nom : Om jag är en Guds man, så
E lias ltädtw färd , lUfsa .
falle eld ned af himmelen och förtäre
dig och dina femtio! Och eld föll och vid den tiden då Herren ville
ned af himmelen och förtärde honom
upptaga Elia i ett stormväder
till himmelen, gingo Elia och Elisa
och hans femtio.
Luk. 9 : 54·
I I. Och han sände åter en aunan ifrån Gilgal.
höh'itsman öfver femtio till honom,
2. Och Elia sade till Elisa : Stann a
med hans femtio. Och denne började här! ty Herren har sändt mig till
tala och sade till honom: Du Guds Bet-EL Men Elisa sade: S å sant Herman! så säger konungen: kom strax ren lefver, och så sant din själlefver,
jag öfvergifver dig icke. Och.de gin go
ned!
12. Och Elia svarade och sade till ned till Bet-El.
dem: Om jag är en Guds man, så
3· Och de profetlärlingar, som voro
falle eld ned af himmelen och förtäre i Bet-El, gingo ut till Elisa och sade
dig och dina femtio! Och Guds eld till honom: Vet du, att Herren vill i
föll ned af himmelen och förtärde dag taga din herre bort öfver ditt
honom och hans femtio.
hufvud? Och han svarade: Det vet
13. Och han sände ännu en tredje ock jag. Tigen stilla!
höfvitsman öfver femtio, med hans
4· Och Eli a sade till honom: Elisa,
femtio. Och den tredje hötvitsman- stanna här! ty Herren har sänd t mig
nen öfver femtio drog åstad; och när till Jeriko. Men han sade: Så sant
han kom upp till honom, böjde han Herren lefver, och så sant din själ
sina knän för Elia och bad honom lefver, jag öfvergifver dig icke. Och
och sade till honom: Du Guds man, de gin go till J eriko.
låt mitt lif och dessa dina femtio tjäs. Och de profetlärlingar, som voro
nares lif vara dyrbart i dina ögon! i J eriko, gin go till Elisa och sade
14. Si, eld är fallen ned af him- till honom : Vet du, att Herren vill i
melen och har förtärt de första två dag taga din herre bort öfver ditt
höfvitsmännen öfver femtio, med de- h ufvud? Och han sade: Det vet ock
ras femtio; men låt nu mitt lif vara jag. Tig en stilla!
dyrbart i dina ögon!
6. Och Eliasade till honom: Stanna
15. Och Herrens ängel sade till här! ty Herren har sändt mig till
Elia: Gack ned med honom och frukta J ordan. Men han sa Je: Så sant Hericke för honom! Och han stod upp och ren lefver, och så sant din själlefver,
gick ned med honom till konungen. jag öfvergifver dig icke. Och de
16. Och han sade till honom: Så gingo båda tillsammans.
säger Herren: Därföre att du har
7· Och femtio män af profetlärlingsändt bud och låtit fråga Baal-Sebub, arne gin go och ställde sig midt emot
Ekrons gnd, likasom ingen Gud vore dem på afstånd, och de stannade båda
i Israel, h vilkens ord du kunde fråga, vid Jordan.
skall du icke komma utur den säng,
8. Och Elia tog sin mantel och
där du nu ligger, utau du skall dö- svepte honom ihop och slog därmed
den dö.
prl vattnet, och detta delade sig åt
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två sidor, så att de båda gingo torrskodde därigenom.
9· Och när de hade kommit öfver,
sade Elia till Elisa: Bed hvad jag
ska11 göra för dig fön-än jag varder
tagen ifrån dig! Och Elisa sade:
Måtte en dubbel lott i din ande falla
mig till!
ro. Och Ella sade: Du har bedt
om en svår ting. Dock, om du ser
mig när jag varder borttagen ifrån
dig, skall det ske dig. I annat fall
skall det icke ske.
rr. Och under det att de gingo och
talades vid, si, då kom en brinnande
vagn med brinnande hästar och skilde
dem båda ifrån hvarandra; och Ella
for i ett stormväder upp till himmelen.
Syr. 48:

I3·

I

Makk.

0:

sB.

Och Elisa såg det och ropade:
Min fader, min fader, Israels vagn
och hans hästar! Och han såg honom icke mer. Och han fattade sina
kläder och ref dem i två stycken.
13. Och han tog upp Elias mantel,
som hade fa1lit af honom, och han
vände om och stannade vid Jordans
strand.
14. Och han tog Elias mantel, som
hade fallit af honom, och slog därmed på vattnet och sade: Hvar är
H erren, Elias Gud? Och äfven han
slog på vattnet, och detta delade sig
åt två sidor, och Elisa gick öfver.
15. Och då profetlärlingarne, som
voro i Jeriko midt emot, sågo honom,
sade de: Elias ande har kommit öfver
Elisa. Och de gingo emot honom
och bugade sig för honom emot
jorden
16. och sade till honom: Si, ibland
dina tjänare finnas femtio raske män.
Låt dessa gå och söka din herre!
Törhända har Herrens ande tagit upp
honom och kastat honom på något
berg eller i någon dal. Och han sade:
Sånden ingen åstad!
I Kon. tS: 12.
17. Och då de i det längsta nödgade honom, sade han : Så sänd en
då! Och de sände femtio män åstad.
Och desse sökte honom i tre dagar
men funno honom icke.
18. Och de kommo tillbaka till honom, som ännu var kvar i Jeriko,
och han sade till dem: Sade jag icke
eder, att I icke skullen gå?
12.
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19. Och folket i staden sade till
Elisa: Si, denna stadens läge är godt,
såsom min herre ser, men vattnet är
dåligt, och missfall äro vanliga i
landet.
20. Och han sade: Tagen mig hit
en ny skål och läggen salt däruti!
Och de gjorde så.
21. Och han gick till källsprånget
och kastade saltet däruti och sade:
Så säger Herren: Jag har botat detta
vattnet. Icke skall död eller missfall
härefter vållas därutaf.
22. Och vattnet vardt botadt intil:
denna dag, efter Elisas ord, som han
hade talat.
23. Och därifrån gick han upp till
Bet-El. Och under det han var på
vägen dit, kommo små piltar ut från
staden och begabbade honom och
sade till honom: Stig på, du flintskalle!
stig på, du flintskalle!
24. Och han vände sig om och såg
på dem och bannade dem i Herrens
namn. Och två björnar komma utur skogen och refvo ihjäl fyratiotvå
piltar.
25. Och ban gick därifrån upp till
Karmels berg och vände därifrån tillbaka till Samaria.

3 Kapitlet.
Joram, ko1z.ung i Israel. Krig med .Afoabitenta

Joram, Ahabs son, vardt koOchnung
öfver Israel i Samaria i
J osafats adertonde regeringsår i Juda,
och han regerade i tolf år.
2. Och han gjorde hvad ondt var
i Herrens ögon, dock icke såsom hans
fader och hans moder. Och han skaffade bort den Baalsstod, som hans
fader hade låtit göra.
, Kou. 16: 3• .
3· Men dock var han begifven på
samma synder, b1·artill Jerobeam, Nebats son, hade förledt Israel, och afvek icke därifrån.
4· Och Mesa, konung i Moab, hade
stora fårahjordar, och han erlade i
skatt till konungen i Israel ull efter
hundra tusen lamm och hundra tusen
vädurar.
5· Men då Ahab var död, afföll konnngen i Moab ifrån Israels konung.
:a Kon. 1: x.

6. Och vid samma tid drog konung

KAP. 3: 7.
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17. Ty så säger Her ren : I skolen
h varken se storm eller regn, men ändock skall denna dalen varda full
med vatten, så att I och eder boskap
och edra ök skola dricka däraf.
18. Och detta skall ändock icke
vara nog i Herrens ögon. Han skall
ock gifva Moab i eder hand;
19. och I skolen nedslå alla fasta
städer och alla präktiga städer, och I
skolen fälla alla nyttiga träd och igenstoppa alla källor och med stenar fördärfva all bördig mark.
20. Och si, om morgonen, vid den
tid då morgonoffret frambäres, då
9· Och Israels konung och Judas kom vatten ifrån Edomsvägen, och
konung och Edoms konung drogo marken fylldes med vatten.
2 Mos. 29: 39, -4-o.
3 Mos. 2: I.
åstad. Och när de hade tillryggalagt
sju dagsresor, fanns intet vatten för hä21. Och då hela Moab hörde, att
ren och för öken, som följde med dem. konunga rue drogo upp till att strida
10. Och Israels konung sade: Ack, emot dem, hade alla som voro vid
att Herren har kallat dessa tre ko- vapenför ålder och därutöiver blifvit
nungar tillsammans för att gifva dem uppbådade, och de stodo vid gränsen.
22. Och de uppstodo bittida om
uti Moabs hand!
u. Och J osafat sade? Finnes här morgonen, och när solen gick upp
ingen Herrens profet, att vi genom öfver vattnet, sågo Moabiterna, att
honom kunna fråga Herren? Och en vattnet framför dem var rödt såsom
ibland Israels konungs tjänare sva- blod.
rade och sade: Här är Elisa, Safats
23. Och de sade: Det är blod. Koson, som har gjutit vatten pä Elias nungarne hafva råkat i strid med
hvarandra, och den ene har slagit
händer.
x Kon. ••: 7·
12. Och Josåfat sade: Med honom den andre.
Nu, upp till plundring,
är Herrens ord. Och Israels konung Moab!
och J osafat och Edorns konung gingo
24. Och när de kommo fram till
ned till honom.
Israels läger, reste Israel på sig och
13. Och Elisa sade till Israels ko- slog Moabiterna, och de flydde för
nung: Hvad hafver jag med dig att dem; och de gin go in i landet och
skaffa? Gack du till din faders pro- slogo Moab
feter och till din moders profeter!
25. och refvo ned städerna och fyllde
Och Israels konung sade till honom: all bördig mark med sten, kastande
Säg icke så! ty Herren har kallat h var man sin sten, och igenstoppade
dessa tre konungar tillsammaus för alla källor och fällde alla nyttiga träd
att gifva dem uti Moabs hand.
till dess att af Kir-Hareset blott steJ4. Och Elisa sade: Så saut Her- narue voro kvar; och sJungkastarue
ren Zebaot lefver, h vilkens tjänare jag omringade staden och förstörde den.
är, om jag icke hade afseende på J o26. Och när Moabs konung såg,
safat, Judas konung, skulle jag icke att striden vardt honom för svår, tog
vilja kasta ögonen på dig eller se han med sig sju hundra män med
på dig.
dragna svärd för att slå sig igenom
15. Men skaffen mig nu hit en till Edoms konung; men de förmådde
harpolekare! Och när harpolekaren icke.
begynte spela, kom Herrens ande öf27. Och han tog sin förstfödde son,
ver honom,
som skulle blifva konung efter ho16. och han sade: Såsäger Herren: nom, och offrade honom till brännLåten i denna rlalen gräfva grop vid offer på m uren. Och stor vrede kom
grop!
öfver Israel, så att de drogo bort

J oram u t ifrån Samaria och mönstrade hela Israel.
7. Och han sände bud till Josafat,
konungen i Juda, och lät säga honom: Moabs konung är affallen ifrån
mig. Vill du gå med mig till att
strida emot Moab? Och han svarade: Jag skall komma. Jag gör såsom du, och mitt folk gör såsom ditt
folk, och mina hästar göra såsom
diua hästar.
x Kon. ••: 4·
8. Och då han frågade: Hvilken
väg skola vi taga dit? svarade han:
Vägen genom Edoms öken.
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KAP. ·1: 21

ifrån honom och vände tillbaka till
II. Och det begaf sig en dag, att
sitt land.
han kom dit och log in i kammaren
och låg där.
4 Kapitlet.
r2. Och han sade till sin tjänare
Gehasi: Kalla hit den Sunemitiska
Ullderverk a/ E/isa.
ch en kvitma utaf profetlärlingar- kvinnan! Och han kallade henne,
nes hustrur klagade sin nöd för och hon inställde sig inför honom, 13. och han hade sagt till honom:
Elisa och sade: Din tjänare, min
Säg åt henne: si, du har för vår
man, är blifven död, och du vet, att
din tjänare fruktade Herren; och nu skull gjort dig allt detta besvär. H vad
kan vara att göra för dig? Hafver
kommer en, hos hvilken han var i
du något att andraga för konungen
skuld, och vill taga båda mina söner
eller för härhöfvitsmannen? Och hon
till trälar.
3 Mos. •s: 39·
hade svarat: Jag bor ju midt ibland
2. Och Elisa sade till henne: Hvad
mitt folk.
kan jag göra för dig? Säg mig: hvad
14. Och han hade sagt: Hvad är
hafver du i huset? Och hon sade:
då att göra för henne? Och Gehasi
Din tjänarinna hafver intet i huset,
hade svarat: Jo, hon haf..·er ingen
utom en kruka med olja.
son, och hennes man är gammal.
3· Och han sade: Gack ut och låna
15. Och han hade sagt: Kalla in
dig af alla dina grannar tomma kärl
henne! Och han hade kallat henne,
i mängd;
- och hon stannade i dörren.
4· och gack så in och slut dörren
r6. Och han sade: Nästa år vid
igen efter dig och dina söner och
denna tiden skall du bära en son i
tappa på alla kärlen och sätt hvatje
famnen. Och hon sade: Nej, min
kärl å sido när det bliiver fullt!
herre, du Guds man, ljug icke för din
5· Och hon gick ifrån honom och
, Mos. t8: zo.
slöt dörren igen efter sig och sina tjänarinna!

O

söner. De buro kärlen fram till henne,
och hon tappade på dem.
6. Och när kärlen voro fulla, sade
hon till sin son: Hämta mig ännu
ett kärl! Och han sade till henne:
Här finnes intet kärl mer.: Och oljan
afstannade.
7· Och hon gick och berättade detta
för Gudsmannen, och han sade: Gack
och sälj oljan och betala din skuld!
och du och dina söner skola lefva af
det som blifver öfver.
8. Och det begaf sig en dag, att
Elisa gick till Sunem; och där var
en rik kvinna, och hon öfvertalade
honom att äta hos sig. Och sil ofta
han färdades där förbi, tog han in
och åt hos henne.
9· Och hon sade till sin man: Si,
jag har förnummit, att han, som ständigt färdas förbi oss, är en helig Guds
man.
ro. Låtom oss göra en liten kammare i muren och där uppsätta åt
honom en säng, ett bord, en stol och
en ljusstake, på dE't att, när han
kommer till oss, han må kunna taga
in däri

17. Och kvinnan vardt hafvande
och födde en son på den utsatta tiden
det följande året, såsom Elisa hade
sagt henne.
rS. Och när pilten hade växt upp,
begaf det sig en dag, att han gick ut
till sin fader, till skördemännen.
19. Och han sade till sin fader:
Mitt hufvud, mitt hufvud! Och denne
sade till sin tjänare: Tag och bär honom till hans moder!
zo. Och han tog och förde honom
till hans moder. Och han satt i henIH:s knä till middagstiden då han dog.
21. Och hon gick upp och lade
honom på Gudsmannens säng och
stäng de dörren till om honom och
gick ut.
22. Och hon kallade sin man och
sade: Sänd mig en af tjänarue och
en åsninna, att jag må fara till Gudsmannen och komma tillbaka!
23. Och denne sade: Hvi vill du i
dag fara till honom, då det hvarken
är nymåne eller sabbat? Och hon
svarade: Farväl!
24. Och hon lät sadla åsninnan och
sade till tjänaren: Sätt henne i gång

'KAP. 4: 25.

33· Och han gick in och stängde
Igen dörren om dem båda och bad
till Herren.
1\Iatt. 6: 6.
34· Och han steg upp och lade sig
öfver pilten och lade sin mun på
piltens mun och sina ögon på hans
ögon och sina händer på hans händer
och lutade sig så ut öfver honom,
och piltens kropp vardt varm.
I

Kon.

17: 21.
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och stanna ej me<1 ridten förrän jag
säger dig till!
25. Och hon drog åstad och kom
till Gudsmannen, till Karmels berg.
Och när Gudsmannen såg henne komma, sade han till sin ~änare Gehasi:
Si, det är den där Sunemitiska kvinnan.
26. Löp nu emot henne och säg
till .henne: står det väl till med dig
och med din man och med din pilt?
Och hon svarade: Väl.
27. Och då hon kom upp till Gttdsmannen på berget, fattade hon om
hans fötter. Och då Gehasi gick fram
och ville skjuta undan henne, sade
Gudsmannen: Låt henne vara! ty
hennes själ är bedröfvad. 1\Ien Herren har fördolt det för mig och icke
gifvit mig det till känna.
28. Och hon sade: Har jag begärt
·en son af min herre? Sade jag icke:
du må icke bedraga mig?
29. Och han sade till Gehasi: Om:gjorda dina länder och tag min staf
i din hand ocli gack åstad! Om du
träffar någon, så skall du icke hälsa
·på honom, och om någou hälsar på
·dig, så skall du icke svara honom.
Och du skall lägga min staf på piltens ansikte.
Luk. 1o : 4·
30. Men piltens moder sade: Så
sant Herren lefver, och så sant din
själ lefver, skall jag icke släppa dig.
Och han stod upp och följde henne.
31. Och Gehasi hade gått före dem
och hade lagt stafven på piltens ansikte. Men då denne hvarken talade
eller hörde, gick han tillbaka emot
honom och berättade honom detta,
sägande: Pilten har icke vaknat.
32. Och då Elisa kom in i huset,
si, då låg pilten död på hans säng.

2

Kon. 8:

t.

Ap. G.

20:

ro.

35· Och han gick åter ett slag af
och an i huset och steg så upp och
Jutade sig öfver honom. Och pilte11

nös sju gånger, och pilten slog upp
sina ögon.
36. Och han ropade på Geliasi och
sade: Kalla hit elen Sunemitiska kvinnan! Och han kallade henne, och
hon kom in till honom, och han sade:
Tag din son!
37· Och hon kom och föll ned för
hans fötter och böjde sig mot jorden;
och hon tog sin son och gick ut.
38. Och Elisa kom än en ging till
Gilgal uneler det hungersnöden varade
i landet, och profetlärlingarne sutto
framför honom. Och han sade till
sin tjänare: S ätt på elen stora grytan
och koka en r ätt åt profetlärlingarne!
2

Kon. 6 :

1.

