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2. Och Salomo talade till hela Is·
rael, till befiilhafvarne öfver tusen och
öfver hundra och till domarena och
c~. Sa!o~o, Davids son, vardt stadtill alla höfdingar i hela Israel och
fast 1 sttt konungadöme, och Herren, hans Gud, var med honom och till fadershusens hufvudmän,
3· att de skulle gå, Salomo och
gjorde honom öfvermättan stor.
hela menigheten med honom, till den
1 Kon. ~: 12 1 46.
x Krön. 29: 25.
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KAP. 2: 6.

offerhöjd, som var i Gibeon; ty där tnsen fyra hundra vagnar och tolf
var Guds församliugshydda,som Mose, tusen ryttare, och han förlade dem
Herrens tjänare, hade gjort i öknen. nti vagnsstäderna och hos konungen
2 l\fos. 36: I.
J Kon. 3: ...
1 Krön. 21: 29.
i Jerusalem.
1 Kon. 4: 26. to: 26 .
2 Krön . g: 25.
4· Visserligen hade David fört Guds
ark upp ifrån Kirjat-Jearim till det
15. Och konungen gjorde, att silfmm, som hau hade tillredt för ho- ver och g uld i Jerusalem icke aktades
nom, ty han hade uppslagit för ho- mer än sten, och cedrar icke mer än
mullbärsträd, som i mängd växte i
nom ett tält i Jemsalem, 2 Sam. 6: , 7,
5· men det kopparaltaret, som Be- låglandet;
r Kon. ro: •7· 2 Krön. 9: •7·
z.aleel, son till Uri, son till Hur, hade
16. och man förde hästar ifrån Egypgjort, var uppställdt framför Herrens ten och ifrån Ko e till Salomo; och
tabernakel; och Salomo och menig- konungens uppköpare hämtade dem
heten begåfvo sig dit,
2 Mos. 3 8: r.
ifrån Koe för reda penningar.
6. och alomo offrade där inför Her1 Kon. 10: 28 .
rens ansikte på kopparaltaret, som
17. Och hvarje vagn, som man
hörde till församlingshyddan; och han hämtade och införde ifrån Egypten,
offrade däruppå ett tusen brännoffer. kostade sex hundra silfversiklar, och
en häst ett hundra femtio. Och på
7· Samma natt syntes Gud för Sa- samma sätt betjänade de med upplomo och sade till honom: Begär h vad köp alla Heteemas och Arameernas
jag skall gifva dig!
r Kon. 3: s.
konungar.
I Kon. ro: •9·
8. Och Salomo sade till Gud: Du
har gjort stor barmhärtighet med min
2 Kapitlet.
fader David och har gjort mig till
konung i hans ställe.
r Krön. 28: 5·
Temjelbyggnadm förberedes.
9· Nu, Herre Gud, hesaune sig ditt
ch Salomo befallde, att man skulle
ord till min fader David! ty du har
bygga ett hus åt Herrens namn
gjort mig till konung öfver ett folk, och ett hus åt hans konungadöme.
som är så talrikt som stoftet på jorden.
2. Och Salomo afräknade sjuttio
Vish. g: 7·
Io. Gif mig nu vishet och förstånd, tusen män till bärare och åttio tusen
att jag för detta folket må utgå och män till stenhuggare och tre tusen
ingå! ty ho skulle väl förmå att döma sex hnndra föreståndare öfver dem.
I Kon. s: r6.
detta ditt stora folk?
3· Och Salomo sände bud till Hu4 Mos. 27: 17. r Kon. 3: 9·
ram, konung i Tyrus, och lät säga
II. Och Gud sade till Salomo: Efter
honom: Gör med mig såsom du gjorde
du är så till sinnes, och du icke har med min fader David, till hvilken du
begärt rikedom, skatter och ära eller
skickade cederträ, att han skulle bygga
dina hatares !if, och du icke heller
r Kon. 5: 2.
har begärt långt lif, utan har begärt sig ett hus att bo uti!
4- Si, jag vill bygga ett hus åt Hervishet och förstånd, att du må döma
rens, min Guds, namn för att helga
mitt folk, öfver hvilket jag har gjort det åt honom, att man där må andig till konung,
r Kon. 3 : rr.
tända välluktande rökverk för honom
12. så vare vishet och förstånd dig
och upplägga skådebröd beständigt
gifua! och rikedom och skatter och
offra brännoffer hvarje morgon
ära vill jag gifva dig, så att din like och
och afton och vid sabbater och nyibland konungar icke har varit före
månader och vid Herrens, vår Guds,
dig ej heller skall varda efter dig.
bestämda högtider, såsom det för evig
1 Kon. 4: 31.
2 Krön. g: 22 ,
tid åligger Israel.
4 Mos. 28: g-11.
13. Och Salomo gick ifrån offers. Och det hus, som jag vill bygga,
höjden i Gibeon till Jemsalem ifrån skall vara stort, ty vår Gud är stöne
församlingshyddan och regerade öfver
än alla andra gudar.
Israel.
6. Och ho förmår bygga honom ett
14. Och Salomo hopsamlade vag- hus? Ty himmelen och alla himlars
nar och ryttare, så att han hade ett himmel knnna icke rvmma honom?
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HO

Och ho är jag, att jag skulle kunna
r6. så vilja vi hugga virke på Libygga honom ett hus till annat än banon, så mycket du beböfver, och
till att tända rökverk uti inför hans flotta det till dig sjöledes till J afo,
ansikte?
z Kon. 8: 27. Jo b II: 7-9. hvarifrån du må låta föra det till JeEs. 66: z. ]er. 23: 24. Ap. G. 7: 49· z7: 24.
rusalem.
7· Och sänd mig nu en vis man
17. Och Salomo räknade alla främtill att arbeta i guld, silfver, koppar,
järn, röd purpur, karruesin och blå lingar i Israels lancl, efter den räkpurpur, skicklig att inskära och gm- ning, som hans fader David hade gjort
vera, i samråd med de vise, som jag mecl dem; och de befunnas vara ett
hafver att tillgå i Juda och Jerusalem, hundra femtiotre tusen sex hundra.
r8. Och han gjorde af dem sjuttio
hvilka min fader David har anställt!
8. Och sänd mig cederträ, cypress- tusen till bärare och åttio tusen till
trä och sandelträ ifrån Libanon! ty stenhuggare i bergstrakten samt tre
jag vet, att dina tjänare äro skicklige tusen sex hundra till föreståndare,
som skulle hålla folket till arbete.
att hugga träd på Libanon.
r Kon . s: 15. r Krön. 22: 2.
9· Och si, mina tjänare skola vara
med dina tjänare till att anskaffa mig
3 Ka pitlet.
trävirke i myckenhet, ty huset, som
jag vill bygga, skall vara stort och
Templets bygg~tad.
utomordentligt;
ch Salomo begynte att bygga Herro. och åt dem som hugga och
rens hus i Jerusalem på berget
fälla träden, dina tjänare, vill jag till
Morla, där Herren hade synts för bans
föda gifva 1jugu tusen konnått hvete
fader David; och ban uppförde huset
och tjugu tusen kormått korn och
på den plats, som David hade utsett,
tjugu tusen hatmått vin och tjugu
på Jebuseem Omans loge.
tusen hatmått olja.
z Kon. s: II.
2 Sam. 24: 25. I Krön. 21: 24 .
2. Och ban begynte bygga i den
u. Och Huram, konungen i Tyrus,
sade i ett bref, som han sände till andra månaden, på den andra dagen,
Salomo: Emedan Herren älskar sitt i fjärde året af sin regering. x Kon. 6: x.
3· Och sådan var grunden, som Safolk, har han satt dig till konung
lomo lade för byggande af Guds bus:
öfver dem;
12. och Huram sade: Lofvad vare län gden, i alnar efter det gamla måtHelTen, Israels Gud, som har gjort tet, var sextio alnar, och bredden var
himmelen och jorden, att ban bar gif- tjugu alnar.
4. Och förhuset, som låg längs efter
vit konung David en vis, klok och
förståndig son, som vill bygga ett husets bredd, var tjugu alnar, och
hus åt Herren och ett hus åt sitt höjden ett hundra tjugu, och ban öfkonungadöme! z Mos. z: I. o Mos. 20! II. verdrog det innantill med rent guld;
s. och det stora huset beklädde ban
z Kon. s: 7· Ps. 33: 6. g6: S· 102: 26. Ap. G.
4: 24. '4' •s. Upp. B. xo: 6.
med cypr ssträ och öfverdrog det med
13. Och nu sänder jag en vis och bästa guld och anbragte däruppå palförståndig man, Huram Abi,
mer och kedjor.
14. son till en kvinna af Dans dött6. Och han öfverdrog huset med
rar, och h vilkens fader var en Tyrier; ädla stenar till prydnad, och guldet
han förstår att arbeta i guld, silfver, var ifrån Parvaim.
koppar, järu, sten, trä, röd och blå
7· Och han beklädde huset, bjälpurpur, fint linne och karruesin och kame, trösklarne, väggarna och döratt göra alla slags inskärningar och rama med guld och lät inskära Keatt väfva alla slags konstväfnader, som ruber på väggarna.
honom föreläggas, i samråd med dina
8. Och han gjorde det rummet, som
vise och i samråd med min herre D a- var det allraheligaste, hvars längd,
efter busets bredd, var ijugu alnar,
x Kon. 7 : x4 .
vids, din faders, vise.
rs. Och må nu min herre sända och h vars bredd var tjugu alnar. Och
hvetet och kornet, oljan och vinet till detta beklädde ban med bästa g uld
sina tjänare, såsom han har sagt,
till ett belopp af sex hundra centner.
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KAP. <l: 14.

9· Och vikten på naglarne steg till till anbragte rundt omkring, tio på
femtio siklar guld; och öfversalarue hvaxje alu, rundt omkring hafvet. I
två rader voro oxarne gjutne i samma
beklädde han med guld.
gjutning som hafvet.
, Kon. 7: • 4•
ro. Och i det allraheligaste gjorde
4· Det stod på tolf oxar, af hvilka
han två Keruber, ett bildhuggare- tre voro vände mot norr, tre mot
arbete, och dessa öfverdrog man med väster, tre mot söder och tre mot
guld.
öster ; och hafvet stod ofvanpå dessa,
rr. Och längden af Kerubernas och med bakdelen voro de allesamvingar var tjugu alnar: den enas vinge, man vände inåt.
, Kon. 7 : •S·
fem alnar i längd, rörde vid husets
5· Och dess tjocklek var en tvärvägg, och den andra vingen, fem al- hand, och dess brädd var gjord sånar i längd, rörde vid den andra Ke- som brädden på en bägare, i form af
rubens vinge;
en utsprucken lilja. Det höll och
12. och den andra Kerubens vinge, rymde tre tusen batmått. , Kon. : 26 .
7
fem alnar i längd, rörde vid husets
6. Och han gjorde tio kar, och han
vägg, och den andra vingen, fem alnar satte fem på den högra sidan och
i längd, stötte till den andra Keru- fem på den vänstra, att använda till
bens vinge,
tvagning. H vad till brännoffret hörde
13. så att dessa Kerubernas vingar sköljde man däruti; men hafvet var
utsträckte sig tjugu alnar, och de för prästerna, att de skulle två sig
stodo på sina fötter, och deras an- däruti.
sikten voro vända inåt.
• Mos. •s: 20.
7· Och han gjorde tio ljusstakar af
I4· Och han gjorde förlåten af mörk- guld, efter hvad om dem var stadblått och mörkrödt och karmesin- gadt, och han satte dem i Helgedofärgadt fint linne och anbragte Ke- men, fem på den högra och fem på
ruber däruppå. Matt. • 7: sr. Mark. •s: 38. den vänstra sidan.
8. Och han gjorde tio bord och upprs. Och framför huset gjorde han ställde
dem i Helgedomen, fem på
två pelare, trettiofem alnar i längd, den högra och fem på den vänstm
och knoppen öfverst däruppå var fem sidan; och han gjorde ett hundra
alnar.
, Kon. 7: •s. Jer. s.: ••·
skålar af guld.
16. Och han gjorde kedjor för koret
9· Och han gjorde prästernas föroch uppsatte dem öfverst på pelarne,
gård och den stora förgården och
och han gjorde ett hundra granat- dörrar till denna, och deras dörrflygäpplen och satte dem på kedjorna.
lar öfverdrog han med koppar.
1 Kon. 6: 21.
7: 17.
I Kon. 6: 36.
17. Och han lät uppresa pelarne
ro. Och hafvet ställde han på högra
framför Helgedomen, den ena på den
I Kon. 7: 3g.
högra och den andra på den vänstra sidan mot sydost.
r r. Och H n ram gjorde grytorna och
sidan, och den högra kallade han Jakin, och den vänstra kallade han Boas. skofiarna och skålarna, och Huram
afslutade till fullo allt det arbete, som
1 Kon. 7! 21 .
han hade åtagit sig åt konung Salomo i Guds hus:
4 Kapitlet.
12. två pelare och de två runda
Temjelredskajm.
knopparne, som voro ofvanpå de två
ch han gjorde ett altare af koppar, pelarne, och de två flätverken att betjugu alnar långt och tjugu al- täcka de två runda knopparne, som
voro ofvanpå pelame,
nar bredt och tio alnar högt.
13. och de fyra hundra granatäpp2. Och han gjorde det gjutua hafvet, tio alnar bred t ifrån den ena bräd- lena till de två flätverken, eller två
den till den andra, alldeles rundt, fem rader granatäpplen till hvartdera flätalnar högt, och ett trettio alnars snöre verll:et för att betäcka de två runda
mätte dess omkrets rundt omkrin g. knopparne, som voro ofvanpå pelarn e.
14. Och stolarue gjorde han, och
t K on. 7: :z3.
3· Och bilder af oxar vo ro nedan- karen gjorde han t ill stolarue
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15. och hafvet, det enda, och de
tolf oxarne därinunder
16. och grytorna och skofiarna och
gafflarne och alla de andra kärlen
gjorde Huram Abiv åt konung Salomo till Herrens hus af blank koppar.
17. På Jordanslätten lät konungen
gjuta alltsammans i dess täta leJjord
emellan Sukkot och Zeredata.
18. Och Salomo gjorde alla dessa
kärlen, hvilkas mängd var så stor, att
vikten af kopparn icke blef utrönt.
19. Och Salomo gjorde all den redskap, som tillhörde Guds hus, det
gyllene altaret och borden, hvaruppå
skådebröden skulle ligga,
20. och ljusstakarue och lamporna
till dem, att de skulle brinna på stadgad t sätt framför koret, af finaste guld,
21. och blommorna och lamporna
och ljussaxarue af guld, af guld allt
igenom,
22. och knifvarne och skålarna och
kopparue och fyrfaten af finaste guld,
och inne i huset de inre flygeldörrarna till det allraheligaste och flygeldörrarna till Helgedomen, af guld.
t

Kon. 7: 4o-so.

5 Kapitlet.
Templets ittvigning,

allt arbetet var afslutadt,
O chsomsedankonung
Salomo hade låtit
göra till Herrens hus, lät Salomo föra
dit in det som hans fader David hade
helgat, silfret och guldet, och lade alla
kärlen in uti skattkammaren i Guds

hus.

t

Kon. 7:

51.

1

Krön . 28: 14.

6. Och konung Salomo och hela
Israels menighet, som hade sammankommit till honom inför arken, offrade får och fäkreatur i sådan mängd,
att de icke kunde täljas eller räknas.
7· Och prästerna buro Herrens förbundsark till sitt rum i husets kor,
eller det allraheligaste, u n der K erubernas vingar.
8. Ty Keruberna räckte sina vingar
ut öfver den plats där arken stod, och
Keruberna öfverskylde arken och dess
stänger.
9· Och stängerna voro så långa, att
deras ändar syntes ifrån arken framför koret, men utanför syntes de icke;
och de äro kvar där än i dag.
1

Kon. 8: 8.

ro. Och i arken var intet annat än
de två stentaflorna, som Mose hade
där inlagt vid Horeb när Herren gjorde
förbund med Israels barn då de gingo
ut ur Egyptens land.
1

Kon. 8: 9· Ebr. g: 4·

Och då prästerna gingo ut från
Helgedomen - ty alla prästerna, som
funnos, hade helgat sig, utan att iakttaga de särskilda afclelningarna 1 2. och då Leviterna, sarullige sångarne, Asaf, Heman, Jedutun och deras söner och bröder, klädde i finaste
linne, med cymbaler, harpor och cittror stodo öster om altaret och med
dem ett hundr a tjugu präster, som
stötte i tn1mpeter,
1 Krön. •s: ' ·
13. och då det lät såsom ljudet ifrån
en man, när trumpetare och sångare
enhälligt uppstämde Herrens !of och
pris och upphofvo sin röst efter trumpeter och cymbaler och strängaspel
till att lofsjunga H erren, att han är
så god och att hans nåd varar evinnerligen, då vardt huset, Herrens hus,
uppfylldt af en molnsky,
Ps. 1 36: x.
14. så att prästerna, för molnskyns
skull, icke kunde stå och göra sin
tjänst, ty Herrens härlighet uppfyllde
Guds hus. I Kon. 8: ro, u. • Krön . 7: •·
II.

Därefter församlade Salomo till
sig Israels äldste och alla hufvudmännen för stammarue och de förnämste husfäderna ibland Israels barn
till Jerusalem för att flytta Herrens
törhundsark ifrån Davids stad, det är
Zion.
3· Och alla män i Israel församlades till konungen till högtiden, som
var i den sjunde månaden.
4· Och sedan alla Israels äldste
6 Kapitlet.
hade kommit tillstädes, lyfte LeviSalomos
bön
vid templets ltwigm'ug.
terna upp arken
I Kon. 8: I -3.
5· och flyttade arken och försam- Därefter sade Salomo: Herren har
lingshyddan och alla helgedomens redsagt, att han vill bo i töcknet.
skap, som voro i tabernaklet. Allt
1 Kon. 8: 12.
2. Ocll jag bar byggt ett bus åt
detta flyttade de Levitiske prästerna.
2.
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dig till bouing och till ett säte, där
du skall bo till evig tid.
3· Och konungen vände sitt ansikte
om och välsignade hela Israels menighet, och hela Israels menighet förblef stående.
4· Och han sade: Lofvad vare Herren, I sraels Gud, som med sin mun
har talat med min fader David och
med sina händer har fullbordat det
och sagt :
S· • Ifrån den dag då jag förde mitt
folk ut ur Egyptens land, har jag
ingen stad utvalt utur någon af Israels slammar, att ett hus skulle där
varda byggdt åt mig, att mitt namn
skulle vara där, och icke heller har
jag utvalt någon man, att han skulle
vara furste öfver mitt folk Israel;

KAP. 6: 23.

menighet och räckte ut sina händer
mot himmelen
J4. och sade: Herre, Israels Gud,
det är ingen Gud såsom du, hvarkcn
ofvantill i himmelen eller nedantill på
jorden, trofast i förbund och barm·
härtighet mot dina tjänare, som vandra
inför dig af hela sitt hjärta,
2 Mos. IS: n. 5 Mos. 4' 39· 7' 9· I Kon. "'4· 8. 23·
2 Makk . .: 8.

15. du, som har hållit mot din tjänare David, min fader, allt hvad du
har tillsagt honom, och som med din
hand har fullkomnat hvad du hade talat med din mun, såsom det i denna
dag visar sig. I Kon . 8: 2 4• I Krön. n: 9 .
16. Håll också nu, Herre, Israels
Gud, hvad du har sagt åt din tjänare
David, min fader, då du sade: • Dig
skall aldrig fattas en man för mig,
2 Sam. 7: 6.
6. men Jerusalem har jag u~valt, att som skall sitta på Israels tron, om
mitt namn skall vara där, och David allenast dina barn taga vara på sin
har jag utvalt, att han skall vara öf- väg, så att de vandra i min lag, såsom du har vandrat inför mig.»
ver mitt folk Israel. •
2 Sam. 7: 16.
x Kon. 8: 25. Ps. 132: 12,
7· Och min fader David hade väl i
17. Och nu, Herre, Israels Gud, låt
sinnet att bygga ett hus åt Herrens,
dina ord blifva sanna, som du har
Israels Guds, namn;
talat till din tjänare David!
8. men Herren sade till min fader
1 Kon. 8: 26.
David: •Då du har haft i sinnet att
18. Men kan verkligen Gud bo med
bygga ett hus åt mitt namn, har du människorna på jorden? Si, himmegjort väl däruti, att du har haft det len och alla himlars himlar kunna
i sinn et.
icke rymma dig, hum mycket mindre
9· Dock skall icke du bygga det då detta hus, som jag har byg t!
huset, u tan din son, som utgår af
1 Kon. 8: 27 .
2 Krön. 2: 6.
Es. 66: z.
dina länder, han skall bygga ett hus
19. Och vänd dig t.ill din tjänares
åt mitt namn. •
bön och till hans begäran, Herre min
~ Sam. 7: 12. x Kon. 8: 17. I Krön. 28: 2.
Gud, så att du hör det rop och den
10. Och Herren har hållit sitt ord, bön, som din tjänare beder inför ditt
som han har talat, ty jag är kommen ansikte,
I Kon. 8: 28.
i min fader D avids ställe och sitter
20. att dina ögon må vara öppna
på I sraels tron, såsom Herren har öfver detta h us dag och natt, öfver
sagt, och jag har byggt ett hus åt det rum, om hvilket du har sagt, att
Herrens, Israels Guds, namn,
du där vill sätta ditt namn, så att du
II. och jag har där inne satt arken, hör den bön, som din tjänare beder
i hvilken Herrens förbund är, hvilket på detta rum! 2 Mos. 2o: 24 . I Kon. 8: 29 .
han har gjort med Israels barn.
2 r. Och hör nu din tjänares och
ditt folk Israels bön, som de bedja på
12. Och han ställde sig framför detta rum, och hör det ifrån din boHerrens altare inför hela Israels me- nings mm, ifrån himmelen! Hör oss
nighet och räckte ut sina händer.
och förlåt oss!
I Kon. 8: 3o.
13. Ty Salomo hade gjort en talare22. Om någon syndar emot sin nästa,
stol af koppar, hvilken han hade upp- och man ålägger honom att välja sig
ställt midt på den yttre förgården, fem med ed, och eden kommer inför ditt
alnar lång och fem alnar bred och tre altare i detta hus,
alnar hög, och i den stod han och
23. så hör den ifrån himmelen och
nedföll på sina knän inför hela Israels laga så, att dina tjänare få rätt och
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att den skyldige bliiver vedergälld,
33· så hör dem ifrån biwmcleu, ifrå n
och låt hans väg drabba hans hufvud, din bon ings rum, och gör allt, hvaroch låt den oskyldige gå fri och få om den främlingen åkallar dig, på d et
njuta sin oskuld till godo!
att alla folk på jorden må känna ditt
1 Kon. 8: 31 32.
namn och frukta dig likasom ditt folk
24. Och om ditt folk Israel varder Israel och förnimma, att detta huset,
slaget af sina fiender därföre att de som jag har byggt, är nämndt efter
hafva syndat emot di ~S-.- men de om- ditt namn!
~ K-mr. ~·.-,-.~3 .
vända sig och bekänna ditt namn och
34· När ditt folk drager ut i strid
bedja och bönfalla inför dig i detta emot sina fiender på den väg, h varpå
huset,
s Mos. 28: •s·
du sänder dem, och de bedja till dig,
25. så hör dem ifrån himmelen och vände mot denna staden, som du har
förlåt ditt folk Israels synd och för utvalt, och mot det huset, som jag
dem åter till det land, som du bar har byggt åt ditt namn,
gifvit åt dem och deras fäder!
35· så hör ifrån himmelen deras bön
1 Kon. 8: 33, 34·
och deras begäran och skaffa dem rätt!
26. Om himmelen varder igenlyckt,
I Kon. 8: 44, 45·
så att in te t regn faller därföre att de
36. Om de synda emot dig, ty det
hafva syndat emot dig, och de bedja,
är ingen människa, som icke syndar,
vände mot detta rum, och bekänna
och du varder vred på dem och gifditt namn och vända om ifrån sin
ver dem i fiendehand, och man förer
synd, sedan du har tuktat dem,
27. så hör dem i himmelen och för- dem fångna bort till något land, fjärran eller när,
låt dina tjänares och ditt folk Israels
Pred. 7: 2I. I J oh. I: 8. Jak. 3: 2.
synd, sedan du har lärt dem den goda
37· men de besinna sig i sitt hjärta
vägen, på hvilken de skola vandra,
i det land, dit de i fångenskap !Jafva
och låt regna öf\·er ditt land, som du
blihit förde, och om vända sig och
har gifvit ditt folk till besittning!
bedja till dig i sin fångenskaps land
I Kon. 8: 35, 36.
och säga: vi bafva syndat och illa
28. Om hungersnöd varder i landet
gjort och förtjänat straff,
eller pest eller sot och rost på säden,
38. och qe omYända sig till dig af
eller gräshoppor komma, eller fiende
belägrar någon af landets städer, eller allt hjärta och af all själ uti sitt fångnågon annan plåga eller sjukdom in- enskaps land, dit man har fört dem
fåugna, och de bedja, vände mot sitt
träffar,
2 Krön. 2o: 9·
29. så måtte hYarje bön och hyatje land, som du har gifvit deras fäder,
begäran, som h var människa eller hela och mot uen staden, som du har utditt folk Israel, när de känua sin plåga valt, och mot det huset, som jag har
och sin smärta, uppsänder med hän- byggt åt ditt namn,
39· så hör ifrån himmelen, din boderna sträckta mot detta hus,
30. höras af dig ifrån himmelen, din nings rum, deras bön och deras bebonings rum, och du nådig gifva åt gäran och skaffa dem rätt och förlåt
en och hvar eftersom hela hans van- ditt folk hvad de hafva syndat emot
, Kon. 8: 46-so.
del har varit, då du känner hans uig!
hjärtelag, ty du allena känner män40. Nu, min Gud, vare dina ögon
öppna och dina öron uppmärksamma
niskors barns hjärtan,
, Sam. I6: 7 .
3r. på det alt de skola frukta dig, på bönen ifrån detta rum! I Kon. 8: 5,.
så att de vandra på dina vägar, så
41. Och statt nu upp, Herre Guu,
länge de lefva i det land, som du har till tlitt hvilorum, dn och din makts
ark! Må dina präster, Herre Gud,
gifvit våra fäder!
t Kon. 8: 37- 4o.
32. Och äfven om en främling, som varda iklädde salighet, och må dina
icke är af uitt folk Israel, kommer fromme glädja sig öh·er det goda!
4 'ti.Ios. xo: 35· Ps. 132: 8.
ifrån fjärran land, för ditt stora namns
och din starka hanus och din uträckta
42. Herre Gud, afvisa icke din smorarms skull, och de komma och bedja des ausikte! tänk på den nåd, som är
lotvad din tjänare David! 2 Sam. 1 : I 3 •
i detta hus,
Es. s6: 6, 7·
1
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7 Kapitlet.
pli. Salomos 6ö11.
ch uå Salomo hade slutat att bedja,
föll en eld ned ifrån hinnneJ en
och förtärde brännoffret och slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde
h uset,
3 Mos. g: 24.
z Kon. 8: II. 2 Krön. s: 14. 21\-lakk. 2! ro.
2. så att prästerna icke kunde ingå
i Herrens hus så länge Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus.
3· Och då alla Israels barn sågo
huru elden föll ned och Herrens härlighet kom öfver huset, föllo de ned
med ansiktena mot jorden på golfvet
och tillbådo och tackade H erren, att
han är god och att hans nåd varar
evinnerligen.
2 Krön. s: 1 3 .
Ps. 1 36: 1.
4· Och konungen och allt folket
offrade offer inför Herrens ansikte.