39· Och e n af dem g ick ut i marken att plocka örter och träffade på
en vild rankväxt och plockade däraf
vildgurkor, sitt kläde fullt. Och då
han kom in, skar h an dem och lade
dem i matgrytan, ty de förstode ej
bättre.
40. Och de lade för åt männen att
äta; och s å snart de hade böljat äta
af rätten, ropade de och sade: Guds
man ! döden är i gryta11. Och de
kunde icke äta därutaf.
41. Och han sade: Skaffen hit mjöl!
Och detta lade han i grytan och sade:
Lägg nu för åt folket, att de må äta!
Och ingenting skadligt var mera i
grytan.
42. Och en man kom ifrån BaalSalisa och bar till Gudsmannen förstlingsbröd, ~ugu kornbröd, och gryn
af grönskuren säd i sin påse. Och
han sade: Gif det åt folket att äta!
43· Och hans tjänare sade : Huru
skall jag kunna sätta fram detta för
hundra män? Och h an svarade: Sätt
fram det för folket att äta! ty så säger Herren: De skola äta, och det
skall ändock blifva öfver.
Ma tt. xs: 37· Mark. 8: 8. J oh. 6: n-13 .
44· Och han satte fram för dem,
och de åto och lämnade mera öfver,
efter Herrens ord.

5 Kapitlet.
Naa·ma11, botas för spetälska. Geltasi straffa.t
med samma sJukdom.

af Syrien
Och Naaman, konungens
var en stor man
härhöfvit~man,
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i sin herres ögon och mycket aktad;
ty genom honom hade Herren gifvit
seger åt Syrerna. Och han var en
tapper man, men sjuk af spetälska.
2. Och Syrerna hade dragit ut på
ett ströftåg och hade bortfört såsom
fånge en liten flicka utur Israels land;
och hon var i tjänst hos Naamans
hustru.
3· Och hon sade till sin fru: O, att
min herre vore hos profeten, som är
i Samaria! Han skulle göra honom
fri ifrån sin spetälska.
4· Och han gick in till sin herre
och gaf honom detta till känna, sägande: Så och så har den flickan
sagt, som är ifrån Israels land.
5· Och konungen i Syrien sade:
Res dit! och jag vill skicka ett bref
till Israels konung. Och han reste
dit och tog med sig tio centner siliver
och sex tusen siklar guld och tio omgångar kläder.
6. Och han framförde brefvet till
Israels konung, och det innehöll:
•och nu när detta bref kommer till
dig, finner du att jag har sändt min
tjänare Naaman till dig, att du måtte
göra honom fri ifrån sin spetälska!•
7· Och när Israels konung hade
läst brefvet, ref han sina kläder och
sade: Är jag Gnd, att jag skulle kunna
döda och gifva lif, efter han sänder
till mig, att jag skall göra en man
fri ifrån sin spetälska? Nej, veten och
förstån, att han söker sak emot mig!
5 Mos. 32: 39·

1

San!. .: 6.

8. Och när Elisa, Gudsmannen, fick
höra, att Israels konung hade rifvit
sina kläder, sände han bud till honom och lät säga honom : Hvi har
du rifvit dina kläder? Låt honom
komma till mig, att han må förnimma,
att det finnes en profet i Israel!
9· Och N aaman kom med sina
hästar och med sin vagn och höll
vid porten till Elisas hus.
ro. Och Elisa sände bud till honom och lät säga honom: Gack och
två dig sju gånger i J orda n, så skall
ditt kött blifva dig återställdt, och
du skall varda ren!
Luk. 4 : • 7.
II. Och Naaman vardt vred och
gick och sade: Jag trodde, att han
skulle komma ut till mig och gå fram
och åkalla Herrens, sin Guds, namn

KAP. 5: 20

och föra sin Land till stället och st.
taga spetälskan bort.
12. Äro icke strömmarue A bana och
Parpar vid Damaskus bättre än alla
vatten i Israel? Kan jag då icke två
mig i dem för att blifva ren? Och
han vände om och gick i vrede sin
väg.
13. Och hans tjänare giugo fram
till honom och talade till honom och
sade: Min fader! om profeten hade
förelagt dig något svårt, skulle du
då icke hafva gjort det? Huru mycket mera, då han endast har sagt till
dig: två dig, så varder du ren!
14. Och han for ned och doppade
sig i Jordan sju gånger, såsom Gudsmannen hade sagt. Och hans kött
vardt friskt såsom en ung gosses kött,
och han vardt ren.
Lule 4 : • 7.
rs. Och han vände om igen till
Gudsmannen med all sin skara. Och
då han kom in, gick han fram inför
honom och sade: Si, nu vet jag, att
ingen Gud finnes på hela jorden, utom i Israel. Mottag nu en afskedsskänk af din tjänare!
1 l\los. 33: u.

"I

Sam. 25: 27.

r6. Och han svarade: Så sant Herren lefver, hvilkens tjänare jag är,
jag mottager den icke. Och han var
enträgen med honom, att han skulle
mottaga den, men han ville icke.
17. Och Naaman sade: När du det
icke vill, så låt din tjänare få till
skänks så mycket jord, som ett par
mulåsnor kunna bära! Ty din tjänare vill icke hädanefter göra brännoffer och slaktoffer åt några andra
gudar än åt Herren.
r8. Detta må dock Herren förlåta
din tjänare: när min herre går in i
Rimmons tempel för att där tillbedja,
och han stödjer sig vid min hand,
och äfven jag måste tillbedja i Rimmons tempel, när jag då tillbeder i
Rimmons tempel, måtte Herren förlåta din tjänare det!
19. Och han svarade honom: Far
i frid! Och när han hade farit ifrån
honom ett stycke väg,
Mark. s: 34.
20. sade Gehasi, Gudsmannen Elisas
tjänare: Si, min herre har släppt
denne Syrern Naaman, utan att af
honom mottaga hvarl han hade fört
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med sig. Så sant flerren lefver, vill
jag löpa efter honom för att få något
af honom.
:21. Och Gehasi skyndade efter Naaman. Och då Naaman såg, att han
lopp efter honom, steg han ned af
vagnen honom till mötes och sade:
Huru står det till?
22. Och denne svarade: Väl. Men
min herre har sändt mig och låter
säga dig: si, just mt äro till mig
komne ifrån Efraims bergstrakt två
unge män af profetlärlingarne. Gif
dem en centner siliver och två omgångar kläder!
23. Och Naaman sade: Var god
och tag emot tv:l centner! Och han
var enträgen med honom och knöt in
två centner siliver i två pungar och
gaf honom två omgångar kläder, och
detta länmade han åt två sina tjänare, att de skulle bära det framför
honom.
24. Och då han kom till kullen,
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3· Och en af dem eade: Var god
och gå själf med dina tjänare! Och
han svarade: Jag skall gå med.
4. Och han gick med dem. Och
då de kom mo till J ordan, nedhöggo
de där träd.
5· Och då en af dem skulle fälla
en stock, föll yxan i vattnet. Och
han ropade och sade: Ack, min herre,
och hon var lånad!
6. Och Gudsmannen sade: Hvar
föll hon? Och då hau hade visat
honom stället, högg han ned ett träd
och kastade det dit och kom järnet
att flyta upp.
7· Och han sade: Tag henne upp!
Och han räckte ut sin hand och tog
henne.
8. Och konungen i Syrien förde
krig emot Israel; och han rådförde

sig med sina tjänare och sade: På
det och det stället vill jag uppslå
mitt läger.
9· Och Gudsmannen sände bud till
tog han det utur deras hand och Israels konung och lät säga honom:
gömde det i huset och affärdade män- Akta dig att tåga förbi detta stället,
nen, och de gingo.
t s
.. d" f" 1 d 1
25. Och när han kom och inställde Y yrerna aro ar or ag e:.
· r
· h
d Eli till h
ro. Och Israels konung sande folk
slg or sm. .erre, sa e
sa
till det stället, hvarom Gudsmannen
nom: Hvarifran ko~m~.: du, Ge~ast. l hade talat, och för hvilket han hade
Och han svarade: Dm tjanare har 1cke
h h
• ·
varit borta på något ställe.
varnat honom,, oc
an va~ pa sm
2 6. Och han sade till honom: Min vakt, och det 1cke blott en gangeller
annan.
uppmärksamhet varickehellerborta,
II. Och då konungen i Syrien härnär en man vände om igen ifrån sin öfver blef orolig till sinnes, kallade
vagn och gick dig till mötes. Var han sina tjä-nare och sade till dem:
detta rätta tiden, att du skulle skaffa Kulmen I väl säga mig h vilken af de
dig silfver och kläder och oliv- och våra det är, som är i förstånd med
vingårdar och får och oxar och tjä- Israels konung?
nare och tjänarinnor?
12. Och en af hans tjänare sade:
27. Därföre skall ock Naamans spet- Så är det icke, min herre och koälska låda vid dig och din säd i all nung, u t an Elisa, p r ofe t en 1· I srae,
1
tid. Och han gick ut ifrån honom, berättar för konungen i Israel hvarje
spetälsk, hvit såsom snö.
ord, som du talar i din sängkammare.
13. Och ban sade: Gån och sen
6 Kapitlet.
efter bvar han är, att jag må sända
]!lytt under af E/isa. Krig med Syrerna.
bort och gripa honom! Och det vardt
Hungersteöd.
honom berättadt och sagdt: Si, han
ch profetlärlingarne sade till Elisa:
är i Dotan.
Si, rummet, där vi bo hos dig,
är oss för trångt.
14. Och han skickade dit hästar
2. Låt oss få gå till J ordan och och stridsvagnar och en stor här. Och
hi:i.mta oss därifrån hvar sin timmer- de kommo dit om natten och omstock, att vi må där bygga oss ett ringade staden.
rum, där vi kunna sitta! Och han
rs. Och en tjänare hos Gudsmannen stod bittida upp om morgoneH
sade: Gån åstad!

?;

l

O
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och gick ut; 11ch ~i, då låg en här
omkring staden med hästar och vagnar. Och hans tjänare sade till honom: Ack, min herre! hvad vilja vi
göra?
r6. Och han svarade: Frukta icke!
ty flere äro de som äro med oss än
de som äro med dem.
r]oh. 4: 4 .
17. Och Elisa bad och sade: Herre,
öppna hans ögon, att han må se!
Och Herren öppnade tjänarens ögon
och han såg, och si, berget var fullt
med brinnande hästar och vagnar
rundt omkring Elisa.
•
r Mos. 32:

2.

•

Kon. o: n.

Ps. }4' 8.

r8. Och då de kommo ned till honom, bad Elisa till Herren och sade :
Slå detta folket med blindhet! Och
han ~log dem med blindhet efter
Elisas ord.
r Mos. rg: n.
rg. Och Elisa sade till dem: Detta
är icke den rätta vägen eller den rätta
staden. Följen mig efter, så vill jag
föra eder till den man, som I söken !
Och han förde dem till Samaria.
20. Och när de hade kommit till
Samaria, sade Elisa: Herre, öppna
deras ögon, att de må se! Och Herren öppnade deras ögon, och de sågo,
och si, då voro de midt i Samaria.
21. Och då Israels konung såg dem,
sade han till Elisa: Min fader! skall
jag slå ihjäl dem?
22. Och han svarade: Du skall icke
slå ihjäl dem. Slår du väl ihjäl dem,
hvilka du har gjort till fångar med
ditt svärd och med din båge? Sätt
fram åt dem bröd och vatten, att de
må äta och dricka, och låt dem sedan gå hem till sin herre!
23. Och han tillredde för dem en
stor måltid. Och när de hade ätit
och druckit, lät han dem gå; och de
drogo till sin herre. Och sedan kommo
Syrerna icke vidare på några ströftåg
till Israels land.
24. Och det begaf sig därefter, att
Benhadad, konungen i Syrien, församlade hela sin här och drog upp
och belägrade Samaria.
25. Och en så stor hungersnöd blef
i Samaria medan de belägrade staden,
att ett åsnehufvud gällde åttio silfversiklar, och att fjärdedelen af ett kabmått dufvoträck gällde fem silfversiklar.

KAP. 7: l

26. Och då I~raeb konung gick
ofvanpå stadsmuren, ropade en kvinna
till honom och sade: Hjälp mig, min
herre och konung!
27. Och han sade: Hjälper icke
Herren dig, hvarifrån skall jag taga
någon hjälp åt dig? Månne ifrån
logen eller pressen?
28. Och konungen sade till henne:
H vad är det du vill? Och hon sade:
Den där kvinnan sade till mig: tag
hit din son, att vi må äta honom i
dag! och i morgon skola vi äta min
son.
5 Mos. 28: 53, 57· Klag. 4: ro.
29. Och vi kokade min son och åto
upp honom. Och jag sade till henne
den andra dagen: tag nu hit din son,
att vi må äta honom! men hon gömde
undan sin son.
30. Och när konungen hörde kvinnans ord, ref han sina kläder där han
gick på stadsmuren. Och folket såg,
att han hade en säck inunder närmast
kroppen.
3 r. Och han sade: Straffe mig Gud
nu och framdeles, on1 Elisas, Safats
sons, hufvud i dag får sitta kvar på
honom.
, Kon. , 9 , 2 •
32. Och Elisa satt i sitt hus, och
de äldste sutto utmed honom. Och
konungen sände en man framför sig.
Och förrän budet kom till honom,
sade han till de äldste: Sen I, huru
denne mördaresonen har sändt ett
bud hit för att taga mitt hufvud?
Sen till, när budet kommer, att I
stängen dörren och hållen den igen
för honom! Höres icke redan ljudet
af hans herres steg, som kommer efter
honom?
33· Och medan han ännu talade
till dem, si, då kom budet ned till
honom och sade: Si, denna olycka
är kommen ifrån Herren. Huru skall
jag numera k'unna hoppas på Herren?

7 Kapitlet.
Öfver.flöd z' Samarz"a.

sade: Hören Herrens
O chSåElisa
säger Herren: I morgon Vld
or~!

denna tiden skall ett seamått siktadt
hvetemjöl fås för en sikel och två
seamått kom för en sikel, i stadsporten i Samaria.
18

KAP. 7: 2.

2

KONUNGA-BOK~N.

2. Och deu vagnskämpe, vid hvilkens hand konungen störlde sig, svarade Gudsmannen och sade: Om Herren än gjorde fönster på himmelen,
huru skulle detta kunna ske? Och
han sade: Du skall få se det med
egna ögon, men icke skall du få äta
därutaf.

3· Och fyra spetälske män voro
utanför stadsporten; och den ene sade
till den andre: Hvi skola vi stanna
kvar här till dess vi dö? 3 Mos. r 3 : 46.
4. Om vi säga: vi vilja gå in i staden, så är det hungersnöd i staden,
och vi skola dö där; och om vi stanna
kvar här, så skola vi ock dö. Låtom
oss därföre gå öfver till Syremas läger! Låta de oss lefva, så lefva vi,
och dräpa de oss, så dö vi.
5· Och de gåfvo sig åstad i skymningen för att gå till Syremas läger.
Och när de hade kommit till ändan af
lägret, si, då var ingen människa där;
6. ty Herren hade låtit Syremas
läger höra ett dån af vagnar och ett
dån af hästar och ett dån af en stor
härskara, så att de sade till hvarandra:
Si, Israels konung har besoldat emot
oss Heteernas konungar och Egyptiernas konungar, att de skola komma
öfver oss.
Es. , 3 , •·
7· Och de hade brutit upp och begifvit sig på flykten i skymningen
och hade lämnat sina tält och sina
hästar och sina åsnor och lägret, såsom det stod, och de hade flytt för
att rädda sina !if.
8. Och då de spetälske kommo till
ändan af lägret, gingo de in uti ett
tält och åto och drucko och togo därutur siliver och guld och kläder och
gingo bort och gömde det och gingo
därefter in uti ett annat tält och togo
hvad där fanns och gingo bort och
gömde det.
9· Och de sade till hvarandra: Vi
göra icke rätt. Denna dagen är en
dag för ett godt budskap. Och om
vi nu tiga och vänta till dess morgonen gryr, så skola vi ådraga oss
skuld. Låtom oss därföre nu gå och
berätta det i konungens hus!
10. Och de kommo och ropade an
dem som höllo vakt vid stadsporten
och berättade och sade till dem· Vi

i

J,,

kommo till Syremas läger, och si,
där var ingen människa och icke ett
ljud af en människa, utan hästar och
åsnor stodo bundna, och tälten voro
såsom vanligt.
I!. Och portvaktame ropade ut det,
och man inberättade det till konungens
hus.
12. Och konungen stod upp om
natten och sade till sin tjänare: J ag
vill förklara för eder hvad Syrerna
hafva gjort åt oss: de veta, att vi lida
af hungersnöd, och därföre hafva de
~ått bort utur lägret och gömt sig i
marken, sägande: När de nu gå ut
ifrån staden, skola vi taga dem lefvande till fånga och gå in i staden.
13. Och en af hans tjänare svarade
och sade: Låtom oss dock taga fem
af de hästar, som ännu finnas här
kvar, - ty det skall gå med dem såsom med allt det myckna folket i
Israel, som ännu är kvar i staden,
eller såsom det har gått med allt det
myckna folket i Israel, som redan har
omkommit, - och Jåtom oss skicka
dem för att se efter huru det är!
14. Och man tog två vagnar med
hästar till; och konungen sände dem
till Syremas läger och sade: Faren
åstad och sen efter!
rs. Och de drogo efter dem ända
till J ordan, och si, hela vägen låg full
med kJäder och saker, som Syrerna
hade kastat ifrån sig under flykten.
Och buden kommo igen och berättade det för konungen.
r6. Och folket gick ut och plundrade
Syremas läger; och ett seamått siktadt hvetemjöl fick köpas för en sikel,
och två seamått korn för en sikel,
såsom Herren hade sagt.
17. Och konungen hade förordnat
den vagnskämpen, vid hvilkens hand
han stödde sig, till ordningsman vid
stadsporten, och folket trampade ihjäl
honom i stadsporten, såsom Gudsmannen hade sagt då konungen hade
kommit ned till honom.
18. Och det gick såsom Gudsmannen
hade talat till konungen då han sade:
I morgon vid denna tiden skola två
seamått korn fås för en sikel och ett
seamått siktadt hvetemjöl för en sikel,
i stadsporten i Samaria.
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19. Och vagnskämpen hade svarat
Gudsmannen och sagt: Si, om Herren
än gjorde fönster på himmelen, huru
skulle detta kunna ske? hvarpå denne
hade sagt: Med egna ögon skall du
få se det, men icke skall du få äta
därutaf.
20. Och det gick honom så, ty folket trampade ihjäl honom i stadsporten.

8 Kapitlet.
Btn!tadad dör. Joram o~k
AhasJa, kommgnr i Jwla.. J(ri'g med Hasael,
konung i Syril!ll.

Ny lzuugersuini.

Elisa talade till den kvinnan,
O chhvilkens
son han hade gjort lefvande, och sade: Statt upp, du och
ditt hus, och gå att söka dig en bostad, hvarhelst du kan, i främmande
land! ty Herren har förkunnat, att en
hungersnöd skall komma öfver detta
landet i sju år.
2 Koa. 4: 34·
2. Och kvinnan stod upp och gjorde
såsom Gudsmannen hade sagt, och
hon gick, hon och hennes hus, och
bodde uti Fetisteernas land i sju år.
3· Och då de sju åren voro förlidna,
kom kvinnan tillbaka ifrån Felisteernas land och gick att klaga inför konungen om sitt hus och sin åker.
4· Och konungen var då inbegripen
i ett samtal med Gehasi, Gudsmanuens
tjänare, och sade: Berätta mig alla de
stora ting, som Elisa har gjort!
S· Och under det han berättade för
konungen, huru hau hade gjort en
dötl lefvande, si, i detsamma kom den
kvinnan, hvilkens son han hade gjort
lefvande, och klagade inför konungen
om sitt hus och sin åker. Och Gehasi sade: Min herre och konung!
denna kvinnan är det, och hennes son
var det, som Elisa har gjort lefvande.
6. Och konungen frågade kvinnan,
och hon berättade honom allt. Och
konungen gaf henne anvisning på en
hofman, till hvilken han sade: Skaffa
henne igen allt det hennes är och därtill all afkastning af åkern, ifrån den
dag då hon lämnade landet och intill
denna stunden!

KAP. 8: 18.

rättadt och sagtlt: Gudsmannen har
kommit hit,
8. sade konungen till Hasael: Tag
en skänk med dig och gack emot
Gudsmannen och fråga genom honom
Herren, om jag skall vederfås af denna
sjukdomen! r Kon. 14: 2, 3· 2 Kon. x: 2.
9· Och Hasael gick emot honom
och tog såsom skänk med sig fyratio kamellaster af allt det bästa, som
fanns i Damaskus. Och han kom och
ställde sig inför honom och sade: Din
son Benhadad, konullgen i Syrien,
har sändt mig till dig och frågar dig:
skall jag vederfås af denna sjukdomen?
IO. Och Elisasade till honom: Gack
och säg honom: du skall vederfås!
Men Herren har uppenbarat för mig,
att han skall dö.
I r. Och Gudsmannen höll sina ögon
stilla och fäste dem på honom i det
längsta och grät.
12. Och Hasael sade: Hvi gråter
min herre? Och han svarade: Emedan jag vet hvad ondt du skall göra
åt Israels barn. Deras fästen skall du
sticka i brand, och deras unga män
skall du dräpa med svärd, och deras
dibarn skall du krossa, och deras hafvande kvinnor skall du upprista.
2 Kon. xo: 32.

12: 17.

13: 7·

13. Och Hasael sade: Men hvad är
din tjänare, den hunden, att han skulle
göra så stora ting? Och Elisa sade:
Herren har uppenbarat för mig, att
du skall varda konung i Syrien.
I Kon. 19: IS·

14. Och han gick ifrån Elisa och
gick till sin herre. Och då denne
sade till honom: Hvad sade dig Elisa?
svarade han: Han sade mig, att du
skall vederfås.
15. Men följande dagen tog han ett
täcke och doppade det i vatten och
utbredde det öfver hans ansikte, och
han blef död. Och Hasael vardt konung i hans ställe.

16. Och uti Jorarns, Ahabs sons,
femte regeringsår i Israel, medan Josafat ännu var konung i Juda, vardt
J oram, J osafats son, regerande konung i Juda.
2 Krön. 2r: 3·
17. Han var trettiotvå år gammal
7· Och Elisa kom till Damaskus, då han vardt konung, och hau regeoch Benhadad, konungen i Syrien, låg rade åtta år i Jerusalem.
sjuk. Och när det var<lt honom bet8. Och han vandrade på Israel~

KAP. 8: 19.
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H2

ko11ungars väg, likasom Ahabs hus
g Kapitlet.
hade gjort, ty Ahabs dotter var hans
i Israel Ot.h. dödt'n· 'Yuram,
hustru; och han gjorde h vad ondt var Jehu blifv~r kouu1tg
Allasia och lselul.
i Herrens ögon.
ch E lisa, profeten, kallade till si g
19. Men Herren ville icke fördärfva
en af profetlärlingame och sade
Juda, för sin tjänare Davids skull,
emedan han hade sagt honom, att han till honom: Omgjorda dina länder och
skulle gifva honom en lampa åt hans tag denna oljeflaskau med dig och
gack till Ramat i Gilead!
barn för all tid.
2. Och när du kommer dit, så sök
2 Sam. 7: 13. t Kon. u: 36. Ps. 132: r7.
20. I hans tid afföll Edom ifrån upp Jehu, son till Josafat, son till
Juda och tillsatte en konung öfver sig. Nimsi, och gack in där han sitter
1 Kon. 22: 48.
2 Kon. 3: 9·
ibland sina bröder och kalla honom
21. Och Joram drog till Zair med ut och för honom in uti den innersta
alla sina stridsvagnar. Och han bröt kammaren !
upp en natt och slog Edomeerna, som
3· Och tag så oljeflaskan och gjut
hade omringat honom, och dem som den ut på hans hufvud och säg: så
hade befäl öfver stridsvagnarne, och säger Herren: Jag har smort dig till
folket flydde till sina tält.
konung öfver Israel. Och öppna se22. Och Edom afföll ifrån Juda ända dan dörren och fly och dröj icke!
till denna dag. Vid samma tid afföll
t Kon. tg: t6.
ock Libna.
I Mos•• 7 : 40. ]os. 2I: I3·
4· Och profetens tjänare, den unge
23. Och hvad mera kan vara att mannen, gick åstad till Ramat i Gisäga om Joram och om allt hvad han lead.
5· Och då han kom fram, si, då
har gjort, si, det är uppskritvet i krösutto där hötvitsmännen för hären.
nikan om Judas konungar.
Och han sade: Höfvitsman! jag haf2 Krön. 21: 1 f.
ver ett ärende till dig. Och Jehu sade :
24. Och J oram gick till h vila med
Till hvilken af oss alla? Och han svasina fäder och vardt begrafven uti rade: Till dig, höfvitsman!
Davids stad. Och Ahasja, hans son,
6. Och han stod upp och gick in
vardt konung i hans ställe.
i huset och göt oljan på hans hufvud
25. Uti Jorams, Ahabs sons, tolfte
och sade till honom: Så säger Herregeringsår i Israel vardt Ahasja, Joren, Israels Gud: Jag har smort dig
rams son, konung i Juda. 2 Krön. 22: I. till konung öfver Herrens folk, öfver
26. Ahasja var tjugutvå år gammal
2 Krön. 22: 7 •
då han vardt konung, och han rege- Israel.
7· Och du skall nedslå din herres,
rade ett år i Jerusalem. Och hans
Ahabs, hus, och jag vill hämnas på
moder hette Atalia, en dotter af Omri, Isebel, mina tjänares, profeternas, blod
Israels konung. I Kon. 16: • 9 . • Krön .• , 6. och alla Herrens tjänares blod;
27. Och han vandrade på Ahabs hus'
:r; Kon . 2:1: 22 1 23.
väg och gjorde hvad ondt var i Her8. och Ahabs hela hus skall förgås,
rens ögon, likasom Ahabs hus. Också. och jag vill utrota allt Ahabs manvar han besläktad med Ahabs hus.
kön, både små och stora, i Israel,
28. Och han drog med J oram, Ahabs
t Kon. 14: to.
son, i strid emot Hasael, konungen i
9· och göra med Ahabs hus såsom
Syrien, till Rarnot i Gilead. Och Sy- med Jerobeams, Nebats sons, hus och
rerna slogo J oram.
med Basas, Ahias sons, hus.
29. Och konung J oram vände till1 Kon. ts: 29. t6: 3, n.
ro. Och huudame skola uppäta !sebaka för att söka bot i Jisreel för de
sär, som han hade fått i slaget mot bel på Jisreels åker, och ingen skall
Syrerna i Rama, i striden emot Ha- begrafva henne. Och han öppnade
sael, konungen i Syrien. Och Ahasja, dörren och flydde.
Jorams son, konung i Juda, drog ned
II. Och när Jehu kom ut till sin
att besöka J o ram, Ahabs son, i Jisherres tjänare, sade de till honom:
re~>l, där hau låg sj u k.
Stär allt väl till? Af h vad skäl kom
2 Kon. q: 15, 16.
2 Krön. 22: 6, 1·
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den där dåren till dig? Och bau svarade dem: I känn en nog den mannen
och hans tal.
12. Och de sade: Visst icke! Men
berätta du för oss! Och han svarade:
Så och så har han talat till mig och
sagt: så säger Herren : J ag har smort
dig till kon ung öfver Israel.
13. Och de skyndade sig att taga
hvar och en sin kappa och Jade dem
under honom på själfva trappoma,
och de stötte i trumpet och sade:
Jehu är konung.
Matt. . , s.
14. Och Jelm, son till Josafat, son
till Nimsi, gjorde en sammansvärjning
emot J oram. Och J oram låg på bevakning vid Ramot i Gilcad med hela
Israel, emot Hasael, kouungcu i Syrien;
15. meu själf hade konung J o ram
vändt tillbaka till Jisreel för att läka
de sår han hade fått i striden emot
Hasael, konungen i Syrien. Och Jehu
sade: Är så eder vilja, så låten ingen
slippa ut ur staden, som kan gå bort
och berätta detta i Jisreel! 2 Kon. s: 2 s.
16. Och Jehu satt upp och for till
]isreel, ty J o ram låg sjuk där·; och
Ahasja, konungen i Juda, hade dragit
ned att besöka Joram.
• Kon. a: • 9 .
17. Och en väktare, som stod i tornet i Jisreel, fick se J ehus skara komma och sade: Jag ser en skara komma. Och J oram sade: Tag en ryttare
och sänd emot honom! och må denne
fråga: är det frid?
18. Och ryttaren for emot honom
och sade: Så säger konungen: är det
frid? Och Jehu sade: Hvad haf\•er
du med friden att göra? Vänd om
och följ mig efter! Och väktaren beJ ättade detta och sade: Budet är framkonnuet till dem men kommer icke
tillbaka.
19. Och han sände då en annan
ryttare. Och då deune kom fram till
dem, sade han: Så säg er konungen:
är det frid? Och jehu sade: Hvad
hah•er du med friden att göra? Vänd
om och följ mig efter!
20. Och väktaren berättade detta
och sade: Han är framkommen till
dem men kommer icke tillbaka. Och
här kommer en körandes, såsom vore
det Jehu, Nimsis son; ty han körer
som yore l1an rasanne.

KAl'. 9: 31.

21. Och J o ram sade: Spänn för!
Och de spände för hans vagn. Och
de foro ut, Joram, Israels konung,
och Ahasja, Judas konung, hvar i sin
vagn, att de skulle möta Jehu. Och
de råkade honom på Nabots, Jisreelitens, åker.
22. Och då Joram fick se Jehu, sade
han: Jehu! är det frid? Och denne
svarade: Huru kan det vara frid så
länge Isebels, din moders, horerier
och hennes många trollkonster fortfara?
23. Och Joram kastade om sina
händer och flydde och sade till Ahasja:
Förräderi, Ahasja!
24. Och Jehu fattade bågen i sin
hand och sköt Joram mellan axlarna,
så att pilen gick ut igenom hjärtat,
och han föll ned uti sin vagn.
25. Och Jehu sade till Bidkar, sin
vagnskämpe: Tag och kasta honom
på Nabots, Jisreelitens, åkerstycke! ty
kom ihåg, huruledes, då jag och du
foro tillsammans efter Ahab, hans fader, Herren om honom fällde denna
utsagan:
r Kon. o t: r9. 22: 38.
26. Så sant jag i går, säger Herren, såg Nabots blod och hans söners
blod, skall jag på detta åkerstycke
vedergälla dig, säger Hen·en. Tag
honom därföre nu och kasta ut honom på åkern, efter Herrens ord!
27. Och då Ahasja, Judas konung,
såg det, flydde han på vägen till ärtagårdshuset. Och Jehu satte efter houom och sade: Honom ock! Skjuten
honom ned i Yagnen! Och de sköto
honom på höjden Gur, som ligger
vid Jibleam; och han flydde till l\1egiddo och blef död där. 2 Krön . 20: 9 .
28. Och hans tjänare körde honom
i vagn till Jerusalem och begrofvo
honom i samrna graf som hans fäder,
uti Davids stad.
29. Och Ahasja hade blifvit konung
öh•er Juda i Jorarns, Ahabs sons, elfte
regeringsår.
30. Och när Jehu kom till Jisreel
och Isebel fick veta det, sminkade hon
sina ögon och smyckade sitt hufvud
och såg ut genom fönstret.
31. Och då Jehu kom in igenom
porten, sade hon: Är det frid, du en
annan Simri, som dräpte sin herre?
1

Kon. t6:
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32. Och ~lyfte sitt ansikte upp
emot fönstret och sade: Hvilken är
som håller med mig? Hvilken? Och
två eller tre hofmän sågo ut till honom.
33· Och han sade: Kasten henne ut!
Och de kastade ut henne, så att hennes blod stänkte på väggen och på
hästarne; och han körde öfver henne.
34· Och sedan han hade gått in och
hade ätit och druckit, sade han: Tagen vara på denna förbannade och
be grafven henne! ty hon är dock en
konungs dotter.
z Kon. z6: 3'·
35· Och då de gingo åstad för att
begrafva henne, funno de intet af
henne, utom hufl--udskålen och fötterna och händerna.
36. Och då de kommo tillbaka och
berättade honom detta, sade han:
Detta är nu hvad Herren genom sin
tjänare Elia, Tisbiten, talade då han
sade: På Jisreels åker skola hundarne
äta upp Isebels kött,
z Kon. 2Z: 2 3 .
37· och Isebels lik skall ligga såsom träck på marken, på Jisreels åker,
så att ingen skall kunna säga: Detta
är Isehel.
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vilja vi göra någon till konung. Gör
själf hvad dig godt synes!

6. Och han skref ett annat bref till
dem, som lydde så: Ären I mig tillgifne och viljen lyda min röst, så tagen hufvudena af eder herres söner
och ko=en till mig vid denna tiden
i morgon i Jisreel! Och konungens
söner voro sjuttio, som uppfostrades
hos de förnämste i staden.
7· Och då detta brefvet kom dem
till handa, togo de och slaktade de
sjuttio konungasönerna och lade deras hufvuden i korgar och sände dem
till honom i Jisreel.
8. Och när budet kom och berättade
honom det och sade: De hafva fört
hit konungasönern.as hufvuden, sade
han: Läggen dem 1 två högar vid ingången till stadsporten tills i morgon!
9· Och den följande dagen gick han
ut och ställde sig där och sade till
allt folket: I ären rättvise. Si, jag har
gjort en sammansväJ:jning emot min
herre och dräpt honom; men h vem
är den, som har slagit alla dessa?
ro. Förstån då nu, att intet Herrens ord, som Herren har talat emot
Ahabs hus, h~r fallit på marken, utan
IO Kapitlet.
Herren har gjort hvad han har talat
'Jt:ku utrotar Ahabs lms oc!L Baals tjä,m~e. 1 genom sin tjänare Elia! l Kon. 2I: Ig, 21.
h h b
d
. .
..
.
II. Och Jehu högg ned alla dem
c A. a ha e sjuttio soner 1 Sa- som voro öfrio-e af Ah b h
· J'
mana. Och Jehu skref bref och
"'
a s us l ts.. d d
till S
. till d ..
ree1, och alla hans store och hans
san et em
eh for··
··
. vanner
ch äld t amru1a,
. J'
och h ans praster,
sa• att han
n··
ams e o
s e 1 tsree1 oc ti11 lämnade ingen öfria
dem som af Ahab voro utsedde till
"'.
förmyndare, så lydande:
I2. Och han stod upp och for till
2. När detta bref kommer eder till Samaria.
Och under vägen, vid Bethanda och I hafven hos eder eder Eked-Haroim,
herres söner och stridsvagnar och
13. träffade Jehu Ahasjas, Judas
hästar och en fast stad och vapen,
konungs, fränder och frågade dem:
3· så utsen den som bäst och lämp- Hvilka ären I? Och de svarade: Vi
ligast är ibland eder herres söner och äro Ahasjas fränder, som hafva drasätten honom på hans faders tron och git ned att hälsa på konungens barn
striden för eder herres hus!
och på drottningens barn.
4· Och de vordo mycket förskräckte
14. Och han sade: Gripen dem lefoch sade: Si, två konungar hafva icke vande! Och de grepo dem lefvande
kunnat bestå emot honom. Huru och slaktade dem vid brunnen i Betskulle då vi kunna bestå?
Ek ed, fyratiotvå män, och han läm• Kon. 9: 24, • 7•
nade ingen af dem vid lif.
..5·. Och ~~fdingen öfver slottet och
15. Och när han gick därifrån, träfhofdtngen ofver staden, och de äldste fade han J onadab, Rekabs son som
och förmyndarne sände bud till Jehu kom honom till mötes, och ha~ hälo.c~ sa~e: Vi äro dina tjänare, och vi ~.ade på honom och sade till honom:
VllJa gora allt hvad du säger oss. Icke Ar ditt hjärta så redligt sinnadt emot
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mig som mitt hjärta är emot dig?
Och Jonadab svarade: •Ja•. Om så
är, så räck mig din hand! Och han
räckte honom sin hand; och han lät
honom sitta upp bredvid sig i vagnen
Jer. 35: 6.
16. och sade: Följ med mig och
åse mitt nit för Herrens sak! Och
han åkte med honom i hans vagn.
17. Och då han kom till Samaria,
nedhögg han alla Ahabs anhängare,
som funnos kvar i Samaria, till dess
han hade utrotat dem alla, efter Herrens ord, som han hade talat till Elia.
18. Och Jehu församlade allt folket
och sade till dem: Ahab har föga tjänat Baal. Jehu skall tjäna honom
bättre.
x Kon. x6: 32.
19. Och kallen hit till mig l3aals
alla profeter, alla hans tjänare och
alla hans präster! Må ingen saknas!
ty ett stort offer vill jag anställa åt
Baal. Enhvar som saknas skall mista
lifvet. Och Jehu gjorde så i listig afsikt, på det han skulle utrota Baals
tjänare.
20. Och Jehu sade: Helgen åt Baal
en högtid! Och man utlyste en sådan.
21. Och Jehu sände bud öfver hela
Israel, och alla Baals tjänare kommo
tillstädes, så att ingen var, som icke
kom. Och de gingo in i Baals hus,
så att Baalshuset vardt fullt ifrån den
ena ändan till den andra.
22. Och han sade till den som hade
uppsikten öfver klädkarnmaren: Bär
ut en klädning för hvar och en af
Baals tjänare! Och han lät bära ut
kläder åt dem.
23. Och Jehu gick in uti Baalshuset
med J onadab, Rekabs son, och sade
till Baals tjänare: Sen noga efter, att
ingen Herrens tjänare finnes ibland
eder, utan Baals tjänare allena!
24. Och sedan de hade gått in för
att offra slaktoffer och brännoffer,
ställde Jehu åttio män utanför och
sade: Eho som låter någon slippa
ut af de män, som jag gifver i edra
händer, han skall gifva sitt 1if i den
andres ställe.
25. Och när brännoffret var afslutadt, sade Jehu till drabanterna och
vagnskämparne: Gån in och slån dem
ned, så att ingen slipper ut! Och de
slogo dem med svärdsegg, och dra-

KAP. 11: l.

bantema och vagnskämparue kastade
dem undan och gingo till Baals ternpelborg.
26. Och de kastade ut de stoder,
som voro i Baalshuset, och brände
upp dem,
27. och Baalsstoden refvo de ned,
och Baalshuset refvo de ned och
gjorde det till afträdesställen intill
denna dag.
28. Alltså utrotade Jehu Baal utur
Israel.
29. Men ifrån Jerobeams, Nebats
sons, synder, hvartill han hade förledt Israel, vek Jehu icke, från guldkalfvarne nämligen i Bet-El och Dan.
1

Kon.