O

Gttds svar

1

Kon. 8:

62.

KAP. 1: 2 l.

rr. Och sedan Salomo haJe fulländat Herrens hus och konnngshuset,
och sedan allt hvad Salomo hade haft
i sinnet att göra i Herrens hus och
i hans hus hade vällyckats, 1 Kon. g: ,,
r2. syntes Herren för Salomo om
natten och sade till honom: Jag har
hört din bön och utvalt mig detta
huset till ett offerhus.
2 1\Ios. 2o: 24.
s )los. 12: S· 1 Kon. g: 2.
r3. Om jag igenlycker himmelen, så
att in tet regn faller, eller jag bjuder
gräshoppor att uppfräta landet, eller
om jag låter en pest komma ibland
mitt folk,
r4. och mitt folk, ;;om är nämndt
efter mitt namn, ödmjukar sig, och de
bedja och söka mitt ansikte och omvända sig ifrån sina onda vägar, så
vill jag ifrån himmelen höra det och
förlåta deras synd och bota deras
land.
rs. Nu skola mina ögon vara öppna
och mina öron uppmärksamma på
bönen ifrån detta rum. 2 Krön. 6: 4o.
r6. Och nu har jag utvalt och helgat detta hus, att mitt namn skall
vara där till evig tid, och mina ögon
och mitt hjärta skola vara där i all
tid.
1 Kon. g: 3·
r7. Och om du vandrar inför mig,
såsom din fader David har vandrat,
så att du gör allt hvad jag har budit
dig och håller mina stadgar och mina
rätter,
r8. så skall jag befästa ditt rikes
tron, efter det förbund, som jag har
gjort med din fader David, sägande :
Dig skall aldrig fattas en man, som
skall härska öfver IsraeL , Kon. g: 5 •
r9. Men om I vänden eder tillbaka
och öfvergifven mina stadgar och mina
bud, som jag har förelagt eder, och
gån bort och tjänen andra gudar ocL
tillbedjen dem,
1 Kon. g: 6.
20. så skall jag utrota dem utur
mitt land, som jag har gifvit dem,
och detta huset, som jag har helgat
åt mitt namn, skall jag bortskaffa
ifrån mitt ansikte, och jag skall göra
det till ett ordspråk och till en visa
ibland alla folk.

5· Och konung Salomo offrade tjugutvå tusen oxar och ett hundra tjugu
tusen får, och konungen och allt folket invigde Gudshuset.
6. Och prästerna stodo på sina poster och Leviterna med H errens strängasp el, h vilka konung David hade låtit
göra för att tacka Herren, att hans
nåd varar evinnerligen, vid de !ofsånger David genom dem lät uppföra,
och prästerna stötte i tmmpeter gent
emot dem, och hela Israel blef stående.
7· Och Salomo invigde den mellersta delen af förgården, soL< var
framför Herrens hus, ty där offrade
han brännoffren och fettstyckena af
tackoffren, emedan kopparaltaret, som
Salomo hade låtit göra, icke kunde
rymma brännoffret och spisoffret och
fettstyck:ena.
1 Kon. 8: 6 4 •
8. Och den högtiden, hvilken Salomo och hela Israel med honom, en
stor menighet ifrån Hamat ända till
Egyptens bäck, på denna tiden firade,
räckte i sju dagar;
9· och på den åttonde dagen höllo
de slutfest, ty altarets invigning hade
de firat i sju dagar, och högtiden hade
varat i sju dagar.
3 Mos. 2 3 : 36.
ro. Och på den tjugutredje dagen
i den sj und e månaden lät han folket
5 hlos. 28: 37· 1 Kon. g: 7· }r. 7: 4·
gå till sina hyddor, glädjande och fröjdande sig öh·er det goda, som Her2 r. Och öfver detta hus, som ä r så
ren hade gjort med David, Salomo högt, skall hvar och en, som går förbi
det, förundra sig och säga: Hvi har
och sitt folk Israel.
1 Kon. s: 66.

KAP.
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Herren åt detta landet och detta huset så gjort?
s Mos. 2g: 24. I Kon. g: 8. J er. 22: 8, g.
22. Och man skall svara: Därföre
att de öfvergåfvo Herren, deras fäders
Gud, som hade utfört ~em utur Egyptens land, och togo s1g andra gudar
och tillbådo dem och 1jänade dem,
därföre har han låtit allt detta onda
komrna öfver dem.
I Kon. g: 9·

Och Salomo flyttade Faraos dotter ifrån Davidsstaden till det hus,
som han hade byggt åt henne, ty han
sade: Icke vill jag hafva en kvinna
boende i Davids, Israels konungs, hus,
ty det är ett heligt hus, emedan Herrens ark har kommit dit.

8 Kapitlet.

13. Och eftersom för hvatje dag
var föreskritvet offrade han, enligt
Moses bud, på sabbaterna och nymånaderna och de bestämda högti
derna tre gånger om året, vid osyradebrödshögtiden, veckohögtiden och
löfhy d dohögtiden.
3 Mos. 24: 8. 4 Mos. Io: 10. s Mos. I6: 16.
14. Och efter sin fader Davids anordning fastställde ban prästernas afdelningar till deras tjänstgöring och
Leviterna till deras vakthållning till
att sjunga och t-ill att tjäna inför prästerna, enligt hvad för h varje dag var
föreskrifvet, och dörrvaktarue till deras afdelningar vid hvatje port; ty så
var befalldt af David, Gudsmannen.
rs. Och man afvek icke i något
stycke ifrån hvad konungen hade förordnat angående prästerna och Leviterna och tempelskatterna.

Salomos byggnader, arbetare1 o.lferorduing

oc/, skeppsfart.

ch då tjug~ år voro framlidna,
under hvilka Salomo hade byggt
Herrens hus och sitt hus, I Kon. g: Io.
2. uppbyggde ban de städer, hvilka
Huram hade gifvit Salomo, och lät
Israels barn bosätta sig i dem.
3· Och Salomo drog till HamatZoba och intog det.
4· Och han byggde Tadmor i öknen och alla de upplagsstäder, hvilka
han byggde i Hamat.
r Kon. g: I8.
5· Och han byggde öfra och nedra
Bet-Horon, fasta städer med murar,
portar och bommar,
I Kon. g: '7·
6. och Baalat och alla upplagsstäder,
som Salomo hade, och alla städerna
tör stridsvagname och städerna för
rytteriet och alla de hus, hvilk.a Salomo hade låtit bygga i Jerusalem, på
Libanon och i hela landet under sitt
välde.
I Kon. g: I9·
7· Allt det folket, som var kvar af
Heteer, A.moreer, Ferisseer, Hivveer
och J ebuseer och som icke var af Israel,
8. och barnen af dem, som voro
kvar efter dem i landet, och hvilka
Israels barn icke hade utrotat, dem
pålade Salomo samma dagsverksskyldighet som de hafva än i dag.

O

II.

I

Kon. 3:

I.

7: 8.

g: •4·

Därefter offrade Salomo brännoffer åt Herren på H errens altare, som
han hade byggt framför förhuset.
12.

1

Kon. 9:

25.

16. Och allt Salomos arbete had e
fortgått ifrån den dag då grunden
lades till Herrens hus till dess det
vardt fullkomnadt. Herrens hus var
till fullo färdigt.
17. Då drog Salomo till EzjonGeber och till Elot, vid hafsstranden,
i Edoms land.
I Kon. g: 26.
r8. Och Huram sände genom sina
tjänare till honom skepp och sjökunnigt skeppsfolk, och de foro med Salomos tjänare till Ofir och hämtade
z Kon. g: 20, 21.
9· Men af Israels barn gjorde Sa- därifrån fyra hundra femtio centner
guld, hvilket de förde till konung
lomo ingen till träl vid sitt arbete,
I Kon. g: 27, 28,
utan de blefvo krigare och befälhat- Salomo.
vare för hans vagnskämpar, och befälhafvare för hans stridsvagnar och
g Kapitlet.
hans rytteri.
I Kon. g: ••·
Droltni1tg-en af Saba. Salomos död.
ro. Och de befallningsmän, som af
konung Salomo tillsattes, voro två
ch då drottningen af Saba fick
hundra femtio, som hade befälet öfver
höra ryktet om Salomo, kom
hon mecl ett ganskn stort följe till
folket.
I Kon. 9: •3·

O
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Jerusalem, med kameler, som buro
specerier och guld i myckenhet och
ädla stenar, till att försöka Salomo
med gåtor. Och då hon kom in till
konung Salomo, talade hon med honom om allt som hon hade på hjärtat.

:kAl:>.(): 2!1,

cittror för sångare; och sådant sandelträ hade icke tillföme blifvit sedt
i Judas land.
, Kon. to: I2.
12. Och konung Salomo gaf åt
drottningen af Saba allt hvad hon
åstundarle och begärde, utan afseen de
t Kon. 10: x, 2.
1\fatt. 12: .p. Luk. u: 31.
på hvad hon hade medfört åt ko2. Och Salomo uttydde för henne nungen. Och hon vände om och drog
alla hennes ord, och intet var fördoldt med sina 1jänare till sitt land igen.
1 Kon. to: 13.
för Salomo, det han icke uttydde för
I 3· Och vikten af det guld, som
henne.
, K on. 10: 3·
3· Och när drottningen af Saba såg på ett år in gick till Salomo, var sex
Salomos visdom, och huset, som han hundra sextiosex centner,
14. utom det som krämare och köphade byggt,
4· och rätterna på hans bord, och män införde. Och alla Arabiens kohans 1jänare, som där sutto, ocll hans nungar och stålhållarue i landet förde
be1j äning, som där stod, och deras guld och silfver till Salomo.
1 Kon. to: 14, 15.
kläder, och hans munskänkar och
r 5· Och konung Salomo lät göra
deras kläder, och den gångväg, pi
två hunrlra stora sköldar af uthamhvilken han uppgick till Herrens hus,
radt guld, och till hvatje sådan sköld
k uncle hon icke längre hålla sig,
åtgiugo sex hundra siklar 'guld,
5· utan sade till konungen: San1 Kon. 10: 16.
ning var det talet, som jag hörde i
r6. och tre hundra mindre sköldar
mitt land om dina saker och om din af uthamradt guld, och till hvatje såvisdom;
I Kon. to: 4-6.
dan sköld åtgiugo tre hundra siklar
6. och jag har icke trott deras la! guld. Och konungen uppsatte dessa
förrän jag nu sjä!f har kommit och i Libanons skogshus.
, Kon. to: r 7•
fått se det med egna ögon. Och si,
17. Och konungen lät göra en stor
mig är icke hälften berättadt af din tron af elfenben och öfverdrog honom
stora visdom. Du öfvergår det ryk- merl. renaste guld.
I Kon . to: , g,
tet, som jag har hört.
t Kon. to: 7·
r8. Och tronen hade sex trappsteg
7· Lycklige äro dina män, och lyck- och en fo tapall af guld, fastsatta vid
lige diua tjänare, som alltid få stå in- tronen; och armstöd v oro på båda
för ditt ansikte och höra diu visdom. sidor om sätet, och två lejon stodo
x Kon. zo: 8.
utmed armstöden,
, Kon. to: rg.
8. Lofvad vare Herren, din Gud,
r g. och tolf lejon stodo där på de
som har haft behag till dig, så att sex trappstegeu på båda sidor. Något
han har satt dig på sin tron till en sådant har icke varit gjordt i något
kouung inför Herren, din Gud! Eme- rike.
x Kon. xo: 2o.
dan d in Gud älskar Is rael, så att han
20. Och alla konung Salomos drycvill befästa honom till evig tid, har keskärl voro af guld, och alla kärl i
han satt dig till konun g öfver dem Libauons skogshus voro af finaste
för att skipa lag och rätt. 1 Kon. 10: 9 . guld, ty siliver aktades icke för något
9· Och hon gaf konungen ett hundra i Salomos tid,
r Kon. ro: 21.
tjugu centner guld och specerier i
21. emedan konungen hade Tarsisstor mängd och ädla stenar. Och skepp, som gingo till sjös tillika med
aldrig hafva funnits sådana specerier Hurams 1jänare, och som kornmo hem
som de, hvilka drottningen af Saba hvart tredje år lastade med guld, silfgaf åt konung Salomo. 1 Kon. to: to.
ver, elfenben, apor och påfåglar.
w. Och dessutom hemförde Hu1 Kon. to: 22.
rams tjänare och Salomos 1jiinare, som
hemförde guld ifrån Ofir, äfven san22. Och konung Salomo vardt större
delträ och ädla stenar. 1 Kon. 10: 11 •
både i rikedom och visdorn än någon
II. Och konungen lät af sandelträ annan konung på jorden. , K on. to: • 3 .
o-öra en gångstig till Herrens hus och
23. Och alla konungar på jorden
kouungshuset sam t harpor och, kommo för alt Lesöka Salomo och

fi11
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för att höra den \'isdom, som Gud
hade lagt i hans hjärta. 1 Kon. ro: 24 •
24. Och h,·ar och en förde någon
skänk med sig, kärl af siliver eller
gnld eller kläder, vapen, specerier,
hästar eller åsnor. Så skedde år efter år.
, Kon. ro: 25 .
2 5. Och Salomo hade fyra tusen
hästspilter och vagnar och tolf tusen
ryttare; och han förlade dessa uti
vagnsstäderna och hos konungen i
Jerusalem.
r Kon. 4 , 2 6.

ro: 2 6.