12: 28.

30. Och Herren sade till J e hu: Emedan du hat· skickat dig väl och gjort
hvad rätt är i mina ögon, då du har
med Ahabs hus gjort hvad mitt hjärta
velat, skola dina söner sitta på Israels
tron i fjärde led.
z Kon. xs: xz.
31. Men Jehu aktade icke på att
vandra i Herrens, Israels Guds, lag
af hela sitt hjärta och vek icke ifrån
Jerobeams synder, hvartill han hade
förledt Israel.
32. Vid denna tiden begynte Herren att kringskära Israel, och Hasael
slog dem utåt Israels hela gräns,
x Kon. 19: 17.

2
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12.

33· ifrån Jordan öster ut, hela Gilead, Gaditernas, Rubeniternas och
Manassiternas land, ifrån Aroer, som
ligger vid Arnonbäcken, både Gilead
och Basan.
34· Och hvad mera kan vara att
säga om Jehu och om allt hvad han
har gjort och om all hans makt, si,
det är uppskrifvet i krönikan om Israels konungar.
2 Kron. 22: s.
35· Och Jehu gick till hvila med
sina fäder, och de begrofvo honom i
Samaria, och J oahas, hans son, vardt
konung i hans ställe.
36. Och den tiden Jehu hade regerat i Samaria var tjuguåtta år.

r 1 Kapitlet
Alalias grymlut.

Joas1 konung i Juda.

Atalia, Ahasjas moder, såg,
O chattnärhennes
son var död, stod hon
upp och förgjorde hela konungaätten.
2

Krön. :z::z:· to.

KAP. ll: 2.

2 KONUNGA-BOKEN.

Men J oseba, konung J orams dotter, Ahasjas syster, hade tagit undan
J oas, Ahasjas son, och hemligen fört
honom bort ifrån de kungliga barnen,
som skulle dödas, honom och hans
amma, in uti sängkammaren, och de
gömde honom för Atalia, så att han
icke blef dödad.
3· Och med henne var han gömd i
Herrens hus i sex år under det att
Atalia regerade i landet.
4. Och på det sjunde året sände
J ojada efter höfvitsmännen öfver !ifvakten och lät dem komma in till sig
i Herrens hus och ingick ett förbund
med dem, hvilket han lät dem besvälja vid Herrens hus, och visade för
dem konungens son. 2 Krön. 2 3: r, 3·
S· Och han böd dem och sade:
Detta är hvad I skolen göra: en tredjedel af eder, som på sabbaten tillträden
vakthållningen, skall göra vakten vid
konungens hus,
6. och en tredjedel vid porten Sur,
och en tredjedel vid porten AharHarazim, och I skolen bevaka huset
och spärra det.
2 Krön. 2 3 ;
7· Och alla I, som på sabbaten blifven aflöste, skolen i tvenne afdelningar
göra vakten vid Herrens hus hos konungen;
8. och I skolen ställa eder rundt
omkring konungen, hvar och en med
sina vapen i hand; och tränger någon
sig in i lederna, må han dödas. Och
stannen utmed konungen, ehvad han
går u t eller in!
9· Och hötvitsmännen gjorde allt
hvad prästen Jojada hade budit dem
och togo enhvar sitt manskap, både
dem, som skulle tillträda vakthållningen på sabbaten, och dem, som
på sabbaten skulle aflösas, och gingo
till J ojada, prästen.
10. Och prästen gaf åt hötvitsmännen lansar och sköldar, som hade tillhört konung David och som Yoro i
Herrens hus.
2 Ktön. 2 3: 9·
r r. Och drabanterna uppställde sig,
hvar och en med sina vapeu i hand,
ifrån husets högra sida till husets
vänstra sida, emot altaret och emot
huset, rundt omkring konungen.
12. Och han förde ut konungens
son och öfverlämnade åt honom diademet och vittnesbördet och utropade
2.
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honom till konung och smorde honom, och de klappade i händerna och
sade: Lefve konungen! s M.os. r 7 : r9 .
13. Och då Atalia fick höra !ifvaktens och folkets rop, gick hon in
till folket i Herrens hus.
14. Och när hon såg sig omkring,
si, då stod konungen på den upphöjda platsen, såsom öfligt var, och
hötvitsmännen och trumpetarue stodo
utmed konungen, och allt landets folk
gladde sig, och man stötte i trumpeter.
Och Atalia ref sina kläder och ropade:
Sammansvätjning, sammansvätjning!
15. Och prästen Jojada böd hötvitsmännen, som hade befäl öfver hären,
och sade till dem: Fören henne ut
emellan lederna! och om någon följer henne, må han dödas med svärd,
ty prästen hade sagt: I Herrens h us
skall hon icke dödas.
16. Och de öppnade rum för henne
på båda sidor, och när hon kom på
körvägen till konungshuset, vardt hon
där dödad.
17. Och Jojada gjorde ett förbund
emellan Herren och konungen och
folket, att de skulle vara Herrens folk,
och emellan konungen och folket.
18. Och allt landets folk gick in i
Baalshuset, och de refvo ned det och
sönderslogo i grund dess altaren och
dess bilder, och Mattan, Baalsprästen,
dödade de inför altarne; och prästen
tillsatte tillsyningsmän uti Herrens h u s.
2 Krön. 23: t8.

19. Och han tog höfvitsmännen och
lifvak1.en och allt landets folk med sig,
och de förde konungen ned ifrån
Herrens hus; och när de hade kommit in i konungshuset genom drabantporten, satte han sig på konungatronen.
20. Och allt landets folk var gladt,
och staden var lugn; och Atalia hade
de dödat med svärd i konungshuset.
21. J oas var sju år gammal då han
vardt konung.

r 2 Kapitlet.
')'oas1 kOJtwtg i ')'uda.

I

Jehus sjunde regeringsår vardt
J oas konung, och ban regerade i
fyratio år i Jerusalem. Och hans moder hette Zibja ifrån Beer-Set>a.
2

Kon.

:r.,:~·

2
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2. Och J oas gjorde hvad rätt var i
Herrens ögon så länge prästen Jojada
undervisade honom;
3· dock blefvo offerhöjderna icke
afskaffade, utan folket offrade ännu
och tände rökverk på offerhöjderna.

KAP.

ra:

1.

till att iståndsätta h vad förfallet var
på Herrens hus, och till alla utgifter
för husets iståndsättande.
13. Dock lät man icke göra några
silfverfat eller knifvar eller skålar eller
trumpeter eJler något kärl af guld
2 Kon. 14: 4·
eller siliver i Herrens hus för de pen4· Och J oas sade till prästerna: Alla ningar, som erlades till Herrens hus,
r Kon. 7: so. 2 Krön. 24: q..
de penningar, som för heliga ändamål
14. utan man gaf dem åt arbetarne,
erläggas till Herren i gångbart mynt,
hvarje lösepenning för !if eller åsatt att de därför skulle iståndsätta Hervärde, och alla de penningar, hvilka rens hus.
15. Och man förde icke räkning
någon af fritt hjärta erlägger till Hermed de män, åt hvilka penningame
rens hus, 2 Mos. 30: I3, 15 · 2 Kon. 22: 4·
S· dem skola prästerna mottaga, en- utlämnades för att utdelas åt arbehvar af sina bekanta, ocll därmed tarne, utan ne fingo handla på ära
skola de låta iståndsätta allt hvad som och tro.
r6. Men skuldoffers- och syndoffersbefinnes vara förfallet på huset.
penningar ingingo icke till Herrens
2 Krön. 24: 7·
6. Och då prästerna ännu i konung hus utan tillföllo prästerna. 3 Mos. 5 ,. 5.
J oas' ~j ugntredje regeringsår icke hade
17. Vid denna tiden drog Hasael,
låtit iståndsätta hvad som var förfallet konungen i Syrien, ut och belägrade
på huset,
Gat och intog det. Och då Hasael
7· kallade konung Joas prästen Jo- vände sitt ansikte till att draga upp
jada och de öfriga prästerna och sade mot Jerusalem,
2 Kon. s: ro.
till dem: Hvi låten I icke iståndsätta
r8. tog J oas, Judas konung, allt det
hvad som förfaller på huset? I skolen llelgade, som hans fäder, J osafat, J onu icke mer få uppbära penningame ram och Ahasja, Judas konungar, hade
af edra bekanta, ty för iståndsättandet helgat, och hvad han sjålf hade helaf hvad på huset är förfallet skullen gat, och all t det guld, som fanns i
I hafva användt dem.
skattkamrarne i Herrens hus och i
8. Och prästerna samtyckte att icke konungshuset, och sände det till Hauppbära penningar af folket och att sael, konungen i Syrien. Sedan drog
icke hafva någon befattning med han sina färde ifrån Jerusalem.
iståndsättaodet af hvad som på huset
2 Kon. I8: rs.
förföJle.
19. Och hvacl mera kan vara att
9· Och prästen Jojada tog en kista säga om J oas och om allt h vad han
och borrade ett hål på dess lock och har gjort, si, det är uppskrifvet i kröställde den vid altaret på högra sidan nikan om Judas konungar.
om ingången tiJI Herrens hus. Och
2 Kon. 14: r s. 2 Krön. 24: 1 f. 25 : 17.
20. Och några hans tjänare reste
prästerna, som höllo vakt vid tröskeln,
lade dit alla penningar, som erlades sig upp och gjorde eu sammansvärjning och slogo Joas ihjäl, där Millotill Herrens hus.
ro. Och när de sågo, att det vardt huset sänker sig mot Silla.
2 Kon. 14: 5· 2 Krön. 24: 25.
mycket penningar i kistan, kommo
21. Och Josakar, Simeats son, och
konungens skrifvare och öfversteprästen och hoplade och räknade de J osabad, Somers son, hans 1jänare,
penningar, som funnos i Herrens hus. slogo honom ihjäl; och man begrof
honom med hans fäder uti Davids
II. Och de som hade uppsikten
öfver Herrens hus höllo de uppvägda stad. Och Amazja, hans son, vardt
penningame arbetarue till handa, och konung i hans ställe.
utgåfvo dem åt timmermän och de
13 Kapitlet.
byggmästare, som arbetade på Her'Jot~!tas oclt Joas, ko1ltmgar z' Israel. E!lsa döt'.
rens hus,
J oas', Ahasjas sons, tjugutredje re12. åt murare och stenhuggare, och
geringsår i Juda vardt Joahas, Jetill inköp af trävirke och huggen sten,

I
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hus sou, konung öfver Israel i Samaria för sjutton år.
2. Och han gjorde hvad ondt var
i Herrens ögon och vandrade i Jerobeams, Nebats sons, synder, hvartill
han hade förledt Israel, och vek icke
ifrån dem.
, Kon. 12: 28, 3o.
3· Och Herrens vrede upptändes
emot Israel, och han gaf dem i Hasaels, konungens i Syrien, hand, och
i Benhadads, Hasaels sons, hand, under hela hans tid.
4· Och :foahas bad till Herren, och
HetTen bönhörde honom, ty han såg
Israels förtryck och huru konungen
i Syrien förtryckte dem,
5· och Herren gaf åt Israel en räfldare, så att de komruo utur Syremas
våld, och att Israels barn fingo bo uti
sina hyddor såsom tillförne;
6. men ändock veko de icke ifrån
Jerobearus hus' synder, hvartill han
hade förledt Israel, utan vandrade i
dem, och Astartebilden till och meu
blef kvarstående i Samaria.
z Kon. z6: 33·

7· Ty åt Jaahas hade han icke låtit
kvarblih·a mera fglk än femtio ryttare
och tio stridsvagnar och tio tusen man
till fots, emedan konungen i Syrien
hade nedgjort dem och trampat ned
dem såsom stoft.
8. Och hvad mera kan vara att säga
om J oahas och om allt hvad han har
gjort och om hans makt, si, det är
uppskritvet i krönikan om Israels konungar.
9· Och J oahas gick till hvila med
sina fäder, och man begrof honom i
Samaria. Och Joas, hans son, vardt
konung i hans ställe.
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si, det är uppskrifvet i krönikan om
Israels konungar.
2 Krön. •s: z7.
13. Och J oas gick till h vila med
sina fäder, och Jerobeam besteg hans
tron. Och J oas vardt begrafven i Samaria med Israels konungar.
14. Och då Elisa insjuknade i den
sjukdom, hvaraf han dog, kom Joas,
Israels konung, ned till honom och
grät öfver hans ansikte och sade: Min
fader, min fader, Israels vagn och
hans hästar!
2 Kon • ., z2.
15. Och Elisa sade till honom: Tag
en båge och pilar! Och han tog en
båge och pilar.
16. Och han sade till Israels kc..nung: Lägg din hand på bågen! Och
han lade sin hand däruppå. Och Elisa
lade sina händer på konungens händer
17. och sade: Låt upp ett fönster
mot öster! Och han lät upp det. Och
Elisa sade: Skjut! Och han sköt. Och
han sade: En Herrens segerpil, en
segerpil öfver Syrerna! Och du skall
slå Syrerna i Afek till dess du gör
ända på dem.
18. Och han sade: Tag pilarne! Och
han tog dem. Och han sade till Israels konung: Slå dem emot marken! Och han slog tre gånger och
höll upp.
19. Då vardt Gudsmatmen vred på
honom och sade: Hade du slagit fem
eller sex gånger, så skulle du hafva
slagit Syrerna till dess du hade gjort
ända på dem, men nu skall du slå
Syrerna tre gånger.
20. Och Elisa vardt död och begrafven. Och det följande året komma
Moabitiska ströftrupper in i landet.
21. Och det begaf sig, att, under
det de begrofvo en man, fingo de se
en ströftrupp komma, och de kastade
mannen in uti Elisas graf; och när
mannen kom vid Elisas ben, fick han
lif och stou upp på sina fötter.

10. I Joas' trettiosjunde regeringsår
i Juda vardt Joas, Joahas' son, konung öfver Israel i Samaria för sexton år.
I r. Och han gjorde h vad ondt var
i Herrens ögon och vek icke ifrån
Syr. 48: 14, 15.
någon af Jerobeams, Nebats sons,
22 . Och Hasael, konungen i Syrien,
synder, hvartill han hade förledt Ishade förtryckt Israel så länge J oahas
rael, utan vandrade i dem.
lefde;
12. 0-:h hvad mera kan vara att
23. men Herren blef dem nådig och
säga om J oas och om h vad han har förbannade sig öfver dem och vände
gjort och om hans makt, huru han sig till dem för sitt förbunds skull
krigaile mecl Amazja, Judas konung, merl Abraham, Isak och Jakob, och
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KAP. 14: 21.

ville icke fördär!va dem och försköt men vilddjuren kommo på Libanon
dem ännu icke ifrån sitt ansikte.
och nedtrampade törnbusken.
z Mos. I7! 7· 2 Mos. 2: •4 · 3 Mos. o6: 42.

24. Och Hasael, konungen i Syrien,

dog, och hans son, Benhadad, vardt
konung i hans ställe.
25. Och Joas, Joahas' son, tog tillbaka ifrån Benhadads, Hasaels sons,
hand de städer, som han i krig hade
tagit ifrån Joahas', hans faders, hand.
Tre gånger slog J oas honom och tog
Israels städer igen.

14 Kapitlet.
Amaz}a, kon::utg

Juda. YeroOeam, kottttng-

t'

i

/sra~l.