2

Krön. " 14 .

26. Och han var rådande öfver alla
konungar ifrån äli\·en intill Felisteernas land och ända intill Egyplens
gräns.
27. Och konungen gjorde, att silfver i J e rusalem icke aktades mera än
sten, och cedrar icke mera än mullbärsträd, som i mängel viLxte i låglandet.
1 Kon. ro: 27 •
28. Och man förde till Salomo hästar
ifrån Egypten och ifrån alla land.
r Kon. ro: o8.
29. Och hvad mera kan vara att
säga om Salomo, det första som det
sista, si, det är uppskrih·et uti profeten Natans krönika och uti Ahias
Silonitens, profetia och uti Jeddis:
·
J
b
N b
Slarens,syJ!erom em eam, e atsson.
30. Och Salomo regerade iJerusalem öfver hela Israel i fyratio år.
31. Och Salomo gick till h vila med
sina fäder, och man begrof honom uti
Davids, hans faders, stad. Och Rehabeam, bans son, vardt konung i hans
ställe.
10

Kapitlet.

Rikets söndn"ng-.

drog till Sikem, ty
O chhelaRehabeam
Israel var kommen till Sikem för att göra honom till konung.
r Kon. r :z: r,

Och då Jerobeam, Nebats son,
fick böra detta, - han var i Egypten,
dit han hade flytt undan för konung
Salomo - vände han tillbaka ifrån
Egypten;
3· ty de hade sändt bud och kallat
honom. Och Jerobeam kom med
hela Jsrael och talade till Rehabeam,
sägande:
4· Din fader gjorde vårt ok svårt,
men Hitta n u <l u den syåra tjänsten
2.

l

!78

och det tunga oket, hvilket han pålade oss, så vilja vi vara dig underdånige.
5· Och han sade till dem: Kommen
efter tre dagar tillbaka till mig! Och
folket gick.
6. Och konung Rehabeam rådförde
sig med de äldste, som hade varit i
tjänst hos hans fader Salomo då han
lefde, och sade: Huru råden I mig
att svara detta folket?
7· Och de sade till honom sålunda:
Om du visar dig god mot detta folket och gör dem till viljes och till dem
talar goda ord, så skola de blifva tjänare åt dig så länge du lefver.
8. Men han öfvergaf de äldstes råd,
som de hade gifvit honom, och r ådförde sig med några unge män, som
voro uppväxte med honom och nu
voro i bans tjänst.
• 9· Och
till _dem sade han: Hvad
rauen I, att v1 skola svara detta felket, som har sagt till mig: lätta det
ok, som din fader har lagt på oss!
ro. .. och de unge männen, som voro
uppvaxte. m~d ~on om, s':~rad~ honom
och sade. Sa s~all
saga till folk~t,
som ha_r talat ~~ll dJg och sagt: ·.~m
dfadedr tgJfo.;de v~t ~k ktunllgt,d m~;t latit~lal
u e or oss . • sa s a
u saga
d
'tt
· t f
k 11 bl'fv
_em: rnl .. Dll!ls a mger.. s a
l a
tjockare an mm _faders lander.•
r r. Och nu, rum. fader lad~. pa eder
ett ~.ungt ok, me~ J ag skall go ra edert
ok an t~ngre. 1\f!n fader tuktade eder
med spon,_ men Jag skall tukta eder
med skorpwner.

?n

1 2. Och Jerobeam och allt folket
kom till Rehabeam på tredje dagen,
såsom konungen hade befallt då han
sade: Kommen tillbaka till mig på
tredje dagen härefter!
13. Och konungen gaf dem ett
hårdt svar, och konung Rehabeam
öfvergaf det råd, som de äldste hade
gifvit honom,
14. och talade till dem efter de unge
männens råd och sade: Min fader
gjorde edert ok tungt, men jag skall
göra det än tyngre. Min faJer tuktade eder med spön, men jag skall
tukta eder med skorpioner.
I 5· Och konungen hörde icke folket,
ty Herren skickalle det så, på <Id

H9
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Herren skulle stadfästa sitt ord, som
ban genom Ahia ifrån Silo hade sagt
till Jerobeam, Nebats son.
16. Och då nu hela Israel såg, att
konungen icke ville höra dem, svarade folket konungen och sade: H vad
del hafva vi i David? Och icke hafva
vi någon anpart i Isais son. Hem
till dina hyddor, Israel! Se nu du
till ditt hus, David! Och hela Israel
gick till sina hyddor.
17. Och öfver dem af Israels barn,
som bonde i Judas städer, blef Rehabeam konung.
r8. Och konung Rehabeam sände
ut Adoram, som hade uppsikten öfver de allmänna arbetena, och Israels
barn stenade honom till döds, och
konung Rehabeam hann med möda
upp i sin vagn och flyddetillJerusalem.
19. Och Israel afföll ifrån Davids
hus ända till denna dag. I Kon. ro: 2 - I g .

tt:AP. 11 : 23

II. Och han gjorde befästningarna
starka och förlade i dem höfdingar
och förråd af mat och olja och yin.
12. Och i alla dessa städerna inlade
han sköldar och spjut och befäste
dem ganska starkt. Och Juda och
Be1~amin blefvo honom trogne.
13. Och prästerna och Le,·iterua i
hela Israel gingo öfver till honom
ifrån alla sina områden;
I4· ty Leviterna öfvergåfyo sina utmarker och sina besittningar och gin go
till J ud a och till Jerusalem, emedan
J erobeam och hans söner sköt o dem
undan ifrån Herrens 1jiinst,
2

Krön. 13: 9·

15. och vid offerhöjderna anställde
han präster åt sig och åt de gastar
och kalfvar, som han lät göra.
1

Kon.

12: 31 .

r6. Och efter dem kommo ifrån
alla Israels stammar till J ertisalem de
som hade lust att söka Herren, Israels Gud, för att offra åt Herren,
I I Kapitlet.
deras fäders Gud.
17. Och de förstärkte Judas rike
Fortsåttlling af Rtlr.nbeams llistoria.
och styrkte Rehabeam, Salomos son,
ch då Rehabeam kom till Jerusai tre år; ty i tre år vandrade dc på
lem, församlade han Judas hus Davids och Salomos väg.
och Benjamin, ett hundra åttio tusen
stridbare män, för att strida emot IsrS. Och Rehabeam tog sig till
rael och återföra konungadömet till
hustru M aha lat, en dotter af J erimot,
Rehabeam.
I Kon. I>: 2I .
Davids son, och af Abihail, Eliabs,
2. Och Herrens ord skedde till GudsIsa is sons, do t ter.
mannen Sernaja sålunda: I Kon. ,., 22 .
19. Och hon födde honom sönerna
3· Tala till Rehabeam, Salomos son,
Jens, Semarja och Saham.
Judas konung, och till hela Israel i
20. Och efter henne tog han Maaka,
Juda och Benjamin och säg:
Absaloms dotter. Och hon födde
x Kon. 12: 23.
4· så säger Herren: I skolen icke honom Abia och Attai och Sisa och
I Kon. IS: 2.
draga ut att strida emot edra bröder. Selomit.
21. Och Rehabeam hade Maaka,
Hvar och en gånge åter hem! ty
ifrån mig är kommet hvad som har Absaloms dotter, kärare än alla sina
skett. Och de lydde Herrens ord och andra hustrur och frillor; ty han hade
vände om ifrån tåget emot Jerobeam. aderton hustrur och sextio frillor
och födde tjuguåtta söner och sextio
1 Kon. 12: 24.
döttrar.
s. Och Rehabeam blef stilla i J e- 22. Och Rehabeam gjorde Abia,
rusalem och byggde städer till fästen Maakas son, till hufvud och förman
för sina bröder, ty han hade i sinnet
i Juda.
6. Och han byggde och befäste stä- att göra honom till konung.
23. Och han gick klokt till väga
derna Betlehern, Etam, Tekoa,
och fördelade alla sina söner på alla
7· Bet-Zur, Soko, Adullam,
8. Gat, Maresa, Sif,
Judas och Benjamins landskap och
på alla fasta städer, och han g af dem
9· Adoraim, Lakis, Aseka,
ro. Zorga, Ajalon och Hebron, som lifsmedel i myckenhet och skaffade
lågo i Juda och Benjamin.
dem en mängd h11strur.

O
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x2 Kapitlet.
Reluzbenms död.

sedan Rehabeams r ike hade
O chblifvit
befästadt, och han blifvit
stark, öfvergaf han H errens lag, och
hela Israel med honom.
2 . Och i Rehabeams femte regeringsår drog Sisak , konung i E gypten,
upp emot Jerusalem, emedan de hade
försyndat sig emot Herren,
1 Kon. 14: 25.

3· med ett tusen två hundra stridsyagnar och med sextio tusen ryttare
och en otalig mängd folk, som kom
ifrån Egypten, Libyer, Sukkiter ocil
Kusiter;
4· och han intog de fasta städerna
i Juda och k om ända till Jerusalem.
S· Och Semaja, profet en, kom till
R ehabeam och till Judas höfdingar,
som hade samlats till Jerusalem undan för Sisak, och sade till dem: Så
säger Herren: I hafven öfvergifvit
mig, och därföre har ock jag öfvergifvit eder i Sisaks hand.
6. Och Israels höfdingar och konungen ödmjukade sig och sade:
Herren är 1·ättvis.
7· Och då H erren såg, att de ödmj ukade sig, skedde Herrens ord t ill
Sernaja sålunda: D e hafva öd mjukat
sig. Jag vill icke fördärh·a dem , och
jag vill inom kort lämna dem undsättning, och min vrede skall icke
genom Sisaks hand varda utgjuten
öfver Jerusalem.
8. Men de skola dock varda honom u nderdånige, att de må lära sig
först å hvad det är att tjäna mig och
hvad det är tjäna konungariken på
jorden.
9· Och Sisak, konungen i Egypten,
drog upp till Jerusalem och tog skatterna i Herrens hus och skatterna i
konungshuset Han tog bort alltsammans och tog äfven de gyllene
sköldar, h vilka Salomo hade låtit göra.
I Kon. 10: t6.

14 : 26.

2 Krön. g: 16.

ro. Och i dessas ställe lät konung
Rehabeam göra sköldar af koppar och
lämnade dem i vård åt befälhafvarne
öfver drabanterna, som höllo vakt vid
ingången till konungens hus.
r r. Och så ofta konungen gick till
Hen-ens hus, kommo drabanterna och

buro dem och förde dem sedan tillbaka till drabantsalen. , Kon. , 4 : 2 7, 28.
1 2. Och emedan han ödmjukade
sig, vän de sig Herrens vrede ifrån
honom, så att han icke alldeles fördärfvade honom. Också var ännu
något godt i Juda.
13. Och konun g R ehabeam vardt
förstärkt i sitt regemente i J erusalem,
ty Rehabeam var fyratioett år g am mal då han vardt konung, och h a n
regerade sjutton år i Jerusalem, den
stad, h vilken Herren h ade utvalt utur
alla Israels stammar, att h an där skulle
sätta sitt namn. Och bans moder
hette Naama, en Ammoni tiska.
2

1\Ios.

20: 24.

1

Kon.

14: 21.

2

Krön. 6: 6.