J Jringsår
oas', J oahas' sons, andra regei Israel vardt Amazja konung, son af Joas, Judas konung.
2. Han var tjugufem år gammal då
han vardt konung. Och han regerade
tjugunio år i Jerusalem. Och hans
moder hette J oaddan ifrån Jerusalem.
3· Och han gjorde hvad rätt var i
Hen-ens ögon, dock icke såsom hans
fader David, men han gjorde såsom
hans fader J oas hade gjort. 2 Kon. 1 . : 2 •
4· Dock blefvo offerhöjderna icke
afskaffade, utan folket offrade ännu
och tände rökverk på offerhöjderna.
5· Och sedan väldet hade blifvit
stadgadt i hans hand, dräpte han dem
af sina tjänare, som hade dräpt konungen, hans fader;
• Kon. ,., 20.
6. men dräpames barn dödade han
icke, enligt hvad skrifvet är i Moses
lagbok, i h·vilken Herren har budit
och sagt: Föräldrar skola icke dödas
för sina barn, och barn skola icke
nödas för sina föräldrar, utan hvar
och en skall dödas för sin egen synd.
5 1\.los. 24: 16.

2 Krön. 25: 4·

Hes. t8: 20.

7· Han slog Edomeerna i Saltdalen,
tio tusen man, och intog Sela med
storm och kallade dess namn J okteel,
såsom det heter ännu i dag.
8. Vid den tiden sände Amazja bud
till J oas, son af Joahas, son af Jehu,
Israels konung, och lät säga honom:
Kom, och låtom oss se h varandra an!
9· Och J oas, Israels konung, sände
ett bud till Amazja, Judas konung,
och lät säga honom: En tömbuske
var en gång på Libanon, som sände
bud till en celler på Libanon och sade:
gif flin dotter åt min son till hustru!

Dom.?: 8 f.

Du har slagtt Edom, och däröfver förhäfver sig ditt hjärta. Nöj
dig med den äran och blif hemma!
H vi gifver du dig i fejd med olyckan,
att du må falla, och Juda med dig?
II. Men Amazja hörde honom icke.
Och Joas, Israels konung, drog ut,
och de sågo hvaraudra an, ht:'.l och
Amazja, Judas konung, i Bet-Semes,
som ligger i Juda.
12. Och Juda vardt slagen af Israel,
så att hvar och en flydde till sitt tält
13. Och Joas, Israels konung, tog
Amazja, Judas konung, son af Joas,
son af Ahasja, till fånga i Bet-Semes,
och de gingo till Jerusalem, och af
muren omkring Jerusalem ref han ned
ett stycke emellan Efraimsporteu och
Hörnporten, fyra hundra alnar långt
14. Och han tog allt guld och siliver och alla kärl, som funnos i Herrens hus och i konungshusets skattkamrar, och gisslan därjämte, och
vände tillbaka till Samaria.
10.

15. Och hvad mera kan vara att
säga om Joas och om hvad han har
gjort och om hans makt och om hans
krig med Amazja, Judas kommg, si,
det är uppskrifvet i krönikan om Israels kon ungar.
2 Krön. •s: z1 f.
16. Och J oas gick till hvila med
sina fäder och vardt begrafven i Samaria med Israels konungar. Och
Jerobeam, hans son, vardt konung i
hans ställe.
17. Och Amazja, son till Joas, Judas konung, lefde efter J oas', J oahas'
sons, Israels konungs, död i femton år.
18. Och hvad mera kan vara att
säga om Amazja, si, det är uppskrifvet i krönikan om Judas konungar.
19. Och de gjorde en sammansväljning emot honom i Jerusalem, och
han flydde till Lakis. Och de skickade efter honom till Lakis och dödade honom där.
• Krön. •s: 27.
20. Och de förde honom därifrån i
vagn, och han vardt begrafven i J e·
rusalem med sina fäder uti Davids
stad.
21. Och allt Judas folk tog Asarja,
som då var sexton år gammal, och

u o
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gjorde l10nom till konung i hans fa3· Och han gjorde hvad rätt var i
Herrens ögon, alldeles såsom hans faders, Amazjas, ställe.
22. Han befäste Elat och återställde der Amazja hade gjort.
4. Men dock blefvo icke offerhöjdet åt Judasedan konungen hade gått
till hvila med sina fäder.
derna afskaffade, utan folket offrade
ännu och tände rökverk på offer23. I Amazjas, Joas' sons, femtonde höjderna.
regeringsår i Juda vardt Jerobeam,
5· Och Herren hemsökte konungen,
Joas' son, konung öfver Israel i Sa- så att han blef spetälsk ända till sin
ruaria för fyratioett år.
dödsdag, och han bodde uti det af24. Och han gjorde hvacl ondt var stängda huset, och J o tam, konungens
i Herrens ögon och vek icke ifrån son, förestod hans hus och dömde
någon af J erobeams, N ebats sons, landets folk.
synder, hvartill han Ilade förledt Is6. Och livad mera kan vara att säga
rael.
l Kon. t2: '28, JOo
om Asatja och om allt hvad han har
25. Han återställde Israels gränser,
gjort, si, det är uppskrifvet i krönika n
ifrån Haruat ända till hafvet på heden,
om Judas konungar.
efter Herrens, Israels Guds, ord, som
7· Och Asarja gick till hvila med
han hade sagt genom sin tjänare prosina fäder, och man begrof honom
feten J ona, Amittais son, som var ifrån
med hans fäder uti Da vids stad. Och
Gat-Hefer;
Jon." t. Matt. to: 39·
J o tam, hans son, vardt konung i hans
26. ty Herren såg, att Israels nöd
ställe.
var svår, och att det var slut på både
små och stora, och att ingen var, som
8. I Asarjas trettioåttonde regeringskunde lljälpa i Israel.
år i Juda vardt Sakaria, Jerobeams
5 Mus. 32: 36. t Kon. q.: to.
son, konung öfver Israel i Samarid för
27. Ocll Herren hade icke sagt, att sex månader.
han ville utplåna Israels namn under
9· Och han gjorde hvad ondt var i
llimmelen, utan han halp dem genom Henens ögon, såsom haus fader ilade
J erobeam, J oas' son.
gjort. Han vek icke ifrån Jerobeams,
Nebats sons, synder, h vartill han hade
28. Och h vad mera kan vara att säga förledt Israel.
om Jerobeam och om allt hvad han
ro. Och Sallum, Jabes' son, gjorde
har gjort och om hans makt, huru en sammansvätjning emot honom och
han krigade, och huru han åt Juda högg ned honom i folkets åsyn och
genom Israel återställde Damaskus vardt konung i hans ställe.
och Ramat, si, det är uppskrifvet i
r r. Och h vad mera kan vara att
krönikan om Israels konuugar.
29. Och J erobeam gick till h vila säga om Sakaria, si, det är uppsklifvet
med sina fäder, Israels konungar. i krönikan om Israels konungar.
12. Detta var Herrens ord, som han
Och Sakaria, hans son, vardt konung
hade talat till Jehu, sägande: Dina
i hans ställe.
söner i fjärde led skola sitta på Israels tron. Och det skedde så.

15 Kapitlet.

2

Asaria d/er Ussz'a, koflwsg i Juda . Sakan'a,
Sallum, Jlfnzalz.em, Pclwllja, Pekak, konuJZgar
i lsrad. Jotam, konung i Juda.

J Jerobeams tjugusjunde regeringsår

i Israel vardt Asatja, Amazjas, Judas konungs, son, konung i Juda.
2 Kon. 14: 21, 23.

2 Krön . 26:

I.

Han var sexton år gammal då
han vardt konung, och han regerade
femtiotvå år i J ernsalem. Och lians
moder hette Jekolia ifrån Jerusalem.
2.

• Krön. o6: 3·

Kon. ro: 30.

13. Sa\lum, Jabes' son, vardt komtng uti Ussias trettionionde regeringsår i Juda och regerade en månad i Sam aria;
14. ty l\lenahem, Gadis son, drog
upp ifrån Tirza och kom till Samaria
och slog Sallum, Jabes' son, vid Saruaria och dödade honom och vardt
konung i hans ställe.
15. Och hvad mera kan vara att
säga om Sa\lum och om elen samman-
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sväljning han gjorde, si, det är uppskrlfvet i krönikan om Israels konungar.
16. Då drog Menahem ut från Tirza
och slog Tifsah och alla som där inne
voro och hela dess område. Emedan
staden icke hade upplåtits för honom,
slog han den, och alla dess hafvande
kvinnor lät han upprista.

KAP. 15: 38.

26. Och hvad mera kan vara att
säga om Pekahja och om allt hvad
han har gjort, si, det är uppskrifvet
i krönikan om Israels konungar.

27. I Asatjas femtioandra regeringsår i Juda vardt Pekah, Remaljas son,
konung öfver Israel i Samaria för
tjugu år.
28. Och han gjorde hvad ondt var
i Herrens ögon och vek icke ifrån
Jerobeams, Nebats sons, synder, hvartill han hade förledt Israel.
29. I Pekahs, Israels konungs, dagar kom Tiglat-Pileser, konungen i
Assyrien, och intog Ijon, Abel-BetMaaka, Janoah, Kedes, Hazor, Gilead
och Galileen, Naftalis hela land, och
förde folket i fångenskap till Assyrien.
30. Och Hosea, Elas son, gjorde
en sammansväljning emot Pekah, Remaljas son, och slog honom ihjäl och
vardt konung i hans ställe, i J o tams,
Ussias sons, tjugonde regeringsår.

17. I Asatjas trettionionde regeringsår i Juda vardt Menahem, Gadis son,
konung öfver Israel för tio år, i Samaria.
18. Och han gjorde hvad ondt var
i Herrens ögon och vek icke ifrån
Jerobeams, Nebats sons, synder, hvartill han hade förled t Israel. 2 Kon. , 3, 2.
19. I hans dagar gjorde Pul, konungen i Assyrien, ett infall i landet.
Och Menahem gaf åt Pul tusen centner silfver för att han skulle hålla
med honom och befästa väldet i hans
hand.
1 K rön. s: 2 6 .
20. Och Menahem lade utbetalandet
31. Och hvad mera kan vara att
af dessa penningar, hvilka han skulle
gifva åt konungen i Assyrien, på alla säga om Pekah och om allt hvad han
de förmögna i Israel, att utgå med har gjort, si, det är u ppskrifvet i kröfemtio siliversiklar på personen. Och nikan om Israels konungar.
2 Kr ön. 28: 6.
konungen i Assyrien vände så till32. I Pekahs, Remaljas sons, andra
baka och stannade icke i landet.
regeringsår i Israel vardt J otam ko21. Och hvad mera kan vara att nung, son till Ussia, konungen i Juda.
säga om Menahem och om allt hvad
33· Och han var tjugufem år gammal
han har gjort, si, det är uppskrifvet då han vardt konung, och han regei krönikan om Israels konungar.
rade sexton år i Jerusalem. Och hans
22. Och Menahem gick till hvila moder hette Jerusa, Zadoks dotter.
med sina fäder. Och Pekahja, hans
2 Krön. 27: t .
son, vardt konung i hans ställe.
34· Och han gjorde hvad rätt var
i Herrens ögon, alldeles såsom hans
23. I Asatjas femtionde regeringsår
fader Ussia hade gjort;
i Juda vardt Pekahja, Menahems son,
35· men dock blefvo icke offerhöjkonung öfver Israel i Samaria för
derna afskaffade, utan folket offrade
två år.
ännu och tände rökverk på offer·
24. Och han gjorde hvad ondt var
höjderna. Han byggde den öfre por·
i Herrens ögon och vek icke ifrån
ten till Herrens hus.
Jerobeams, Nebats sons, synder, hvartill han hade förled t Israel.
36. Och hvad mera kan vara att
25. Och Pekah, Remaljas son, en säga om Jotam och om allt hvad
af hans vagnskämpar, gjorde en sam- han har gjort, si, det är uppskritvet
mansvärjning emot honom och öf- i krönikan om Judas konungar.
\'erföll honom i Samaria i borgen till
37· Vid den tiden begynte Herren
konungshuset, tillika med Argob och att sända Rezin, konungen i Syrien,
Atje. Och med honom voro femtio och Pekah, Remaljas son, emot ] uda.
män af Gileads barn; och han dö2 Kon. x6: S·
Es. 7: x.
dade honom och vardt konung i hans
38. Och Jotam gick till hvila med
ställe.
sina fäder och varclt begrafven med

KAP. 16: l.
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sina fäder i sin fader Davids stad. konung Allas till prästen Uria en afOch Ahas, hans son, yardt konung bildning af altaret och ett mönster
i hans ställe.
på allt som därtill hörde.
rr. Och Uria, prästen, byggde alx6 Kapitlet.
taret och gjorde det alldeles lika det
som konung Ahas hade sändt till hoAIUTsJ k01:utzg t" Y.11da.
nom ifrån Damaskus, innan konung
Pekabs, Remaljas sons, sjuttonde Ahas kom tillbaka ifrån Damaskus.
regeringsår vardt Ahas konung,
12. Och då konungen kom tillbaka
son till Jotam, konungen i Juda.
ifrån Damaskus och fick se altaret,
2. Ahas yar tjugu år gammal då
han vardt konung, och han regerade gick konungen fram till altaret och
däruppå.
sexton år i Jerusalem; och han gjorde offrade
13. Och han antände sitt brännoffer
icke hvad rätt var i Herrens, bans
och sitt spisoffer och utgöt sitt drickGuds, ögon, såsom hans fader David,
offer; och blodet af tackoffret, som
2 Krön. 28: 1.
3· utan han vandrade på Israels han offrade, stänkte han på altaret.
14. Och kopparaltaret, som stod inkonungars väg och lät till och med
sin son gå igenom eld, efter de folks för Herrens ansikte, flyttade han unvederstyggliga seder, hvilka Herren dan ifrån husets framsida, ifrån plathade fördritvit undan för Israels barn. sen emellan altaret och Herrens hus,
och ställde det på norra sidan om
3 Mos. I8: ox. 5 1\!os. I8: xo. 2 Krön. 28: 3·
4· Och han offrade och tände rök- altaret.
2 Krön. 4 : I.
verk på höjderna och på kullar och
15. Och konung Ahas böd prästen
under alla gröna träd.
Uria och sade: På det stora altaret
skall du offra morgonens brännoffer
5· Vid den tiden drog Rezin, ko- och aftonens spisoffer och konungens
nungen i Syrien, och Pekah, Remalbrännoffer och hans spisoffer och allt
jas son, Israels konung, i fält emot landets folks brännoffer och deras
Jerusalem och belägrade Ahas, men spisoffer och drickoffer, och allt blode kunde icke intaga staden.
det både af brännoffer och slaktoffer
o Kon. IS: 37· Es. 7: I.
6. Vid samma tid lade Rezin, ko- skall du stänka däruppå. Och hvad
nungen i Syrien, Elat å nyo under angår kopparaltaret, så vill jag därSyrien och utdref Judarne ifrån Elat. öfver betänka mig.
r6. Och prästen Uria gjorde allt h vad
Och Syrerna kommo till Elat och
konung Ahas hade befallt honom.
bodde där ända intill denna dag.
17. Och konung Ahas lät lösbryta
2 Kon. 14: 22,
7· Och Ahas sände bud till Tiglat- sidofälten på kopparstolame och tog
Pileser, konung i Assyrien, och lät bort karen ifrån dem; och hafvet lät
säga honom: Jag är din tjänare och han lyfta ned ifrån kopparoxarne,
din son. Kom hit upp och hjälp mig som stodo därunder, och ställde det
ifrån den Syriske konungens våld på stengolfvet
I Kon. 7: oS.
r8. Och den täckta sabbatsgången,
och ifrån Israels konungs våld, bvilka
hafva upprest sig emot mig!
som var byggd i huset, och konungens
8. Och Ahas tog det siliver och ingångsväg till den yttre förgården
guld, som fanns i Herrens hus och i förändrade han i Herrens hus för den
konungshusets skattkamrar, och sände Assyriske konungens skull.
det till skänks åt konungen i Assyrien.
2 Krön . 28: 21.
19. Och hvad mera kan vara att
9· Och konungen i Assyrien hörde säga om Ahas och om hvad han har
honom och drog upp emot Damaskus gjort, si, det är uppskritvet i krönioch intog det och bortförde folket kan om Judas konungar.
till Kir och dödade Rezin. Am. x: 5 •
20. Och Ahas gick till hvila med
10. Och konung Ahas for Tiglat- sina fäder och vardt begrafven med
Pileser, konungen i Assyrien, till mötes sina fäder i Davids stad. Och Hiskia,
till Damaskus. Och då han fick se hans son, vardt konung i hans ställe.
det altare, som var i Damaskus, sänile
2 Krön. 28: 27.
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r 7 Kapitlet.
Israels rz"kes tm.dergii~tg. Hedniska "yoyggare
bosätta sif: i Samaria.

I

Ahas' tolfte regeringsår i Juda
vardt Hosea, Ela<; son, konung öfver Israel i Samaria för nio år.
2. Och han gjorde hvad ondt var
i Herrens ögon, dock icke såsom de
Israels konungar, som hade varit före
honom.
3· Emot honom drog Salmaneser,
konungen i Assyrien. Och Hosea
vardt honom underdånig och erlade
skatt till honom.
4· Och då konungen i Assyrien beträdde Hosea med en sammansvärjning, att han hade sändt bud till So,
konungen i Egypten, och han icke
erlade den årliga skatten till konungen
i Assyrien, tog konungen i Assyrien
honom till fånga och kastade honom
bunden i fängelse.
s. Och konungen i Assyrien drog
in öfverallt i landet och drog till Samaria och belägrade det i tre år.
6. Och i Hoseas nionde regeringsår
intog konungen i Assyrien Samaria
och bortförde Israel till Assyrien och
lät dem bo i Halah och vid Habor,
en flod i Gosan, och i Mediens städer.
2 Kon. 18: to, :n.

7· Så skedde det, emedan Israels
barn hade syndat emot Herren, deras
Gud, som hade fört dem utur Egyptens land, utur Faraos, konungens i
Egypten, hand, och emedan de hade
fruktat andra gudar
3 Mos. rS: 3 .
8. och vandrat i de folkslags stadgar, hvilka Herren hade fördrifvit
undan för Israels barn, och i de stadgar, hvilka Israels konungar hade
uppgjort,
9· och emedan Israels barn hade
med ord, som icke voro sanna, utsmyckat läran om Herren, sin Gud,
och hade byggt sig offerhöjder på
alla sina orter, ifrån vakttornet ända
till den befästa staden,*
10. och hade upprest sina <;toder
och Astartebilder på alla höga kullar
och under alla gröna träd
I I. och tändt sina rökverk på alla
sådana offerhöjder, i likhet med de

folk, hvilka Herren hade låtit flytta
undan för dem, och hade gjort onda
ting, hvarrned de hade förtörnat Herren,
12. och tjänat de stygga afgudar,
om hvilket allt Herren hade sagt dem:
Så skolen I icke göra.
2 J'vlos. 2o: 2, 3· 23: 24. s Mos. s: 7, B.
13. Och Herren hade varnat både
Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och låtit säga dem:
Vänden om ifrån edra onda vägar
och hållen mina bud och rätter, enligt allt som i lagen står, h vilken jag
har budit edra fäder, och enligt h vad
jag har uppenbarat för eder genom
mina tjänare, profeterna!
I Sam. g: 9· Jer. rS: I I . •s: 5· 35' I5·
14. Men de lydde icke, utan visade
sig halsstarrige, såsom deras fäder
hade gjort, hvilka icke trodde på Herren, deras Gud, 5 Mos. 3r: o 7 . Mal. 3•
15- och de föraktade hans stadgar
och hans förbund, som han hade gjort
med deras fäder, och de vittnesbörd,
som han hade gifvit dem, och lupo
efter fåfänglighet och bedrefvo fåfänglighet, rättande sig efter de folk,
som voro omkring dem, och om h vilka
Herren hade budit dem, att de icke
skulle göra såsom de,
3 Mos. 18: 24.

Rom. 1: zx.

16. och öfvergåfvo alla Herrens, deras Guds, bud och gjorde åt sig två
gjutnå kalfvar och Astartebilder och
tillbådo all himmelens här och tjänade
Baal
• Mos. 32: 8. I Kon. r.: 28, 30.
17. och läto sina söner och döttrar
gå igenom eld och befattade sig med
spådom och teckentydning och sålde
sig till att göra hvad ondt var i Herrens ögon och förtörnade honom.
3 ~.fos. 18: 21. 20: 3, 4· s :Mos. 18: ro.
2 Kon. 16: 3·

r8. Därföre vard t ock Herren ganska
vred på Israel och försköt dem ifrån
sitt ansikte, så att ingen blef kvar,
utan Judas stam allena.
Os. r: 6.
19. Och icke heller Juda höll Herrens, sin Guds, bud, utan vandrade i
Israels stadgar, som de hade uppgjort.
20. Och Herren förkastade hela Israels säd och förödmjukade dem och
gaf dem i plundrares våld till dess
han bortkastade dem ifrån sitt ansikte.

• D. ä. såväl på den ödsliga bygden, där herdarnec; vakttorn
i de befoista ..:;tädema. Se 2 Krön. 26: to

~r den enda byggnaden, sc..m
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31. och Avveerna gjorde sig en NibTy han ref Israel ifrån Davids
hus, och de gjorde sig Jerobeam, Ne- has och en Tartak, och Sefarveerna
bats son, till konung, och Jerobeam brände upp sina barn åt Aclrammelek
aflägsnade Israel ifrån Herren och och Anammelek, Sefarvaims gudar.
förledde dem till stor synd;
32. Och de tjänade äfven Herren
1 Kon. 12: 161 20.
och utsågo ibland sig själfva präster
22. och Israels barn vandrade i alla till offerhöjderna, som offrade för dem
Jerobeams synder, som han hade gjort, på offerställena.
x Kon. t2 : 3'·
och veko icke därifrån,
33· De fruktade Herren och tjänade
23. ända till dess att I;lerren f?r- därjämte sina afgudar, efter de folks
sköt Israel ifrån sitt ansikte, enligt
sed, hvarifrån man hade flyttat dem.
hvad han igenom alla sina tjänare,
34· Ännu i dag göra de efter det
profeterna, hade sagt, och. Israelv~rdt gamla sättet: De frukta icke Herren
bortförd ifrån sitt land till Assynen,
och göra icke hvad för dem stadgadt
ända till denna dag.
Jer. zs: 9·
och förorclnadt är efter den lag och
den befallning, som Herren gaf åt
24. Och konungen i Assyrien sände
Jakobs, eller, såsom han själf benämnfolk ifrån Babel och ifrån Kuta och
de honom, Israels, barn,
ifrån Avva och ifrån Hamat och Sex Mos. 32: 28. 35: xo. t Kon. x8: 3'·
farvaim och gaf dem att bo i Sama35· då Herren ingick förbund med
rias städer i Israels barns ställe. Och dem och böd dem och sade: I skolen
de togo Samaria i besittning och boicke frukta andra gudar och icke tillsalte sig i dess städer.
bedja dem och icke t:jäna dem och
25. Och det hände sig i början af
icke offra åt dem,
Dom. 6: xo.
deras vistelse där, att, emedan de
36. utan Herren allena, som förde
icke fruktade Herren, Herren skiceder utur Egyptens land, med stor
kade lejon ibland dem, som refvo
makt och uträckt arm, honom skolen
ihjäl många af dem.
I frukta, honom tillbedja, och åt h o26. Och man berättade detta för konom skolen I offra;
nungen i Assyden, sägande: De folk,
37· och de stadgar och de rätter
hvilka du har låtit bortföra och booch den lag och den befallning, som
satt i Samarias städer, veta icke huru
han har låtit skrifva åt eder, skolen
cletta landets Gud bör tjänas; och
I iakttaga och följa i all tid och icke
han har skickat lejon ibland dem, och
frukta andra gudar ;
si dessa döda dem, emedan de icke
38. och det förbund, som jag har
v~ta, huru detta landets Gud bör gjort
med eder, skolen I icke förgäta,
tjänas.
och andra gudar skolen I icke frukta,
27. Och konungen i Assyrien böd
39· utan Herren allena, eder Gud,
och sade : Sänden dit en af de präster,
skolen I frukta, och han skall rädda
som I hafven bortfört därifrån, att
eder utur alla edra fienders hand.
han må gå och bosätta sig ibland dem
40. Men de lydde icke, utan gjord e
och lära dem huru landets Gud bör
efter sin gamla vana.
tjänas.
41. Och dessa folk fruktade Herren
28. Och en af de präster, som de
och tjänade likväl sina afgndabilder.
hade bortfört ifrån Samaria, gick och
Och deras både barn och barnabarn
bosatte sig i Bet-El och lärde dem
göra än i dag såsom deras fäder hafva
huru de skulle frukta Herren.
gjort.
29. Och hvart och ett folk gjorde
sig sin gud och uppställ~e dem på
18 Kapitlet.
de offerställen, som Samanterna hade
anlagt, hvart och ett folk i de städer, His/da, komm,I: i 'Juda. Sm:!uriOs aufa tl j tJ
Jerusalem.
där de bodde.
30. Folket ifrån Babel gjorde sig
Hoseas, Elas sons, tr~dj~ regeringsen Sukkot-Benot, och folket ifrån Kut
år i Israel vardt H1sk1a konung,
gjorde sig en Nergal, och folket ifrån son till Ahas, konungen i Juda.
Haruat gjorde sig en Asima,
2 Krön. 28: 27.
21.

I
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Och han var ~ugufem år gammal då han vardt konung, och han
regerade i tjugunio år i Jerusalem.
Och hans moder hette Abi, Sakarias
dotter.
o Krön. 29: x.
3· Och han gjorde hvad rätt var
i Herrens ögon, såsom hans fader
David.
4· Han afskaffade offerhöjderna och
nedbröt afgudastoderna och nedhögg
Astartebilderna och slog sönder den
kopparormen, som Mose hade gjort,
emedan Israels barn ända till denna
tiden hade tändt rökverk för honom
och kallat honom Nebustan.
2.

2 Krön. 31: t.

4 Mos.

~1:

g.

Assyrien, upp emot alla befästa städer
i Juda och intog dem.
2

Krön.

32: t.

Es. 36:

t.

Syr. 48:

20.

14. Och Hiskia, Judas konung, sände
ett bud till kon ungen af Assyrien till
Lakis och lät säga honom: Jag har
felat; vänd om ifrån mig! Hvad du
lägger mig uppå, det vill jag bära.
Och konungen i Assyrien pålade Hiskia, Judas konung, tre hundra centner siliver och trettio centuer guld.
15. Och Hiskia gaf ut alla penningar, som funnos i Herrens hus
och i konuugshusets skattkamrar.
16. På samma tid lät Hiskia, Judas
konung, ifrån dörrama till Herrens
tempel och ifrån dörrkarmarne lösbryta de skifvor, hvarmed konung
Hiskia hade låtit öfverdraga dem, och
han gaf dem åt konungen i Assyrieu.
17. Och konungen i Assyrien sände
Tartan och Rabsaris och Rabsake ifrån
Lakis till konung Hiskia med en stor
här till Jerusalem, och de drogo åstad
och kommo till Jerusalem och stannade vid den öfre dammens vattuledning, på vägen till tvättareplatsen.

5· På Herren, Israels Gud, satte
ban sin förtröstan, så att ingen bans
like var efter honom, ej heller före
honom ibland alla Judas konungar.
6. Och han höll sig fast vid Herren
och vek icke ifrån honom och höll
hans bud, som Herren hade budit
Mos e.
7· Och Herren var med honom, så
att han lyckades uti allt hvad han
företog sig. Och han satte sig upp
emot konungen i Assyrien och var
Es. 7: 3·
honom icke underdånig.
r8. Och då de kallade på konungen,
8. Han slog Fetisteerna ända till gick Eljakim, Hilkias son, slottshöfGasa och trakten däromkring, ifrån dingen, och Sebna, skrifvaren, och
vakttornet ända till den befästa staden. Joah, Asafs son, kansleren, ut till dem.
Es.

9· I Hiskias fjärde regeringsår i
Juda, som var det sjuude året af Hoseas, Elas sons, Israels konungs, regering, drog Salmaneser, konung i
Assylien, upp emot Samnria och belägrade det;
2 Kon. 17: 6.
ro. och han intog det efter tre år.
J Hiskias sjette regeringsår, som var
det nionde året af Hoseas, Israels
konuugs, regering, vardt Samaria intaget.
I r. Och konungen i Assyrien borlförde Israel till Assvrien och förlade
dem i Halah och vfd Habor, en flod
i Gosan, och i Mediens städer,
12. därföre att de icke hade lydt
Herrens, sin Guds, röst, meu hade
öfverträdt hans förbund och icke hörsammat och icke gjort allt hyad Mose,
Herrens tjänare, hade bndit dem.

22: 20.

19. Och till dem sade Rabsake: Sägen till konung Hiskia: så säger deu
store konungen, konungen i Assyrieu:
hvad är det stöd, b varpå du stödjer dig?
20. Du säger, men det är endast
ett ord med läpparne, att du hah·er
ännu råd och makt till kriget. På
hvilken stödjer du dig nu, efter du
har satt dig upp emot mig?
21. Si, du stödjer dig på den spruckna rörstafven, på Egypten, som, n är
någon lutar sig emot honom, går
in uti hans hand och genomstinger
henne. Sädan är Farao, konuugen
i Egypten, för alla dem som stödja
sig på honom.
lies. 29: 6.
22. Och om I sägen till mig: vi
stödja oss på Herren, vår Gud; iir
icke ban densamme, hvilkens offerhöjder och altaren Hiskia har afskaffat
då han sagt till Juda och Jerusalem:
13. Och i konung Hiskias fjortonde inför detta altaret skolen I tillbedja
regeringsår drog Sanherib, ko1111ng i i J emsalem?
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23. Och ingå nu på ett vad med
min herre, konungen i Assyrien! och
jag vill gifva dig två tusen hästar,
om du kan skaffa dig ryttare till dem.
24. Och huru skulle du kunna göra
motstånd emot en enda ståthållare,
en af min herres ringaste 1jänare?
Men du stödde dig på Egypten, i
fråga om stridsvagnar och ryttare.
25. Har jag väl nu utan Herrens
vilja dragit upp till denna orten till
att fördärfva den? Herren har sagt
till mig: Drag upp emot detta landet
och fördärfva det!
26. Och Eljakim, Hilkias son, och
Sebna och Joah sade till Rabsake:
Tala till dina tjänare på Syriska, ty
det förstå vi, men tala icke till oss
på Judiska, för folkets öron där uppe
på muren!
27. Och Rabsake svarade dem: Är
det då till din herre eller till dig som
min herre har sändt mig att tala dessa
orden? Är det icke fastmer till männen, som stå på muren för att jämte
eder äta sin egen träck och dricka
sitt eget vatten?
28. Och Rabsake stod och ropade
med hög röst på Judiska och talade
och sade: Hören hvad den store konungen, konungen i Assyrien, låter
säga eder!
29. Så säger konungen: låten icke
Hiskia bedraga eder, ty han förmår
icke rädda eder utur hans hand!
30. Och låten icke Hiskia förleda
eder att stödja eder på Herren, därmed att han säger: Herren skall visserligen rädda oss, och denna stad
skall icke varda gifven i den Assyriske konungens hand!
3r. Hören icke Hiskia! Ty så säger konungen i Assyrien: Gören fred
med mig och kommen ut till mig!
och hvar och en skall få äta af egen
vinstock och af eget fikonträd och
dricka vatten utur egen brunn,
32. till dess jag kommer och hämtar eder till ett land, som är likt edert
eget, ett land med korn och must,
ett land med bröd och vingårdar, ett
land med olivträd och honung, och
I skolen lefva och icke dö. Och hören icke Hiskia! ty han förleder eder
därmed att han säger: Herren skall
rädda oss.

U6

33· Hafva väl de andra folkens gudar räddat, enhvar, sitt land utur den
Assyriske konungens hand?
Es.

10:

to,

II.

34· Hvar äro gudarue i Hamat och

Arpad ? Hvar äro guLlame i Sefarvaim, Hena och Ivva? Eller hafva
de räddat Samaria utur min hand?
35· H vilken är ibland alla dessa länders gudar, som har räddat sitt land
utur min hand, att Herren nu skulle
rädda Jerusalem utur min hand?
36. Och folket teg och svarade honom intet, ty konungen hade budit
och sagt: Svaren honom intet!
37· Och de gingo, Eljakim, Hilkias
son, slottshöfdingen, och Sebna, skritvaren, och J oah, Asafs son, kansleren,
till Hiskia med rifna kläder och berättade för honom Rabsakes ord.
r Mos . 37: 29 1 34· 2 Sam. :r: xx.
Matt. o6: 65.

Es. 36 kap.

xg Kapitlet.
H·i skias bö1t.

Satt!terlbs fall.

O

ch då konung Hiskia hörde det,
ref han sina kläder och höljde
sig i säck och gick in i Herrens hus.
Es. 37: r.

Och han sände Eljakim, slottshöfdingen, och Sebna, skrifvaren, och
de äldste af prästerna, höljde i säckar,
till profeten Esaia, Amoz' son.
3· Och desse sade till hon om : Så
säger Hiskia: en nödens och tuktans
och försmädelsens dag är denna dagen, ty barnen äro komna till modermunnen, men ingen kraft är till att
föda.
4· Törhända skall Herren, din Gud,
höra alla Rabsakes ord, h varmed hans
herre, konungen i Assyrien, har sändt
honom till att häda lefvande Gud, och
han skall tukta honom för dessa ord,
hvilka Herren, din Gud, har hört.
Så uppsänd nu en förbön för den öfverlefva, som finnes kvar!
5· Och konung Hiskias tjänare gin go
till Esaia.
6. Och Esaia sade till dem: Så skolen I svara eder herre: så säger Herren: Icke må du frukta för de ord,
som du har hört, hvarmed den Assyriske konungens drängar hafva hädat
mig.
E•. 11: 6.
2.
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7· Si, jag vill ingifva honom en
19. Men nu, Herre vår Gud, hjälp
anda, så att han, för ett rykte, som oss utur hans hand, på det alla riken
han skall få höra, skall draga till- på jorden må förnimma, att du, Herre,
baka igen till sitt land; och jag skall allena är Gud!
låta honom falla för svärdet i eget land.
20. Då sände Esaia, Amoz' son,
bud till Hiskia och lät säga honom:
8. Och Rabsake vände tillbaka och Så säger Herren, Israels Gud: Hvad
träffade kon ungen i Assyrien syssel- du har bedt till mig om Sanherib,
satt att belägra Libna; ty han hade konungen i Assyrien, det har jag hört.
hört sägas, att han hade brutit upp
21. Detta är det ord, hvilket Herifrån Lakis.
ren har sagt om honom : Dig för9· Och han fick höra, att man sade aktar, dig bespottar jungfrun, Zionsom Tirhaka, konungen i Ethiopien: dottern. Jerusalems dotter ristar hufSi, han har dragit ut att strida emot vudet bakom dig.
dig. Då sände han åter bud till His22. Hvem hädade och hånade du,
kia, sägande:
och emot h vem upphöjde du din röst
10. Så skolen I säga till Hiskia, och lyfte stolt dina ögon? J o, emot
konungen i Juda: låt icke din Gud den Helige i Israel.
bedraga dig, på hvilken du förtröstar,
23. Genom dina sändebud hädade
sägande: Jerusalem skall icke varda du Herren då du sade: •med mina
gifvet i den Assyriske konungens hand. många vagnar bestiger jag bergens
1 r. Si, du har hört h vad Assyriens spetsar i Libauans aflägsnaste nejder,
konungar hafva gjort åt alla länder, och jag fäller dess högsta cedrar, dess
och huru de hafva ödelagt dem; och ståtligaste cypresser, och tränger fram
du skulle kunna räddas?
till den aflägsnaste trakten af dess
12. Hafva väl de folk, hvilka mina frodiga skog.
fäder hafva fördärfvat, Gosan, Haran,
24. Jag låter gräfva, och jag dricker
Rezef och Edeniterna i Telassar, blif- främmande vatten, och med mina
vit räddade af sina gudar?
fotblad uttorkar jag alla Egyptens
13. H var är konungen i Hamat och strömmar.>
konungen i Arpad och konungen i
25. Har dn då icke hört, att det
staden Sefarvaim, i Hena och Ivva? är jag, som har ifrån fordom tid så
14. Och då Hiskia hade mottagit ordnat och så beredt och nu låtit
brefvet af sändebudens hand och läst det ske, att du skulle blifva ett reddet, gick han upp i Herrens hus, skap att till grushögar ödelägga beoch Hiskia framlade det inför Her- fästa städer,
rets ansikte.
26. för hvilket dessas inbyggare
15. Och Hiskia bad inför Herrens skulle stå handfallne, fattade af bäfvan
ansikte och sade: Herre, Israels Gud, och blygsel, och varda såsom gräs
du som tronar emellan Keruberna! på marken eller grön brodd, såsom
Du är allena Gud för alla riken på gräs på taken eller såsom säd, hviljorden. Du har gjort himmelen och ken af sot blifvit hämmad i växten?
27. Ehvad du sitter stilla eller går
jorden.
, Sam. 4 : 4 .
.. 16. Böj, Herre, ditt öra till och hör! ut eller kommer in, känner jag det
Oppna, Herre, dina ögon och se, och och huru du rasar emot mig.
hör Sanheribs ord, hvilka han har
28. Alldenstund du rasar emot mig
sändt hit för att häda lefvande Gud! och ditt öfvermod har hunnit mina
17. Det är sant, Herre, att ko- öron, vill jag sätta min ring i din
nungame i Assyrien hafva underlagt näsa och mitt betsel mellan dina läp·
sig hednafolken och deras land.
par och föra dig tillbaka samma väg,
18. Och de hafva kastat deras gu- på hvilken du kom.
dar i elden; ty de voro icke Gudar,
29. Och för dig* skall detta vara
utan verk af människohänder, stock ett tecken: Sedan I nu ett år hafven
och sten, så att de hafva kunnat för- ätit spillsäd och på det andra året
störa dem.
hvad själfsådt varit, så skolen I på
t: Hiskia.
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tredje året så och skörda och plantera vingårdar och äta deras frukL
30. Och den återstod af Judas hus,
som blifver räddad, skall skjuta rot
nedantill och bära frukt ofvantill;
3 r. ty ifrån J e rusalem skall u t gå en
återstod och en kvarlefva ifrån Zious
berg. Herren Zebaots nitälskan skall
detta göra.
32. Därföre, så säger Herren om
konungen i Assyrien: Han skall icke
komma in i denna staden och ingen
pil skjuta där in och med h1gen sköld
gå däremot och ingen vall uppkasta
emot honom,
33· utan llan skall draga tillbaka
samma väg som han kom, och in i
denna staden skall han icke komma,
säger Herren.
34· Och jag skall beskärma denna
staden och frälsa honom för min skull
och för Davids, min 1;jänares, skull.
35· Och det begaf sig samma natt,
att Herrens ängel gick ut och slog
i Assyriernas läger ett hundra åttiofem tusen män. Och då man om
morgonen bittida uppstod, si, då voro
de allesamman döda kroppar.
36. Och Sanherib, konungen i Assyrien, bröt upp och drog sina färde
och vände tillbaka och blef stilla i
Nineve.
37· Och då ban tillbad i Nisroks,
sin guds, hus, slogo Adrammelek och
Sarezer, hans söner, honom ihjälmed
svärd och flydde till landet Ararat.
Och Asarhaddon, hans son, vardt konung i hans ställe.
Es. 37 kap.
20