J4. Och bau gjord e hvad ondt var,
t y ha n riktade icke sitt hjärta till att
söka H erren.
15. Och Rehabeams gärningar, de
första som de sist a, si, de äro uppskrifna i profeten Semajas och i siaren
I d elos k rönikor, i tidsfölj d. Och krig
voro mellan Rehabeam och J erobeam
så länge de lefde.
I Kon. 14 : 2 9 .
16. Och Rehabeam g ick till h vila
med sina fäder och vardt begrafven
uti Davids stad. Och Abia, hans son,
vardt konung i hans ställe.

13 Kapitlet.
AOia, kmumg i Juda.

I

Jerobeams adertonde regeringsår
vardt Abia konung i Juda.
2. Och han regerade tre llr i J crusalem. Och hans moder hette M ikaja, Uriels dotter, ifrån Gibea. Och
det vard t k rig em ellan Abia och J erobeam.
3· Och Abia begynte kriget meu en
här af stridbare män, fyra hundra tusen utvalde män; och Jerobeam ryckte
emot honom till strid med åtta h undra
t usen utvalde, stridbare mäu.
4· Och Abia steg upp på b e rget
Zemaraim, somligger i Efraims bergstrakt, och sade: Hören mig, J erobeam
och h ela Israel!
S· Skullen I icke vet a, att Herren,
Israels Gud, b a r gifvit David konungadömet öfver Israel till evig tid,
såsom ett saltförbund med honom
och hans söner ?
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6. Och Jerobeam, Nebats son, Salomos, Davids sons, 1jänare, uppreste
sig- emot sin herre.
, Kon. u: 26.
7· Och till honom församlade sig
lösaktigt folk, onde män, och sammangaddade sig emot Rehabeam, Salomos son; och Rehabeam var ung
och vek till sinnes och kunde icke
vätja sig emot dem.
8. Och nu sägen I, att I viljen
sätta eder upp emot Herrens konungadöme i Davids söners hand; och I
ären en stor skara och hafven med
eder de gyllene kalfvar, h vilka J erobeam har låtit göra åt eder till gudar.
1

Kon.

12: 28.

9· Hafven I icke fördrlfvit Herrens
präster, Arons barn och Leviten1a,
och gjort eder egna präster, såsom
folken i andra länder? Hvilken helst
som kommer med en ung stut och
sju vädurar för att låta viga sig, han
blifver präst åt dem, som icke äro
gudar.
2 Mos. 28: 41. t Kon. 12: 31 .
ro. Men vi, vi hafva Herren till
vår Gud, den vi icke öfvergifve; och
de präster, som med sin syssla tjäna
Herren, de äro Arons barn och Leviter;
r r. och de offra åt Herren brännoffer hvruje morgon och hvatje afton
och antända välluktande rökverk och
uppläg ga bröden på det gyllene bordet och påtända hvatje afton den
gyllene ljusstaken med sina lampor,
ty vi iakttaga Herrens, vår Guds,
föreskrifter, men I, I hafven öfvergifvit honom. 3 Mos. o4 : 6. 2 Krön. o: 4·
12. Och si, med oss är Gud i spetsen och hans präster och larmtrumpeterna till att blåsa larm emot eder.
I Israels bam, striden icke emot Herren, edra fäders Gud! ty det varder
eder icke väl bekommande.
4 Mos. zo: 9·

13. Och Jerobeam hade skickat ett
bakhåll omkring till att falla dem i
ryggen, så att de både voro uppställde midt emot Juda och hade sitt
bakhåll bakom honom.
14. Och när Juda vände sig om
och såg, att striden var emot dem
både framtill och i ryggen, ropade de
till Herren, och prästerna stötte i
trumpeterna.
1.). Och Jndns män npphofvo ett

härskri; och vid härskriet ifrån Judas
män slog Gud Jerobeam och hela Israel på flykten för Abia och Juda.
16. Och Israels barn flydde för Juda,
och Gud gaf dem i deras hand.
17. Och Abia med sitt folk gjorde
ett stort nederlag ibland dem, så att
af Israel slogos och föll o fem hundra
tusen stridbare män.
r8. Och Israels barn blefvo på den
tiden underkufvade, och Judas barn
blefvo starka, emedan de förlitade sig
på Herren, deras fäders Gud.
19. Och Abia satte efter J erobeam
och tog ifrån honom städerna Bet-El
med dess köpingar och J esana med
dess köpingar och Efron med dess
köpingar.
20. Och Jerobeam kom icke mer
till makt så länge A bia lefde; och
Herren hemsökte honom, så att han
blef död.
2 r. Och A bia blef förstärkt i sin
makt. Och han tog sig fjorton hustrur
och födde tjugutvå söner och sexton
döttrar.
22. Och hvad mera kan vara att
säga om Abia och om bans vägar
och bans gärningar, det är uppskritvet
i profeten Idd os historia.

14 Kapitlet.
Asa, kontmg i Judn..

Abia gick till hvila med sina
O chfäder,
och de begrofvo honom
uti Davids stad. Och Asa, bans son,
vardt konung i hans ställe. I hans
dagar hade landet ro i tio år.
I

Kon. rs: 8.

Och Asa gjorde hvad godt och
rätt var i Herrens, hans Guds, ögon.
2.

:r Kon. 15:

t t.

3· Och han bortskaffade de främmande altarna och offerhöjderna och
sönderslog stoderna och nedbröt
Astartebilderna;
4· och han sade åt Juda, att de
skulle söka Herren, sina fäders Gud,
och hålla lagen och budorden.
5· Och ban bortskaffade ifrån alla
Judas städer offerhöjderna och afgudabelätena, och riket hade ro lUlder honom.
z Kon. zs: r3.
6. Och han byggde fasta städer i
J n da, emeilan lanilet hade ro och han

21
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under dessa åren intet krig hade, ty
Herren gaf honom ro.
7· Och han sade till Juda: Låtom
oss bygga dessa städerna och omgifva
dem med murar och torn och dörrar
och bommar, medan ännu landet ligger öppet för oss därföre att vi hafva
sökt Herren, vår Gud! Vi hafva sökt
honom, och han har gifvit oss ro på
alla sidor. Och de byggde, och det
gick dem väl.
8. Och Asa hade en krigshär, som
bar sköld och spjut: af Juda tre hundra
tusen och af Benjamin två hundraåttio
tusen, som buro sköld och spände
båge, allesamman stridbare män.
9· Och ut emot dem drog Serah,
Kusiten, med en här af tusen gånger
tusen man och tre hundra vagnar,
och han kom till Maresa.
ro. Och Asa drog ut emot honom,
och de uppställde sig i slagordning i
Zefatas dal vid Maresa.
rr. Och Asa åkallade Herren, sin
Gud, och sade : När dig är, i fråga
om att hjälpa, ingen skillnad emellan
den starke och den svage. Hjälp oss,
Herre vår Gud! ty på dig förlita vi
oss, och i ditt namn hafva vi kommit
emot denna hopen. Herre, du är
vår Gud; dig trotse ingen människa!
t

Sam.

I4!

6.

Och Herren slog Kusiterna på
flykten för Asa och för Juda, och
Kusitema flydde.
2 Krön. z6: s.
13. Och Asa och folket, som var
med honom, förföljde dem ända till
Gerar, och Kusiterna stupade, så att
ingen blef vid lif; ty de blefvo nedgjorde för Herren och för hans här.
Och de togo byte i stor myckenhet.
14. Och de slogo alla städer omkring Gerar, ty en Herrens förskräckelse kom öfver dem, och de plundrade alla städerna, ty mycket byte
fanns i dem.
15. Och till och med boskapshjordarnes tält slogo de ned och bortförde får i mängd och kameler och
vände tillbaka till Jerusalem.
12.

15 Kapitlet.
Fortsättnil1.g 01n Asas

t·cg~n'ng-.

öfver Asarja, Odeds son, kom
OchGuds
ande.

Och han gick emot Asa och
sade till honom: Hören mig, du Asa
och hela Juda och Benjamin! Herren
var med eder då I voren med honom, och om I sökeu honom, låter
han sig finna af eder; men om I
öfvergifven honom, så skall han öfvergifva eder.
s Mos. 4: 29.
2.

t

Krön. 28: 9·

2

Krön. 33:

12 1

13.

24:

20.

3· Och en lång tid skall komma,
då Israel ingen rätt Gud skall hafva,
och ingen präst, som lärer, och ingen
lag.
Os. 3: 4·
4- Men om han omvänder sig, när
han kommer i nöd, till Herren, Israels Gud, och de söka honom, så
skall hau låta sig finna af dem.
s. Och på de tidema skall ingen
trygghet finnas, ehvad man går ut
eller in; ty stor förvirring skall komma öfver alla dem som i landen bo,
6. och folk skall sammandrabba
med folk och stad med stad; ty
Gud skall förvirra dem med allehanda nöd.
7- Men varen I starke och låten ej
edra händer sjunka! ty edert verk
skall hafva sin lön.
z Kor. 15: 5 s.
8. Och när Asa hörde dessa orden
och profeten Odeels profetia, fattade
han mod och bortskaffade styggelserna utur hela Judas land och utur
Benjamin och utur de städer, hvilka
han hade tagit ifrån Efraims bergstrakt, och förnyade Herrens altare,
som stod framför Herrens förhus.
9· Och han församlade hela Juda
och Benjamin och dem som bodde
hos dem, ifrån Efraim och Manasse
och Simeon; ty många hade öfvergått till honom utur Israel när de
sågo, att Herren, hans Gud, var med
honom.
ro. Och de församlade sig till J erusalem i tredje månaden i Asas fem.
tonde regeringsår.
rr. Och de offrade på den dagen
åt Herren af det byte, som de hade
hemfört, sju hundra oxar och sju
tusen får,
2 Krön. q: '3·
12. och de ingingo det förbundet,
att de skulle söka Herren, sina fäders
Gud, af hela sitt hjärta och af hela
sin själ,
13. och att hvar och en som icke
sökte Herren, Israels Gud, han skulle
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dödas, både liten och stor, både man
och kvinna.
5 Mos. r 3: 9 . r 7 : 5·
14. Och de gåfvo Herren sin ed
med hög röst, med rop, med trumpeter och basuner.
rs. Och hela Juda fröjdade sig öfver eden; ty de hade svurit af hela
sitt hjärta, och de sökte honom med
hela sin vilja, och han lät sig finna
utaf dem, och han gaf dem ro på alla
sidor.
r6. Och konung Asa skilde äfven
sin moder Maaka ifrån regeringen,
emedan hon hade låtit göra ett beläte åt Astarte; och Asa högg ned
hennes afgudabeläte och slog sönder
det och uppbrände det i Kidrons dal.
r

Kon. rs: 13.

17. Och fastän offerhöjderna icke
blefvo afskaffade utur Israel, var dock
Asas h j ärta rättsinnigt så länge han
tefde.
I Kon. rs : '4·
r8. Och han inlade i Guds hus både
hvad hans fader och hvad han själf
hade helgat, siliver och guld och kärl.
x Kon. :rs: :rs.

rg. Och intet örlig blef förrän
Asas trettiofemte regeringsår.

16 Kapitlet.
Asas krig, sJukdom oc!t död.

J Asas trettiosjette regeringsår drog

Basa, Israels konung, upp emot
Juda och befäste Rama, för att ingen
skulle komma ut eller in till Asa, konungen i Juda.
I Kon. rs : r 7 .
2. Och Asa tog silfver och guld
utur skatlkamrarne både i Herrens
hus och i konungshuset och sände
det till Benhadad, konungen i Syrien,
som bodde i Damaskus, och lät säga
honotn:
I Kon. rs: r8.
3· Ett förbund är emellan mig och
dig, såsom det var emellan min fader
och din fader. Si, jag sänder dig silfver och guld; gå och bryt ditt förbund med Basa, Israels konung, att
han måtte draga bort ifrån mig!
I

Kon. xs: 19.

4· Och Benbadad hörsammade konung Asa och sände sina härhöfvitsmän emot Israels städer; och de slogo
Ijon och Dan och Abel-Majim och
nlla Naftalis upplagsstäder.
1

Kon.

15: 20.

KAP. 16: 14.

5· Och då Basa fick höra det, afstod han ifrån att befästa Rama och
höll upp med sitt arbete.
r Kon. :rs:

21.

6. Och konung Asa samlade hela
Juda, och de togo bort ifrån Rama
den sten och det timmer, hvarmed
Basa skulle bygga; och han befäste
dänned Geba och Mizpa.
I

Kon. xs :

22.

7· Och vid samma tid kom Hanani,
siat·en,. till Asa, konungen i Juda, och
sade tlll honom: Emedan du har förlitat dig på konungen i Syrlen och
icke har förlitat dig på Herren, din
Gud, därföre bar den Syriske konungens här sluppit undan din hand.
8. Voro icke Kusiterna och Libyerna en stor här, som hade vagnar
och ryttare i ganska stor mängd?
Men emedan du förlitade dig på Herren, gaf han dem i din hand;
2

Krön.

14:

g,

1:2.

9· ty Herrens ögon öfverfara hela
jorden för att bistå dem som med helt
hjärta hålla sig till honom. Du har
härutinnan handlat dårligt, därföre
skall man ock härefter kriga emot dig.
I

Kon. rs: 3•· Job 34' or.
Jer. r6: 17.