Kapitlet.

Hiskins sJukdom oclt död.

vid denna tiden blef Hiskia dödligt
sjuk, och Esaia, Amoz' son, profeten, gick in till honom ocll sade:
Så säger Herren: Beställ om ditt hus!
ty du måste dö och skall icke lefva
längre.
• Krön. 3.: •4· Es. 38: '·
2. Och han vände sitt ansikte mot
väggen och bad till Herren och sade:
3· Ack, Herre, kom dock ihåg, att
jag i trohet och med 1·ättsinnigt hjärta
har vandrat inför ditt ansikte och att
jag har gjort lwad godt varit i dina
ögon! Och Hiskia grät häftigt
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4· Och innan Esaia hade hunnit ut
till midten af staden, skedde Herrens
ord till honom sålunda:
5· Vänd om och säg till Hiskia,
fursten öfver mitt folk: så säger Herren, diu fader Davids Gud: Jag har
hört din bön. J ag har sett dina tårar. Si, jag vill göra dig helbrägda.
På tredje dagen härefter skall du gå
upp i Herrens hus.
6. Och jag vill förlänga ditt lif med
femton år och rädda dig och denna
staden utur den Assyriske konungens
hand. Och jag vill beskärma denna
staden för min skull och för min 1;jänare Davids skull.
7· Och Esaia sade: Tagen en fikonkaka! Och de to go och lade en sådan på bölden, och han började tillfriskna.
8. Och Hiskia sade till Esaia: Hvad
får jag för tecken, att Herren vill
göra mig helbrägda, och att jag på
tredje dagen härefter skall uppgå i
Herrens hus?
9· Och Esaia svarade: Detta skall
vara dig till ett tecken ifrån Herren,
att Herren skall göra hvad han har
sagt: vill du, att skuggan skall gå tio
streck framåt eller tio streck tillbaka?
Es. 38: 8.

Syr. 48: 26.

ro. Och Hiskia sade: I,ätt är det
för skuggan att sträcka sig tio streck
framåL Nej, men må skuggan gå tio
streck tillbaka!
r r. Och profeten Esaia ropade till
Herren, och han lät skuggan på A has'
solvisare gå tio streck tillbaka, hvilka
hon redan hade öfverskridit.
12. Vid samma tid sände Berodak
Baladan, son till Balmlan, konungen
i Babel, bud med bref och skänker
till Hiskia; ty han hade hört, att
Hiskia hade vadt sjuk.
Es. 3g: '·
1 3· Och när Hiskia hade hört dem,
visade han dem hela sin skattkammare, sitt silfver och sitt guld, sina
specerier och sin dyrbara olja och
hela sitt tyghus och allt hvad som
fanns i hans förrådshus. In t et var,
solll Hisida icke visade dem i sitt hus
och i hela sitt rike. • Krön. 32: •s, 3'·
14. Och profeten Esaia gick in till
konung Hiskia och sade till honom:
Hvad hafva desse männen sagt. och
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hvarifrån äro de komne till dig? Och
Hiskia sade: Ifrån ett aflägset land
äro de komne, ifrån Babel.
15. Och han frågade: Hvad hafva
de sett i ditt hus? Och Hiskia sade:
Allt hvad i mitt hus är hafva de sett.
Det är icke något i mina förrådshus,
som jag icke har visat dem.
16. Och Esaia sade till Hiskia: Hör
Herrens ord!
17. Si, de dagar skola komma, då
allt hvad i ditt hus är och allt hvad
l
d ill d
. f d h fv
d ma
ä er a a sam at än a t
enna
dag skall bortföras till Babel, så att
intet skall blifva kvar, säger Herren.
18. Och dina barn, som härstamma
ifrån dig, och dem, hvilka du skall
föda, skall man taga, och de skola
blifva slafvar i konungens af Babel
palats.
Es. 39: 7· Dan. x: I8.
19. Och Hiskia sade till Esaia: Godt
är Herrens ord, som du har talat.
Och han sade: Vare blott frid och
trygghet i mina dagar!
20. Och hvad mera kan vara att
säga om Hiskia och om all hans makt
och huru han anlade dammen och
vattuledningen och ledde vatten in i
staden, si, det är uppskritvit i krönikan om Judas konungar.
2 Krö n. 29: :r f.

32: 30.

Och Hiskia gick till hvila med
sina fäder. Och Manasse, hans son,
vardt konung i hans ställe.
21.

2I
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var tolf år gammal då han
M anasse
vardt konung, och han regerade

KAP. 21: 14.

sagt: I Jerusalem vill jag sätta mitt
namn.
s Mos. ro: 5· ' Kon. 8: •9· • Krön. 7: n .
5· Och han byggde altaren åt all
himmelens här på de båda förgårdame
till Herrens hus,
6. och han lät sin son gå igenom
eld och befattade sig med signeri och
spådom och höll andebesväljare och
teckentydare och gjorde mycket ondt
i Herrens ögon och förtörnade honom,
3 Mos. x8: "· '9' •6. •o: •7· s Mos. x8: •o, u.
I Sam. >8: 9·
J er. 3" 35·
7· och han satte den Astartebilden,
hvilken han hade gjort, i det hus,
om h vilket Herren hade sagt till David och till hans son Salomo: I detta
hus och i Jerusalem, som jag har
utvalt utur alla Israels stammar, vill
jag sätta mitt namn till evig tid.
• Sam. 7: Io, I3· I Kon. 8: r g. g: 3· Ps. 132: '3·

8. Och jag skall icke mer låta Israels fot varda flyktig ifrån det land,
som jag har gifvit deras fäder, om
de allenast iakttaga och hålla allt
hvad jag har budit och hela den lag,
som min 1jänare Mose har budit dem.
9· Men de lydde icke, och Manasse
förförde dem att göra mera ondt än
de folk, hvilka Herren hade utrotat
undan för Israels barn.
10. Och Herren talade genom sina
1jänare, profeterna, och sade:
I I. Emedan Manasse, konungen i
Juda, har gjort dessa styggelser, som
äro värre än allt hvad Amoreerna,
som voro före honom, hade gjort,
och han med sina afgudar äfven har
förledt Juda till att synda, Jer. IS: 4 •
12. så vill jag därföre, så säger
Herren, Israels Gud, låta en sådan
olycka ko=a öfver Jerusalem och
öfver Juda, att hvilken som helst får
höra det, honom skall det gälla i båda
hans öron.
I Sam. 3' II . Jer. '9' 3·
13. Och öfver . Jerusalem skall jag
utsträcka Samarias mätsnöreochAhabs
ätts sänklod, och jag skall skölja J erusalem rent, såsom man sköljer ett
fat, h vilket man, sedan det är sköljd t,
vänder upp och ned.

i femtiofem år i Jerusalem. Och hans
moder hette Hefziba.
• Krön. 33 : r.
2. Och han gjorde hvad ondt var i
Herrens ögon, efter de folks styggelser,
hvilka Herren hade fördrlfvit undan
för Israels barn.
3· Och han byggde åter igen upp
de offerhöjder, som hans fader Hiskia
hade förstört, och han uppreste altaren åt Baal och gjorde en AstarteEs. 34: II. Klag . .: S.
bild, likasom Ahab, konungen i Israel,
14. Och jag skall öfvergifva återhade gjort, och han tillbad all himstoden af mitt egendomsfolk och gifva
melens här och 1jänade den.
dem i deras fienders hand, så att de
1 Kon. r6: 33· 2 Kon. 18: 4·
4· Och han byggde altaren i Her- skola varda till rof och till byte för
rens bus, om hvilket Herren hade alla sina fiender,
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15. därföre att ut: h~fva gjort hvad
ondt är i mina ögon och hafva förtörnat mig ifrån den dag, då deras
fäder gingo utur Egypten, ända till
denna dag.
16. Och utom sina andra synder,
hvarmed Manasse förledde Juda till
att göra hvad ondt var i Herrens
ögon, utgöt han ock ganska mycket
oskyldigt blod, så att han därmed
fyllde Jerusalem intill brädden.
2 Kon. 24: 3, 4·

17. Och hvad mera kan vara att
säga om Manasse och om allt h'vad
ban har gjort och om de synder ban
bedref, si, det är uppskrifvet i krönikan om Judas konungar.
2

Krön . 33:

2

f.

18. Och Manasse gick till h vila med
sina fäder och vardt begrafven i trädgården till sitt hus, i Ussas trädgård.
Och Amon, hans son, vardt konung
i hans ställe.
2 Krön. 33 : 2o.
19. Amon var tjugutvå år gammal
:iå han vardt konung, och han regerade i två år i Jerusalem. Och hans
moder hette Mesullemet, dotter till
Haruz ifrån Jotba.
2 Krön. 33 : 2r .
20. Och han gjorde hvad ondt var
i Herrens ögon, såsom hans fader
Manasse hade gjort;
21. och han vandrade på alla de
vägar, på hvilka hans fader hade
vandrat, och tjänade samma afgudar,
som hans fader hade tjänat, och tillbad dem
22. och öfvergaf Herren, sina fäders Gud, och vandrade icke på Herrens väg.
23. Och Amons tjänare gjorde en
sammansväljning emot honom och
dödade konungen i hans hus.
2

Krön. 33;

24.

24. Och folket i landet högg ned
alla dem som hade sammansvurit sig
emot konung Amon; och folket i landet gjorde Josia, hans son, till kon ung i hans ställe.
25. Och hvad mera kan vara att
säga Olll Amon och om hvad. han har
gjort, si, det är uppskrifvet i krönikan om Judas konungar.
26. Och man begrof honom i hans
graf i Ussas trädgård... Och J osia,
hans son, vardt konung i bans ställe.
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Judt~.

Lag-bol.-eu. !J.terfimtes.

osia var åtta år gammal då han
vardt konung, och han regerade
i trettioett år i J emsalem. Och hans
moder hette Jeclida, dotter till Adaja
ifrån Bozkat.
2 Krön. 34 : x.
2. Och han gjorde hvad rätt var i
Herrens ögon och vandrade på sin
fader Davids alla vägar och afvek
icke, h varken till höger eller vänster.
3· Och i sitt adertonde regeringsår
sände konung Josia Safan, son till
Mesullam, skrifvaren, till Herreas hus,
sägande:
4· Gack upp till Hilkia, öfversteprästen, att han må uttaga de penningar, som hafva influtit till Herrens
bus, och hvilka de som hålla vakt vid
tröskeln hafva insamlat ifrån folket.
2

Kon.

12:

4, 5 1

11.

5· Och dessa må de som hafva uppsikten öfver Herrens hus hålla arbetarue till handa och utgifva dem åt
arbetarne, som äro sysselsatte i Her·
rens hus med att iståndsätta hvad
förfallet är,
2 Kon. x2: "·
6. åt timmermän och bygglllästare
och murare och till inköp af trävirke
och huggen sten för husets iståndsättande.
7· Men icke må räkning föras med
dem öfver de penningar, som hållas
dem till handa, utan må de hannia
på ära och tro.
2 Kon. r'2: IS·

2 Krön. 34: 12.

8. Och Hilkia, öfversteprästen, sade
till Safan, skruvaren: J ag har funnit
lagboken i Herrens hus. Och Hilkia
gaf boken åt Safan, och han läste
däruti.
s Mos. 3" 24.
9· Och Safan, skrifvaren, gick in
till konungen och bragte konungen
svar och sade: Dina tjänare bafva
tömt ut de penningar, som funnos i
templet, och de som hafva uppsikten
öfver Herrens hus hafva bållit dem
arbetarue till handa.
10. Och Safan, skrifvaren, berättade
för konungen och sade : Hilkia, prästen, gaf mig en bok. Och Safan läste
dämtur för konungen.
11. Och då konungen hörde ordeu
lagboken, ref han sina kläder.
12. Och konungen böd Hilkia,

Hl l
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prästen, och Ahikam, Safans son, och
A.kbor, Mikajas son, och Safan, skrifvaren, och Asaja, en konungens tjänare, och sade:
2 Krön. 3 ~: 20.
13. Gån och frågen Herren för mig
och för folket och för hela Juda, i
anledning af orden i denna boken,
som blifvit fimnen! Ty stor måste
Herrens vrede vara, som är upptänd
öfver oss, därföre att våra fäder icke
hafva lydt denna bokens ord och icke
hafva iakttagit allt som är oss föreskrifvet.
14. Och Hilkia, prästen, och Ahikam och Akbor och Safan och Asaja
gingo till Hulda, profetissan, hustru
åt Sallum, son till Tikva, son till
Harhas, klädvaktaren. Och hon bodde
i Jerusalem i den andra stadsdelen,
och de talade till henne.
15. Och hon sade till dem: Så säger Herren, Israels Gud: Sägen till
den man, som har sändt eder till
mig:
16. så säger Herren: Si, en olycka
vill jag låta komma öfver denna orten
och öfver dess inbyggare, alla den
bokens ord, hvilka konungen i Juda
har läst.
17. Därföre att de hafva öfvergifvit
. mig och tändt rökverk åt andra gudar och förtörnat mig med alla sina
händers verk, har min vrede blifvit
upptänd emot denna orten och skall
icke varda utsläckt.
rS. Och till konungen i Juda, som
har sändt eder till att fråga Herren,
till honom skolen I säga: så säger
Herren, Israels Gud, om de ord, som
du har hört:
rg. Emedan ditt bjärta blef bevekt
och du ödmjukade dig inför Herren
när du fick höra hvad jag har sagt
om denna orten och om dess inbyggare, att de skola varda till förödelse
och förbannelse, och emedan du ref
dina kläder och grät inför mig, så
har ock jag hört dig, säger Herren.
20. Därföre vill jag samla dig till
dina fäder, och du skall varda samlad
till dem i din graf med frid, och dina
ögon skola icke se all den olycka,
hvilken jag vill låta komma öfver
ileona orten. Och de bragte konungen
detta svaret.

23 Kapitlet.
Jositt nuar

gud~·t.}ä1l.steJt.

Joaltas, J(1j{lkinl,
kon.tm.gar i :Tttda.

konungen sände bud, och man
O chsamlade
till honom alla äldste i
Juda och Jerusalem.
2 Krön. 3 4: • 9 .
2. Och konungen gick upp i Herrens hus, och alla Judas män och
alla Jerusalems inbyggare med honom, och prästerna och profeterna
och allt folket, från den minste till
den störste, och han läste i deras öron
allt hvad sagd t var uti förbundets bok,
som hade blifvit funnen i Herrens
hus.
2 Kon. 22: 8.
3· Och konungen stod på den upphöjda platsen och gjorde inför Herrens ansikte ett förbund, att han ville
vandra efter Herren och hålla hans
bud och bans vittnesbörd och hans
stadgar med hela sitt hjärta och med
hela sin själ och upprätthålla detta
förbundets ord, som äro skrifna i
denna boken; och allt folket inträdde
i förbundet.
o Kon. rr: q.
4· Och konungen böd öfversteprästen Hilkia och prästerna af andra ordningen och dem som höllo vakt vid
tröskeln, att de skulle utur Herrens
tempel utkasta alla de redskap, som
voro gjorda åt Baal och Astarte och
åt all himmelens här. Och ban brände
upp dem utanför Jerusalem på Kidrons fält, och stoftet däraf lät han
bära till Bet-EL 2 Kou. z r: 7· Syr. 49: 3·
S· Och han afsatte de afgudapräster,
hvilka Judas konungar hade tillsatt
för att tända rökverk på offerhöjderna
vid städerna i Juda och på Jerusalems omgifningar, och dem som tände
rökverk åt Baal, åt solen och månen
och djurkretsen och åt all himmelens
här.
2 Kon. n: 3· 0>. to: S· Zef. t: 4·
6. Och han lät föra Astartebilden
ut ur Herrens hus utanför Jerusalem
till Kidrons dal och uppbrände honom i Kidrons dal och sönderstötte
honom till stoft och kastade stoftet
på den allmänna begrafningsplatsen.
z Krön. 34: 4·

7· Och han ref ned de bolarehus,
som voro vid HelTens. hus, uti hvilka
kvinnorna väfde hus åt Astarte.
8. Och h<'ll lät alla prästerna komma ifrån Judas stäner, och han orenailt!
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KAP. 23: 9.

de offerhöjder, där prästerna hade
tändt sina rökverk, ifrån Geba ända
till Beer-Seba; och han ref ned offerhöjderna vid stadsportame, både den
som var vid ingången till J osuas, ståthållarens, port och den som var till
vänster när man går in i stadsporten.
Jer. n: 13.