Ords . rs: 3·
32: rg.

ro. Och Asa vardt vred på siaren
och satte honom i stockhuset af förbittring häröfver. Och vid sanrna tP..
förfor As11 vålasamt mot några af
folket.
r r. Och Asas gärningar, de första
som de sista, si, de äro uppskrifna
i boken om J u das och Israels konungar.
12. Och Asa vardt sjuk i sina fötter i det trettionionde året af sin regering, och fastän hans sjukdom tog
till, sökte han dock kke i sin sjukdom Herren, utan läkare.
13. Och Asa gick till h vila med sina
fäder och blef död i fyratioförsta året
af sin regering.
14. Och de begrofvo honom uti
hans graf, som han hade låtit gräfva
åt sig i Davids stad, och de lade honom på en bädd, hvilken man hade
uppfyllt med allehanda specerier, beredda såsom salfvor beredas, och man
brände en mycket stor brand öfver
honom.
, Sam. 3r: u. Jer. 34: 5·
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x 7 Kapitlet.
'Josafat ock

lut1U r~rrrltzr.

hans son, vardt _koO chnungJosafat,
i hans ställe, och han gJOrde starka rustningar emot Israel.
I

Kon. rs:

24.

22:

•P·

Och han lade krigsfolk i alla
Judas fasta städer och inla~e bes~tt
ningar i Judas land och 1 Efratms
städer, hvilka hans fader Asa hade
intagit.
3· Och Herren var med J osafat,. ty
han vandrade på sin fader Davtds
första vägar och sökte icke Baal,
4- utan han sökte sin faders Gud
och vandrade i hans bud och gjorde
icke såsom Israel.
5· Och Herren stadfäste riket i hans
hand och hela Juda gaf J osafat skänker, 'och han hade rikedom och gods
i myckenhet.
6. Och hans mod växte på Herrer~:s
vägar, och han bortskaffad~ ytterligare offerhöjder och Astarteblider utur
Juda.
.
.
7- Och i tredje året af sm regenr~:g
sände han ut sina höfdingar, Benhatl,
Obadja, Sekatja, Netaneel och Mikaja,
till att undervisa i Judas städer,
8. och med dem några Leviter, S~
maja Netanja, Sebadja, Asahel, Semtram~t, Jonatan, Adonia, Tobia och
Tob-Adouia, Leviterna, och med dem
prästerna Elisama och J o ram.
9· Och d esse undervisade i Ju da och
hade Herrens lagbok med sig och foro
omkring i alla Judas städer och lärde
ibland folket.
ro. Och Herrens förskräckelse kom
öfver alla riken i de land, som lågo
omkring Juda, så att de icke krigade
emot J osa fat.
r r. Och någre ibland F elisteerna
förde skänker till J osafat och silfver
lasstals. Och Araber förde till honom
sju tusen sju hundra vädurar och sju
tusen sju huudra bockar.
12. Och Josafat tilltog i storhet
öfvermåttan, och han byggde i Juda
borgar och upplagsstäder.
13. Och han hade stora förråd i Judas städer, och krigsmän, tappert folk,
hade han i Jerusalem.
2.

voro befälhafvare öfver tusental: Adna, höfdingen, med hvilken voro tre
hundra tusen stridbare män,
15- och näst honom Johanan, höfdingen, med hvilken voro två hundra
åttio tusen;
16. och därnäst Amazja, Sikris son,
som af fri vilja hade gifvit sig i Her;
rens tjänst, och med honom voro tva
hundra tusen stridbare män ;
17. och af Benjamin : krigshjälten
Eljada, med hvilken voro två hundra
tusen, med båge och sköld väpnade,
18. och näst honom var J osabad,
med hvilken voro ett hundr~ åttio
tusen, till strid rustade.
19. Desse voro de som tjänade konungen, utom dem, hvilJ::a konll:ngen
hade insatt i de fasta staderna 1 hela
Juda.

x8 Kapitlet.
Josa/als oc!L Altabs tllg emot Syrerna.

hade stor rikedom och
O chäraJosafat
och befryndade sig med Ahab.
2

Kon. 8: zS.

2

Krön.

2r:

6.

Och efter några år drog han ned
till Ahab, till Samaria, och Ahab lät
slakta för honom och för det folk,
som var med honom, får och fäkreatur i mängd, och han öfvertalad~ h~
nom att draga upp till Rarnot 1 Gllead.
1 Kon. 22: 2.
3· Och Ahab, konung i Israel,_ sade
till Josafat, konungen i Juda: V~ll d~
draga med mig emot Rarnot 1 G!lead? Och han svarade honom: J ag
gör såsom du, och mitt folk gör _så:
som ditt folk, och jag går med d1g 1
kriget.
1 Kon. 22: 4·
4· Och J osafat sad_e till Israels konung: Fråga redan 1 dag hvad Herren säger!
1 Kon. 22: ~·
5· Och Israels konung samlade tillhopa profeterna, fyra hun~ra män~
och sade till dem: Skola V1 draga 1
fält emot Ramot i Gilead, eller skall
jag afstå därifrån? Och de sade: Drag
åstad ! och Herren skall gifva det i
konungens hand.
1 Kon. 22: 6.
6. Och Josafat sade: Är här ingen
Herrens profet mera, h vilken vi kunde
fråga?
1 Kon. 22: 7·
7. Och Israels konung svarade _JoI4- O ch denna. är förteckningen på safat: Här är ännu en mar~:, Mika,
dem efter deras fadershus. I Juda Jimlas sou, genom hvilkeu V1 kunna
2.
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fråga Herren, meu han är mig förhatlig, emedan han aldrig profeterar
mig något godt, utan ondt beständigt. Och J osafat sade: Icke tale konungen så!
1 K on. 22: 8.
8. Och Israels konung kallade en
hofman och sade: Skaffa strax hit
Mika, Jimlas son !
, Kon. 20: 9 .
9· Och Israels konung och Josafat,
Judas konung, sutto på h var sin tron,
klädde i skrud, och de sutto på en
öppen plats framför porten i Samaria,
och alla profeterna profeterade inför
dem.
r Kon. 2 2: 10.
ro. Och Zedekia, Kenaanas son,
hade gjort sig horn af järn och sade:
Så säger Hen-en: Med dessa skall du
~tånga Syrerna till dess du har gjort
slut på dem.
I Kon. 22: u.
r r. Och alla profeterna profeterade
sammalunda och sade: Drag upp emot
Rarnot i Gilead och var lyckosam! och
Herren skall gifva det i konungens
hand.
I Kon . .,, 12.
r 2 . Och budet, som hade gått att
kalla Mika, talade till honom och sade:
Si, profeternas tal är endräkteligen
godt för konungen. Så låt nu ock
ditt tal blifva såsom deras tal och tala
hvad godt är!
I Kon. 22: '3·
13. Och Mika sade: Så sant Herren lefver, skall jag tala hvad Hen-en
säger mig.
x Kon. 22: I4.
14. Och då han kom till konungen,
sade kollungen till honom: Mika!
skola yj draga i fält mot Rarnot i Gilead, eller skall jag afstå därifrån?
Och h an sv arade honom: Dragen åstad
och varen lyckosamme! och de skola
varda giiue i eder hand. I Kon. 22: IS·
15. Och konungen sade till honom:
Huru många gånger skall jag besvärja dig, att du icke säger mig annat än sanningen i Herrens namn?

KAP. 18: 29.

r8. Och han sade: Hören då Her·
rens ord: •jag bar sett Herren sitta
på sin tron och himmelens hela härskara stå på hans högra sida och på
hans vänstra;
I K on. 22: I 9 .
19. och Herren sade: Ho är som
vill tubba Ahab, Israels konung, att
draga åstad för att stupa i Ratnot i
Gi!ead? Och de svarade, den ene så
och den andre så.
I Kon. 22: 20.
20. Och anden gick fram och ställde
sig inför Hen-ens ansikte och sade:
jag vill tubba honom. Och Herren
sade till honom: Hvarmed?
1

Kon.

Job r: 6.

2 2 : 21 .

Och denne svarade: jag vill gå
och blifva till en lögnens ande i alla
hans profeters mun. Och han sade:
Du må tubba honom, och du skall
kunna det. Gack åstad och gör alltså! »
21.

r Kon.

22: 2 2 .

Och nu, si, Herren bar gifvit en
lögne11s ande uti alla dessa dina profeters mun, och Herren har talat
olycka öfver dig. I Kon. 22: • 3. Job o: x.
23. Och Zedekia, Kenaanas so11,
gick fram och slog Mika på kinden
och sade: Hvilken väg tog Herrens
ande när han gick ut ifrån mig för
att tala med dig?
I Kon. 22: 2 4 •
22.

]er.

2 0 : 2.

Mark.

14:

65.

Ap. G.

23: •·

24. Och Mika sade: Det skall du få
se på den dagen då du skall gå ifrån
rum till rum för att gömma dig.
1

Kon.

22:

2 5.

25. Och Israels konung sade: ·ra.
gen Mika och fören honom bort till
Amon, ståthållaren i staden, och till
J oas, konungens son,
x Kon.,., 26.
26. och sägen: så säger konungen:
sätten denne i fängelse och bespisen
honom med fångkost och fångdryck
till dess jag kommer hem med frid!
1

Kon.

22: 27.

27. Och Mika sade: Kommer du
hem med frid, så har icke Herren
talat genom mig. Och han tillade:
x Kon. 22: 16.
t6. Och han svarade: Jag har sett Hören detta, I alle!
I Kon. 22 : 28.
hela Israel förströdd på bergen såsom
får, hvilka i11gen herde hafva. Och
28. Och Israels konung och J osafat,
Herren sade: Desse hafva ingen herre. Judas konung, drogo upp mot RaVände hvar och e11 om hem igen med mot i Gilead.
I Kon. 22: 29.
29. Och Israels konung sade till
frid!
I Kon 22: 17.
17. Och Israels konung sade till Josafat: Jag vill förkläda mig och gå
Josafat: Har jag icke sagt dig, att till striden, men kläd du dig i din
denne aldrig profeterar mig något skrud! Och Israels konung förklädde
godt, utan endast ondt? 1 Kon. oo: IB. sig och gick till striden. , Knu ' " 3 o.
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KAP. 18: 30.
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30. Och konuugeu i Syrien hade människors dom, utau Herrens, och
befall t sina vagnsöfverstar och sagt: han är med eder i domen.
Vish. 6: 4· Rom. 13: x.
l mån icke anfalla någon annan, han
7· Och vare nu Herrens fi·uktan öfvare liten eller stor, än Israels kover
eder!
Gifven akt på hvacl I gönung allena.
1 Kon. 22: 31.
ren! ty när Herren, vår Gud, är ingen
31. Och när vagnsöfverstame fin go
orätt eller anseende till personen, !!i
se J osafat, trodde de, att han var Istager han mutor.
s Mos. 1: 1 7•
raels konung, och vände sitt anfall heller
ro: 17. Job 34: 19. Ap. G. 10: 34· Rom. 2: n.
emot honom, och J osafat gaf upp ett Gal. 2: 6. Ef. 6: 9· Kol. 3: 2s . 1 Petr. t: 17.
8. Och äfven i J e rusalem anställde
rop, och Herren halp hon.om, och
Gud lockade dem bort ifrån honom. J osafat Leviter och präster och huf1 Kon. :n: 32.
vuclrnän för Israels fadershus till att
32. Och då vagnsöfverstarne sågo, döma Herrens dom och afgöra rättsatt det icke var Israels konung, vände tvister. Och de vände tillbaka till J ede tillbaka ifrån honom. , Kon. 22: 33 . rusalem.
s Mos. 1 7: , s.
33· Och en man spände sin båge
9· Och han böcl dem och sade: Så
i sin enfald och träffade Israels ko- skolen I göra i fruktan för Herren,
nung emellan bukbetäckningen och med trohet och rättsinnigt bjärta.
bröstpansaret. Och han sade till sin
ro. Och vid hvarje rättstvist, som
körsven: Kasta om dina händer och drages inför eder af edra bröder, som
för mig utur hären, ty jag är sårad! bo uti sina städer, mellan blod och
::Ko n. 22 : 3 4·
blod, mellan Jag och bud och stadgm
34· Och striden vardt den dagen och rätter, skolen I unelervisa dem,
allt häftigare; och Israels konung blef att de icke må förbryta sig emot
stående upprätt i vagnen i Syremas Herren och så vreden komma öfver
åsyn ända till aftonen, och han blef eder och edra bröder. Så skolen I
död när solen gick ned.
1 Kon . .,, 35 .
göra, så ådragen I eder i eke någon
skuld.
II. Och si, Amarja, öfversteprästen,
19 Kapitlet.
är öfver eder i alla Herrens saker, och
Fort~·ätbling- af Josafats historit~.
Sebaclja, Ismaels son, fursten för Juch J osafat, konungen i Ju da, kom das hus, i alla konungens saker; och
hem igen med frid till Jerusalem. I~eviterna äro tillsyningsmän ibland
Varen starke i allt edert gö2. Och Jehu, Hananis son, siaren, eder.
kom ut emot honom och sade till rande, och vare Herren rnecl den som
konung Jos afat : Borde du väl hah·a god är!
hulpit den ogudaktige och älskat dem
:to Kapitlet.
som hata Herren? Och fördenskull
är Herrens vrede kommen öfver dig.
S/utet af Josafats ldslorin.

O

2

Krön. t6: 7.