9· Dock fingo de som voro präster
vid offerhöjderna icke offra på Herrens altare i Jerusalem, men ibland
sina anförvanter fingo de äta det osyradt var.
Hes. 44 : xo-x 4.
ro. Och han orenade Tofet uti Hinnoms barns dal, att ingen skulle låta
sin son eller sin dotter gå igenom
eld åt Molek.
r x. Och han tog bort de hästar,
hvilka Judas konungar hade uppställt
åt solen vid ingången till Herrens
hus invid hofmannen Netan-Meleks
kammare i Parbarimskvarteret, och
solvagname uppbrände han i eld.
12. Och de altaren, som voro på
taket till Ahas' sal, hvilka Judas konungar hade låtit göra, och de altaren, hvilka Manasse hade låtit göra
i de båda förgårdame till Herrens
hus, dem nedref och bortskaffade konungen och kastade stoftet af dem i
Kidrons dal.
2 Kon. 21: S· Jer. 19: 13. Zcf. x: S·
13. Och de offerhöjder öster om
Jerusalem och söder om Förförelseberget,* h vilka Salomo, konungen i
Israel, hade låtit bygga åt Astarte,
Zidoniernas styggelse, och åt Kemos,
Moabs styggelse, och åt Milkom, Ammons barns styggelse, dem alla orenade konungen,
14· och han slog sönder bildstoderna och högg ned Astartebilderna
och fyllde rummen, där de hade stått,
med människoben.
• Mos. 34: '3·

4 Mos. 33: 52.

5 Mos. 7: 5·

hämta benen utur grafvarna och uppbrände dem på altaret för att orena
det, enligt Herrens ord, hvilket den
Gudsmannen hade förkunnat, som
hade förutsagt allt detta.
I Kon. I3: •·

• Krön. 34: 5·

17. Och han sade: H vad är det för
en grafvård jag där ser? Och folket
i staden sade till honom: Det är den
Gudsmannens graf, som kom ifrån
J ud a och förkunnade allt detta, som
du har gjort med altaret i Bet-El.
l Kon. 13: JO•

18. Och han sade: Låten honom
ligga i ro! Ingen röre hans ben! Och
så räddade hans ben äfven den profetens ben, som var kommen ifrån
Samaria.
I Kon. 13: n-31.
19. Och äfven alla hus på offerhöjderna vid Samarias städer, hvilka Israels konungar till förargelse hade
uppfört, bortskaffade J osia och gjorde
med dem alldeles såsom han hade
gjort i Bet-El.
20. Och han slaktade på altarne alla
präster vid de offerhöjder, som där
voro, och brände människaben of·
vanpå dem och vände åter till Jerusalem.
21. Och konungen böd folket och
sade: Hållen Herranom, eder Gud,
en sådan påska, som skrifvet är i
denna förbundsboken!
2

Mos.

12:

3•

5 :M os. x6:

2.

2

Krön. 35:

J,

Ty en sådan påska hade icke
blifvit hållen ifrån den tid då domare
dömde i Israel och icke under Israels
och Judas konungars hela tid;
23. utan först i Josias adertonde
regeringsår hölls Herranom en sådan
påska i Jerusalem.
22.

24. Och Josia utrotade äfven andebesväljare och teckentydare och husgudar och afgudar och alla styggelser,
som hade funnits i Judas land och i
Jerusalem, på det han skulle upprätthålla lagens ord, som voro skrifna
i den boken, hvilken prästen Hilkia
hade funnit i Herrens hus.

15. Och äfven altaret i Bet-El, offerstället, som Jerobeam, Nebats son,
Israels förledare, hade låtit bygga,
både detta altaret och offerstället ref
han ned och brände upp offerstället,
sönderstötte det till stoft och brände 3 Mos. I9: 3I. oo: •7· 5 Mos. x8: II. Es. 8: '9·
25. Och ingen konung, honom lik,
upp Astartebilden.
, Kon. x•: 28.
r6. Och när Josia vände tillbaka, hade varit före honom, som så med
fick han se de grafvar, som voro där hela sitt hjärta och med hela sin själ
på berget, och han sände och lät och med all sin kraft hade vändt sig
• Se

t

Kon. u:

7.
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till Herren, enligt all Moses lag. Och
efter honom uppstod ej heller någon,
som var honom lik.
26. Dock vände icke Herren åter
ifrån sin stora vredes glöd, som hade
blifvit upptänd emot Juda för alla de
förargelser, med h vilka Manasse hade
förtörnat honom.
27. Och H erren sade: Äfven Juda
vill jag förskjuta ifrån m itt ansikt e,
likasom jag har förskjutit Israel, och
jag vill förkasta denna s taden, hvilken jag har utvalt, Jerusalem, och
det hus, hvarom jag har sagt: Där
skall mitt namn bo.
2 K on. 2 4 : 3, 4·
28. Och hvad mera kan vara att
säga om Josia och om allt hvad han
Ilar gjort, si, det är uppskritvet i krönikan om Judas konungar.
29. I hans tid drog F arao Neko,

KAP. 24: S.

landet för att k unna erlägga de penningar Farao hade pålagt. Af en och
hvar, eftersom han var uppskattad,
indref h an silfret och g uldet ibland
folk et i landet för att erlägga det till
Farao r eko.
36. Jojakim var tjugufem år gam·
mal då han va:dt konung, och han
regerade elfva år i Jerusalem. Och
hans moder hette S ebida, dotter till
Pedaja ifrån R u ma.
2 Krön. 3 6: 5·
37· Och han gjorde hvad ond t var
i H errens ögon, såsom hans fäder hade
gjort.

24 Kapitlet.
J oj ak im dör.

J ojakiJe 1 Zedekia, J..·qntt1lgar
lJuda.

J hans
tid drog Nebukaunezar upp,
konungen i Babel, och Joj akim

vardt honom underdånig i tre år, men
afföll åter ifrån honom. 2 Krön. 36: 6.
2. Och Herren sände emot honom
skaror af Kaldeer, Arameer, Moabiter
och Am moniter, h vilka han sände emot
J uda, att de skulle förgöra honom,
2 Krön. 35: 20 . Jer. 46: 2.
30. Och h ans tjänare förde hans enligt H errens ord, hvilket han hade
lik i vagn ifrån Megiddo till J erusa- talat genom sina tjänare, profeterna.
lem och begrofvo honom i hans graf. 2 Kon. 2o: 17. 22: 15, t6. 23: 27. ]er. 13: 9·
Och folket i landet tog J oahas, J o3· Endast efter Herrens ord gick
sias son, och smorde honom till ko- det så med Juda, att h an försköt honung i hans faders ställe.
nom ifrån sitt ansikte, för Manasses
2 K rön. 35: 2 4 .
36: 1 .
synders skull, för a llt hvad han hade
2 Kon. zx: u.
3L Joahas var tjugutre år gammal gjort
4· och för det oskyldiga blods skull,
då han vardt konung, och han regerade i tre månader i Jerusalem . hvilket han hade utgjutit då han med
Och hans moder hette Hamutal, dot- oskyldigt blod hade fyllt Jerusalem,
hvilket Herren icke ville förlåta.
ter till Jeremia ifrån Libna.
2 Kon. 2r: r6.
32. Och h an gjorde hvad ondt var
i Herrens ögon, såsom hans fäder
5· O ch h vad mera kan vara att säga
hade gjort.
om J ojakim och om allt hvad han
33· Och Farao Neko tog honom har gjort, si, det är uppskrifvet i krötill fånga i Ribla i landet Ramat me- nikan om Judas konungar. 2 Krö n. 36: 4 .
dan h an ännu var konung i Jerusa6. Och Jojakim gick till hvila med
lem , och lade en beskattning på lan- sina fäder. Och Jojakin, hans son,
det af ett hundra centuer silfver och vard t konung i hans ställe.
en centner guld.
]. O ch konungen i Egypten drog
34· Och Farao Neko gjorde Eljaicke mer ut ur sitt land, ty konungen
kim, J o sias son, t ill konung i J osias,
i Babel hade intagit allt som hade tillhans faders, ställe och förän drade
hört konungen i Egypten, ifrån Egyphans u am n till J oj akim. Och J o ah as
tens bäck ända till älfven Fra t.
tog han till fånga, och hau kom till
8. Jojakin var aderton år gammal
Egypten och blef där död.
35· Och Jojakim erlade silfret och då han vardt konung, och han regegu ldet åt Farao; men hau beskattade rade tre månader i Jerusalem. Och
konung i Egypten, upp emot konungen i Assyrien till älfven P rat.
Och k onung J osia drog emot honom,
men denne dödade honom i Megiddo
så snart han fick se honom.
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hans moder h ette N e h usta, dotter till
Elnatan ifrån Jerusalem.
9· Och han gjorde h vad ondt var i
H errens ögon, såsom hans fader hade
gjort.
ro. På den tiden drogo Nebukadnezars, konungens i Babel, tjänare
upp till Jerusalem, och staden blef
belägrad.
rr. Och Nebukadnezar, konungen
i Babel, kom till staden, och hans 1jänare belägrade den.
12. Och Jojakin, konungen i Juda,
gick ut till konungen i Babel, han
och hans moder och hans tjäuare och
hans höge herrar och hans hofmän.
Och konungen i Babel tog honom till
fånga i sitt åttonde regeringsår.
13. Och han bortförde därifrån alla
skatter i Herrens hus och i konungsh uset och bröt guldet löst från alla
de kärl, hvilka Salomo, Israels konung,
hade låtit göra, efter hvad Herren
hade sagt.
14. Och han bortförde hela Jerusalem och alla höga herrar och allt förmöget folk, tio tusen fångar, däribland
alla snidare och låssmeder. Inga andra
blefvo lämnade kvar än de ringaste
af landets befolkning.
, Sam. , 3, '9·
r s. Och h an bortförde J ojakin till
Babel; och konungens moder och konungens hustrur och hans hofmän
och de förnämste i landet förde h an
ifrån Jerusalem till Babel. z Krön. 36: to.
16. Ocl.t summan af de förmögne
var sju tusen, och snidarue och låssmederna voro ett tusen, allesamman
raske och stridbare mätt. Och konungen i Babel. förde dem i fångenskap till Babel.
Jer. so: 28.
17. Och konungen i Babel gjorde
1\fatt anja, hans farbror, till konung i
hans ställ e och förändrade hans namn
till Zedekia.
J er. 3 7: r.
18. Zedekia var tjuguett år gammal
då han vardt konu ng, och han regerade elfv·a år i J emsalem. Och hans
m oder hette Hamital, dotter till Jereruia ifrån Libna.
I Krön. 3: 15. 2 Krön. 36: n. Jer. 52: t .
19. Och han gjorde hvad ondt var
i H errens ögon, alldeles såsom Jajak im hade gjort.
2 0 . Därföre gick det ock, för Her-:.• St: lf'r.

,.~~
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rens vredes ~kull, lll\!U J erusalcm och
med Juda därhäu, att han kastade
dem bort ifrån sitt ansikte. Och Ze'dekia afföll ifrån konungen i Babel.

25 Kapitlet.
Jerusalem förstöres.

Folket bortföres.

O

ch i nionde året af hans regering,
på tionde dagen i tionde månaden, kom Nebukadnezar, konungen
i Babel, han och hela hans krigshär,
till Jerusalem och belägrade det och
byggde skansar rundt omkring det.
2

Krön. 36:

17.

Och staden var under belägring
ända till Zedekias elfte regeringsår.
2.

Jer. 39: r.

sz: 4·

3· På nionde dagen i månaden •
vardt hungersnöden svår i staden , så
att folket i landet hade intet att äta.
4- Och man bröt sig in i staden,
och allt krigsfolket flydde om natten
genom porten mellan de begge murame, som var utmed konungens trädgård, och Kaldeerna voro lägrade
nmdt omkring staden, och han tog
vägen åt heden.
S· Och Kaldeernas här satte eft.er
konungen, och de upphunna honom
på J erikos hedar. Och hela hans krigshär skingrade sig ifrån honom.
6. och konungen toga de till fånga
och förde h onom till konungen i Babel, till Ribla, och a nställde fö r h ör
med honom.
7· Och Zedekias barn slaktade de
inför hans ögon, och på Zedekia stack
man ut ögonen och band honom med
kopparfjättrar och förde honom till
Jer. 39: 6.
Babel.
8. Och på sjunde dagen i femte
månaden, i Nebukadnezars, konungens
i Babel, nittonde regeringsår kom
Nebusaradan, anförare för lifvakten,
konungens i Babel tjänare, till J erusalem
9· och uppbrände Herrens hus och
konuugshuset; och alla hus i Jerusalem och alla stora hus uppbrände
han i eld.
ro. Och hela den Kaldeiska hären,
som följde med anföraren för lifvakten, ref ned murarue rundt omkring
Jerusalem.
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r r. Och Nebusaradan, anföraren för
lifvakten, bortförde återstoden af folket, som var kvar i staden, och de
öfverlöpare, som hade öfverlupit till
konungen i Babel, och hela den öfriga befolkningen.
12. Men af de ringare i landet lämnade anföraren för lifvakten några
kvar till vingårdsmän och åkerbrukare.
2 Kon. 24: 14. Jer. 52: 16.
13. Och kopparpelarne, som voro
i H errens hus, och kopparstolame
och kopparhah·et, som voro i Herr ens hus, dem slogo Kaldecrna sönder
och förde kopparen till Babel.
:1

Kon. 7: xs, 23, 27.

Jer. 27: xg.

14. Och grytorna och skofiarna och
kuih·arne och kopparue ocll alla kopparkärl, som h ade hört till 1jiinsten,
togo de b ort;
x Kon. 7 : so.
15. och fyrfaten och skålarna och
allt som var af guld och allt som var
af siliver tog anföraren för lifvakten
bort.
16. De båda pelarne, hafvet, det
enda i sitt slag, och kopparstolarue,
hvilka Salomo h ade låtit göra till
H errens hus ; på kopparen till alla
dessa kärlen fanns icke någon vikt.
17. Aderton alnar hög var den ena
pelaren, och ofvanpå den var en knopp
af koppar, och knoppens höjd var tre
alnar, och ett galler och granatäpplen
&>i.ngo rundt omkring knopp en, alltsam m ans af k oppar. Och likadan var
den andra pelaren med sitt galler.
1

Kon .

7~ 16 .

2

Krön. 3:

15.

}er.

52: 21.

r8. Och anföraren för lifvakten to g
Seraja, öfversteprästen, och Zefanja,
en p räst af andra ordningen, och de
tJ:e, som höllo vakt vid tröskeln;
19. och ifrån borgen tog han en
hofman, den som hade befälet öfver
manskapet, och fem män af dem som
h ade uppvaktat hos konungen, h vilka
påträffades i borgen , och skrih·areu
hos befälhah-aren öfver krigshären,
som hade att till krigstjänst utskrifva
folket i landet, och sextio andra män
af lan dtfolket, som hade påträffats i
borgen.
20. Nebusaradan, anföraren för !ifvakten, tog dessa och förde dem till
kon ungen i Babel, till Ribla.

KAP. 25: <lO.

r. O c! t konuugen i Ball d slog och
dödade dem i Ribla i Ramats land;
och Ju da vardt bortförd ifrån sitt land.
22. Och öfver det folk, som blef
kvar i Judas land, och hvilket Nebukadnezar, konungen i Babel, lät blifva
kvar, satte han Gedalja, son till Ahikam, son till Safan.
]er. 4o: 5·
23. Och när alla, såväl de som hade
haft befäl öfver krig folket som manskapet, fingo höra, att konungeu i
Babel hade satt Gedalja till ståthållare,
gingo de till Gedalja i Mizpa, både
Ismael, Netanjas son, och Johana n,
Kareahs son, och Seraja, Tanhumets,
Nelofatitens, son, och Jaasanja, 1\Iaakatitens, son, de och deras män.
24. Och Gedalja s vor dem och deras
män eu ed och sade till dem: Frukten
icke för Kaldeernas tjänare! Stannen
kvar i land et och blifven konungen
i Babel underdånige, så skall det gå
eder väl!
25. Och i den sjunde månaden kom
Ismael, son till N etanj a, son till Elisama, af konungslig börd, och tio
män med honom, och slogo ihjäl Gedalja, äfvensom cle Judar och Kaldeer, som voro med honom i Mizpa.
Jer. 4" o.
26. Och allt folke t bröt upp, både
små och stora, och de som h atl.e haft
befäl öfver krigsfolket, och begåfvo
sig till Egypten, ty de fruktade för
Kaldeerna.
2

27. Och i det trettiosjunde året sedan Jojakiu, konungen i Juda, hade
blifvit bortförd, på 1jugusjunde dagen
i den tolfte månaden, upphöjde Evilmerodak, konung i Babel, i första
året af sin regering, J ojakins, Judas
konungs, hufvud, ifrån fängelsehuset,
Jer. so: 3t f.
28. och han talade vänligt till honolll och satte hans stol öfver cle konungars stolar, som voro hos honom
i Babel,
29. och lät honom byta ut sin fångdräkt. Och han spisade vid hans bord
så län ge han lefde.
30. Och ett bestämdt underhålllämnades honom beständigt ifrån konungen, visst för livar dag, så länge
han lefde.