O

ch härefter kommo Moabiter och
3· Dock är något godt funnet hos
Ammoniter och med dem en del
dig, att du har bortskaffat Astartebilderna utur landet och bar riktat Menniter för att strida emot J osafal
2. Och man kom och berättade
ditt hjärta till att söka Gud.
detta för J osafat, sägande: Emot dig
2 Krö n. 17: 3·
kommer en stor här ifrån andra si4· Och J osafat bodde i Jerusalem, dan hafvet, ifrån Syrien, och si, d e
och ban drog åter ut ibland folket äro i Hazezon-Tamar, det är Engecli.
ifrån Beer-Seba ända till Efraims bergs3· Och Josafat blef förskräckt och
trakt och återförde dem till Herren, vände sitt ansikte till att söka Herren och lät utropa en fasta öfver hela
deras fäders Gud.
5· Och han anställde domare i lan- Juda.
4· Och Juda kom tillsammans för
det, i Judas aJia fasta städer, stad för
att fråga Herren, och ifrån alla Justad;
6. och han sade till domarena: Seu das städer kom man för att fråga
tiU !n-ad l gören! ty I fäiJen icke Herren.
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KAl'. llO: 25.

S· Ocil J osafat trädde upp i Judas I skolen träffa dem vid ändan af da-

och Jerusalems församling uti Herrens hus, inför den nya förgården,
6. och sade: Hen-e, våra fäders Gud!
är icke du Gud i himmelen och dder
öfver alla folkslags riken ? Och i din
hand är kraft och makt, och ingen är
som kan stå emot dig.
1

Krön.

29: 12.

'Matt. 6:

13.

7· Har icke du, vår Gud, fönlrifvit
detta landets inbyggare undan för ditt
folk Israel och gifvit det åt Abrahams, din väns, säd till evig tid?
8. Och de bodde där och byggde
dig där en helgedom åt ditt namn,
sägande·
9· om något ondt kommer öfver
oss, svärd, straffdoru, pest eller h u n ger,
så vilja vi stå inför detta hus och inför dig, ty ditt namn är i detta hus,
och vi vilja ropa till dig i vår nöd,
att du må höm därtill och hjälpa.
1 Kon. 8: 37, 38.

2

Krön. 6: 28 f. 7: 13.

ro. Ocll si, Auunoniter och Moabiter och folk ifrån Seirs bergstrakt,
genom hvilkas land du icke tillstadde
Israel att gå när de kommo ifrån
Egyptens land, utan de togo en omväg bort ifrån dem och fördärfvade
dem icke,
s Mos. o: 4, s, 9· 19.
I I. si, dess e vedergälla oss u u därmed att de komma för att fördrifva
oss utur ditt egendomsland, som du
har gifvit oss till besittning.
1 2. Vår Gud! skall du icke döma
öfver dem? Ty vi förmå intet emot
denna stora bopen, som korlllller emot
oss, och vi veta icke hvad vi skola
göra, utan till dig se våra ögon.
Ps.

121: t.

13. Och hela Juda stod inför Herren med sina hushåll och sina kvinnor och barn.
r4. Ocll öfver Jahasiel, son till Sekatja, son till Benaja, son till J ehiel,
son till Mattanja, en Levit af Asafs
barn, kom Hen-ens ande midt i församlingen,
15. och llau sade: Akten bärtill hela
Juda och I Jerusalems inbyggare och
konung J osafat! Så säger Herren till
eder: Frukten icke och rädens icke
för denna stora hopen! ty striden är
icke eder, utan Guds.
16. Imorgon Jragenned emot dem!
De skola komma öfver Ziz'höjden, ocll

len framför J eruels öken.
17. Någon strid skall därvid icke för
eder behöfvas. Träden upp och blifven stående och sen hun1 Herren
vill hjälpa eder! Juda och Jerusalem, frukten icke och varen icke förskräckte! I morgon dragen ut emot
dem! och Herren skall vara med eder.
2 Mos. 14: 13.

18. Och J osafat böjde sig med ansiktet mot jorden, och hela J utla oc!J
Jerusalems inbyggare föllo ned iuför
Hen·ens ansikte och tillbådo Henen.
19. Och Leviterna af Kehatiternas
och Koralliternas barn stodo upp för
att lofva Herren, Israels Gud, med
högljudd röst.
20. Och de stotio Littida upp om
morgonen och drogo ut till Tekoas
öken. Och när de drogo ut, uppträdde J osafat och sade: Hören mig,
Juda och I Jerusalems inbyggare!
Tron på Herren, eder Gud, så varden
I trygge, och tron på hans profeter,
s·å sker eder lycka!
2 r. Och hau gick till råds med folket, och han uppställde dem som
skulle sjunga och lofva Herren i helig skrud, under det att de drogo ul
framför den väpnade hären, sägande:
Tackeu Herren, ty llans uåd varar
evinnerligeu!
Ps. , 3 6: '·
22. Och just som de begynte med
såugen och lof\'et, sände Henen ett
bakhåll emot Ammoniterna, 1\foabiterna och dem som ifrån Seirs bergstrakt hade kommit mot Juda; och de
blefvo slagne på flykten.
23. Och Ammonitema och Moabiterna uppträdde emot dem som bodde
i Seirs bergstrakt för alt utrota och
förgöra dem; och då tle hade gjort
ända på dem som bodde i Seirs bergstrakt, hjälptes de åt att fördäliva Il varandra.
n ·a m. 7: ~2. I Sam. 1-t: 2.0.
24. Och då Juda kom upp på bergshöjden emot öknen ocll vände sig mot
hären, si, då lågo de s:hum lik på
jorden, och ingen var uudsluppen.
25. Och J osafat korn meJ sitt folk
till att plundra <lems bytt!, oc!J ck
funno hos dem i mängd gods odt
döda kroppar oc!J tlyrbara Lir!, oc:b
de togo för sig mer ä u ue 1. uu de b ii m

KAP. 20: 26.
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bort och fortsatte plundtingen af by2 I Kapitlet.
tet i tre dagar, ty det var mycket.
'Joram.
26. Och på fjärde dagen församlade
de sig i Beraka*-dalen; ty där lofch J osafat gick till hvila med sina
vade de Herren, hvarföre den platfäder och vardt begrafven med
sen blef kallad Beraka-dalen ända sina fäder uti Davids stad. Och J otill denna dag.
ram, hans son, vardt konung i hans

O

27. Och alla Judas och Jerusalems
män, med Josafat i spetsen, vände
om tillbaka till Jerusalem med glädje;
ty Herren hade gifvit dem glädje öfver deras fiender.
28. Och de drogo in uti Jerusalem
med cittror och harpor och trumpeter
till Herrens hus.
29. Och Guds förskräckelse kom
öfver alla länders riken då de fingo
höra, att Herren hade stridt emot Israels fiender.
30. Och J osafats rike fick lugn, och
hans Gud gaf honom ro på alla sidor.
31. Och J osafat regerade öfver Juda.
Och han var trettiofem år gammal då
han vardt konung, och han regerade
tjugufem år i Jerusalem. Och hans
moder hette Asuba, Silhis dotter.
1:

Kon.

22: 42.

32. Och han vandrade på sin fader
Asas väg och vek icke därifrån, så att
han gjorde hvad rätt var i Herrens
ögon.
33· Dock blefvo offerhöjderna icke
afskaffade, och ännu hade folket icke
riktat sitt hjärta till sina fäders Gud.
34· Och hvad mera kan vara att
säga om J osafat, det första som det
sista, si, det är uppskritvet i Jehus,
Hananis sons, krönika, som är upptagen i boken om Israels konungar.
35· Och härefter förband sig J osafat,
Judas konung, med Ahasja, Israels
konung, som var ogudaktig i sina
gärningar.
36. Och han förband sig med honom till att bygga skepp, som skulle
gå till Tarsis. Och de byggde skepp
i Ezjon-Geber.
I Kon. 22: 49 .
37· Och Elieser, Doclavas son ifrån
lVIaresa, profeterade emot J osafat, sägande: Emedan du har förbundit dig
med Ahasja, har Herren gjort dina
verk om intet. Och skeppen vordo
sönderslagna och kunde icke gå till
Tarsis.
• D. ä. lof, pris.

ställe.

I

Kon.

22:

51.

2

Kon. 8: z6.

Och han hade bröder, J osafats
söner, Asatja, Jehiel, Sekatja, Asatja,
Mikael och Sefa1;ja. Alla desse voro
J osafats, den Israelitiske konungens,
söner.
3· Och deras fader gaf dem stora
skfu1ker i silfver och guld och dyrbarheter, tillika med fasta städer i Juda,
men riket g af han åt J o ram, ty han
var den förstfödde.
4· Och då J oram kom till sin faders
rike och vardt befä.stad däruti, dräpte
han alla sina bröder med svärd äfvensom några de förnfunste i Israel.
5· J oram var trettiotvå år gammal
då han vardt konung, och han regerade åtta år i Jerusalem. • Kon. 8: I 7.
6. Och han vandrade på Israels konungars väg, såsom Ahabs hus hade
gjort, ty Ahabs dotter var hans hustru;
och han gjorde hvad ondt var i Herrens ögon.
7· Och Herren ville icke fördä.rfva
Davids hus, för det förbunds skull,
som han hade gjort med David, och
emedan han hade lofvat att gifva honom och hans barn en lampa för all
2 Sam. 7: I2.
tid.
2.

t

Kon. n: 36.

Kon. 8: zg.

2

Ps.

132: 1 1 1 17.

8. I hans tid afföll Edom ifrån J ud a
och tillsatte en konung öfver sig.
2

Kon. 8:

20.

9· Och J o ram drog dit med sina
befä.lltafvare och alla sina stridsvagnar,
och han bröt upp en natt och slog
Edomeerna, som hade omringat honom, och dem som förde befälet öfver stridsvagnarne.
2 Kon . 8: 21.
ro. Och Edom afföll ifrån Juda
ända till denna dag. Vid samma tid
afföll också Lil:.ma ifrån honom, emedan han hade öfvergifvit Herren, sina
fäders Gud.
2 Kon. 8: ••·
1 1. Äfven anlade han offerhöjder på
bergen i Juda och förledde Jerusalems
inbyggare till horeri och förförde Juda.
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12. Och en skrifvelse kom till honom ifrån profeten Elia, så lydande:
Så säger Herren, din fader Davids
Gud: Emedan du icke har vandrat
på din fader Josafats vägar eller på
Asas, konungens i Juda, vägar,
13. utan du har vandrat på Israels
konungars väg och har förledt Juda
och Jerusalems inbyggare till horeri,
på samma sätt som Ahabs hus bar
gjort, och du därtill har dräpt dina
bröder, din faders hus, som voro bättre
än du,
14. så skall Herren hemsöka ditt
folk och dina barn och dina hustrur
och allt det du äger med en stor hemsökelse;
15. och själf skall du lida svåra
plågor af en sjukdom i dina inälfvor
till dess dina inälfvor falla ut efter en
långvarig sjukdom.

nung
hade
berna
ihjäl.
Judas

KAP. 22: 10.

i hans ställe; ty alla de äldre
en röfvarehop, som med Arahade kommit till lägret, slagit
Och Ahasja, son till Joram,
konung, vardt konung.
2

Kon. 8:

24.

Fyratiotvå år gammal var Ahasja
då han varc1t konung, och han regerade ett år i Jerusalem. Och hans
moder hette Atalia, Omris dotter.
• Kon. 8: 26.
3· Äfven ban vandrade på samma
vägar som Ababs hus, ty hans moder
var hans rådgifverska till att göra
hvad ond t var.
2 Kon. 8: 27 ,
4· Och han gjorde h vad ond t var
i Herrens ögon likasom Ababs hus;
ty de voro hans rådgifvare efter hans
faders död, till bans fördärf.
5· Det var ock efter deras råd han
gick, då han drog med J oram, Ahabs
son, Israels konung, i strid emot Ha16. Och Herren uppväckte emot sael, konungen i Syrien, till Rarnot
J oram Felisteernas anda och de Ara- i Gilead. Och Syrerna slogo J o ram.
bers, som bodde vid sidan af Kusi2 Kon. 8: 28.
6. Och ban vände tillbaka för att
terna,
17. så att de drogo upp emot Juda i Jisreel söka bot för de sår, som ban
och bröto in i staden och bortförde hade fått i Rama, i striden mot Haall egendom, som fanns i konungens sael, konungen i Syrien. Och Ahasja,
hus, och därjämte hans söner och Jorams son, konung i Juda, drog
hans hustrur, så att ingen son blef ned att besöka J o ram, Ahabs son, i
honom öfrig, utom J oahas, som var Jisreel, där han låg sjuk. 2 Kon. 9 : 16.
den yngste af hans söner.
7· Och Ahasjas ofärd var af Gud
18. Och efter allt detta hemsökte bestämd, att han skulle gå till J o ram.
Herren honom i hans inälfvor med Och när ban kom dit, drog han med
en sådan sjukdom, som icke kunde Joram ut emot Jehu, Nimsis son,
hvilken Herren hade smort till att
botas;
19. och den räckte från det ena utrota Ahabs hus.
2 Kon. g: z-Io.
året till det andra, och då två års tid
8. Och då Jehu gick att straffa
var förliden, föllo hans inälfvor ut af Ahabs bus, fann han några af de förhans sjukdom, och han dog i svåra nämste i Juda och söner af Ahasjas
plågor; och hans folk anställde ingen bröder, som voro i Ahasjas tjänst, och
brand till hans ära, såsom de hade dräpte dem.
2 Kon. 1o: '4·
9· Och han sökte Ahasja, och de
gjort efter hans fäder. 2 Krön. 16: , 4 ,
20. Trettiotvå år gammal var han togo honom, där han höll sig gömd
då han vardt konung, och han rege- i Samaria, och förde honom till Jehu
rade åtta år i Jerusalem. Och han och dödade honom; och de begrofvo
gick bort utan saknad, och man be- honom, ty de sade: Han var en son
grof honom i Davids stad, men icke af J osafat, som sökte Herren af allt
i konungagrafvarna.
sitt hjärta. Och i Ahasjas hus var
ingen, som hade kraft att mottaga
konungadömet.
, Kon. g: 2 7.
22 Kapitlet.
10. Och när Atalia, Ahasjas moder,
A!tasjas regeri>tg och död. Atalias g>-ym!tet.
såg att hennes son var död, reste
invånarne i Jerusalem gjorde hon sig för att utrota hela konungaAhasja, hans yngste son, till ko- ätten i Jnr1as n n~.
• Kon . u: ,

och

2.
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I I. Men J osabeat, konungadottern,
hade tagit J oas, Ahasjas son, och hemligen fört honom bort ifrån de kungliga barnen, som skulle dödas, och
flyttat honom och hans amma in uti
sängkammaren; och J osabeat, konung
Jorams dotter, prästen J ojadas hustru,
gömde honom, emedan hon var Ahasjas syster, undan för Atalia, så att
hon icke fick döda honom. , Kon. n: •·
12. Och han var med dem i Guds
hus och hölls gömd i sex år uneler
<let att Atalia regerade i landet.
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8. Och Levilerna och hela Juda
gjorde allt såsom prästen Jojada hade
budit dem och togo enhvar sitt manskap, både dem som skulle tillträda
vakthållningen på sabbaten och dem
som skulle aflösas på sabbaten, ty
prästen Jojacla lät icke de särskilda
afdelningarna skiljas åt.
9· Och prästen Jojada gaf åt höfvitsmännen öfver hundra de lansar,
sköldar och rustningar, som hade tillhört konung David och som voro i
Guds hus.
::! Kon. n: 3·
ro. Och han uppställde hela folket,
hvar och en med sitt vapen i hand,
23 Kapitlet.
ifrån husets högra sida till husets
Jf'tlS l•lifver komm.e-.
Atalia dödas.
vänstra sida, emot altaret och emot
och i sjunde året fattade J ojacla huset, rundt omkring konungen.
2 Kr1n. Il: 11.
mod och tog med sig i förbund
II. Och de förde ut konungasonen
höfvitsmänuen öfver hundra, Asaija,
Jerohams son, Ismael, Johanans son, och öfverlänmadc åt honom diademet
Asarja, Obecls son, Maaseja, Aclajas och vittnesbördet och utropade honom till konung, och Jojada och hans
son, och Elisafat, Sikris son.
2. Och de foro omkring i Jnda och söner smorde honom och sade: J4efve
o Kon. n: ro.
församlade Leviterna utur alla Judas konungen!
12. Och då Atalia fick höra ropet
städer och h ufvudmännen för Israels
faclersh u s, och de kommo till J eru- af folket, som lopp till och prisade
konungen, gick hon in till folket i
snlem.
3· Och hela församlingen gjorde ett Herrens hus.
13. Och när hon såg sig omkring,
förbund i Guds hus med konungen.
Och ban* sade till dem: Si, konungens si, då stod konungen på elen uppson skall blifva konung, såsom Her- höjda platsen vid ingången, och höfvitsmännen och trumpetarue stodo
ren har sagt om Davids barn.
utmed konungen, och allt landets folk
2 Ram. 7: 13.
2 Krön. 2r: 7·
4. Detta är hvacl I skolen göra: en gladde sig, och man stötte i trumpetredjedel af eder, som på sabbaten ter, och sångame uppstämde lafsånger
tillträder vakthållningen, af prästerna efter instrumenter, och A talia ref sina
och Leviterna, skall vara dörrvaktare kläder och ropade: Sammansväijning,
vid trösklarne,
sammansvälj n in g!
2 Kon. n: IJ, J4 . 23: 3· 1 Krön. 25: x.
5· och en tredjedel vid konungens
14. Och prästen Jojada lät höfvits.
lms, och en tredjedel vid porten J esod, och allt folket skall vara i för- männen öfver hundra, som hade befäl
gårdame till Herrens hus.
öfver hären, gå ut, och sade till dem:
6. Och iugen annan må gå in i Fören henne ut emellan lederna! Och
Herrens hus än prästerna och de om någon följer henne, må han dötjänstgörande T_.eviterna. De må gå das med svärd, ty prästen hade sagt:
in, ty de äro helgade, och allt det I Herrens hus skolen I icke döda
öfriga folket må taga Herrens före- henne.
skrifter i akt.
15. Och de öppnade rum för henne
7· Och Leviterna må omgifva ko- på båda sidor, och när hon kom till
nungen på alla sidor, hvar och en ingången af hästporten i konungens
med sina vapen i hand; och hvilken hus, dödade de henne där. • Kon. n: r6.
som går in i huset, han skall dödas.
Och stannen utmed konungen, ehvad
16. Och Jojada gjorde ett förbund
han går in eller går ut!
emellan sig och allt folket och ko• Jojoda.
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nungen, alt de skulle vara Herrens
folk.
• Kon. n: '7·
17. Och allt folket gick in i Baalshuset, och de refvo ned det och sönderslogo dess altaren och dess bilder,
och Mattan, Baalsprästen, dödade de
inför altarena. 5 Mos. , 3 : 9 . 2 Kon. n: tB.
18. Och J ojada lade tillsynen öfver
Herrens hus i de Levitiska prästernas
hand, hvilka David hade indelat på
Herrens hus, att de skulle offra brännoffer åt Herren, såsom skrifvet är i
Moses lag, under fröjd och sång efter
Davids anordning.

li:AP. 24: 15.

tema, att de utaf juda och Jerusalem iudrifva den gärd, som Mose,
Herrens tjänare, hade pålagt Israels
menighet till vittnesbördets tabernakel?
• Mos. 35: 5·
7· Ty den ogudaktiga Atalia och
hennes söner hafva fördärfvat Guds
hus, och allt som varit helgadt till
Guds hus hafva de anväudt till Baalsbilder.
8. Och konungen befallde, att man
skulle göra en kista och ställa den
utanför vid porten till Herrens hus
2

Kon.

12 :

9·

9· och påbjuda i Juda och Jerusa19. Och h an ställde dörrvaktame lem, att man skulle erlägga åt Hervid portarue till Herrens hus, att ingen ren den gärd, hvilken 1\Iose, Guds
i någon måtto oren skulle där in- tjänare, hade pålagt Israel i öknen.
2 ~l os. 30: 12. 13.
komma.
ro. Och alla höfdingarne och allt
20. Och han tog höfvitsmännen öffolket fröjdade sig och erlade den och
ver hundra och de förnämste och kastade den i kistan till dess alla
mäktigaste ibland folket och allt lanhade slutat att så göra.
dets folk och förde konungen ned
ifrån Herrens hus, och de gingo igeI I. Och när tid ble f att föra kistan
nom den öfre porten in i konungens till de Leviter, som konungen hade
hus, och de satte konungen på ko- förordnat att hafva tillsyn däröfver,
nungatronen.
2 Kon. u: '9·
och desse sågo, att däruti var myc21. Och allt landets folk var gladt, ket penningar, så kommo konungens
och staden var lugn; och Atalia hade skrifvare och öfversteprästens ombud
de dödat med svärd.
2 Kon. n: 20.
och tömde kistan och buro henue
tillbaka till sitt rum. Så gjorde de
24 Kapitlet.
gång efter annan och samlade penningar i mängd.
Joas' regering ocl1. död.
12. Och konungen och Jojada gåfvo
oas var sju år gammal då han vardt ut dem till dem som hade bestyret
kon ung, och han regerade i fyra- med arbetet på Herrens hus, och desse
tio å r i J erusalem. Och hans moder lejde stenhuggare och timmermän till
h ette Zibja ifrån Beer-Seba. 2 Kon. 12:" att förnya Herrens hus, och därjämte
2 . Och Joas gjorde hvad rätt var järn- och kopparsmeder till att iståndi H e rrens ögon så länge prästen Jo- sätta Herrens hus.
jada lefde.
2 Kon. 12: •·
13. Och de som hade bestyr med
3· Och Jojada tog åt honom två arbetet bestyrde det så, att arbetet
hustr.ur, och han födde söner och blef färdigt genom dem, och de återdöttrar.
ställde Guds hus i sitt rätta skick
4· Och därefter tog J oas sig före och gjorde det starkt.
alt förnya Herrens hus.
Och när de hade slutat, buro
s. Och han församlade prästerna de 14.återstoden
af penniugame till kooch Leviterna och sade till dem : Fa- nungen och J ojad a, och han lät däraf
ren ut till Judas städer och samlen göra kärl till Herrens hus, kärl till
ihop utur hela Israel penningar till tjänsten och till offer, och skålar och
att iståndsätta eder Guds hus år efter andra kärl af guld och silfver. Och
å r och skynden eder att göra så! Men man offrade brännoffer i Herrens hus
Leviterna skyndade icke.
beständigt så länge J ojada lefde.
6. Och konungen kallade J ojada,
2 Kon. 12: 13.
i\fversteprästen, och sade till honom:
15. Och Jojada vardt gammal och
H vi har du icke gifvit akt på I,evi- mätt af dagar och blef död. Et*.
3 Mos. t: 3·

J

I

Krön. :a3: 26 f.

UP. 2<!: 16.
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hundra trettio år gammal var han vid
sin död.
16. Och de begrofvo honom i Davids stad ibland konungame, emedan
han hade gjort väl med Israel och
med Gud och hans hus.
17. Och efter Jojadas död kommo
de förnämste i Juda och bugade sig
för konungen. Då hörsammade konungen dem.
18. Och de öfvergåfvo Herrens, deras
fäders Guds, hus och tjänade Astartebilder och andra beläten. Och vrede
kom öfver Juda och Jerusalem för
denna deras brottslighets skull.
19. Och han sände profeter ibland
dem, att de skulle omvända dem till
Herren; och desse varnade dem, men
de hörde dem icke.
20. Och Guds ande kom öfver Sekarja, prästen Jojadas son, och han
trädde fram inför folket och sade till
dem: Så säger Gud: Hvi öfverträden
I Herrens bud, eder till olycka? Emedan I hafven öfvergifvit Herren, så
skall han ock öfvergifva eder.
21. Och de sammansm.1ro sig emot
honom och stenade honom på kouungens befallning i förgården till
Herrens hus.
Matt. 2 3 : 35 .
22. Och konung J oas kom icke ihåg
den kärlek, som J oj ad a, hans fader,
hade bevisat honom, utan dräpte hans
son. Och vid sin död sade denne:
Måtte Herren detta se och straffa!

492

honom på hans säng; och han blef
död, och de begrofvo honom uti Davids stad, men i konungagrafvama
begrofvo de honom icke.
26. Och desse voro de som sammansvuro sig emot honom: Sabad,
son till Simeat, en Ammonitiska, och
Josabad, son till Simrit, en Moabitiska.
2 Kon. 12: 2o.
27. Och hans söner, och de många
utsagorna • om honom, och byggandet på Guds hus, si, om detta allt är
skrifvet i konungames historiebok.
Och Amazja, hans son, vardt konung
i hans ställe.

25 Kapitlet.
Amazja.

A mazja
var tjugufem år gammal då
han vardt konung, och han regerade tjugunio år i Jerusalem. Och
hans moder hette Joaddan, ifrån JerusalenL

2

Kon.

1

4: 2.

Och han gjorde hvad rätt var i
Herrens ögon, dock icke af hela sitt
hjärta.
3· Och sedan väldet hade blifvit
stadgadi för honom, dräpte han dem
af sina tjänare, som hade dräpt konungen, hans fader;
2 Kon. t 4 : 5·
4· men deras barn dödade han icke,
enligt hvad skrifvet är i Moses lagbok, i hvilken Herren har budit och
sagt: Föräldrar skola icke dö för sina
barn, och icke skola barn dö för sina
föräldrar, utan hvar och en skall dö
23. Och efter ett års förlopp drog för sin egen synd.
Syremas krigshär npp emot honom;
5 Mos. 24: 16. 2 Kon . 14: 6. Hes. r8: 20.
och de kommo till Juda och Jerusa5· Och Amazja församlade Juda och
lem, och de utrotade utur folket alla uppställde dem efter fadershusen, efter
de förnämste ibland folket, och allt höfvitsmännen öfver tusen och efter
deras byte sände de till konungen i hötvitsmännen öfver hundra, i hela
Daruaskus.
Juda och Benjamin, och mönstrade
24. Ehuruväl den Syriska krigshären dem ifrån tjugu år och därutöfver och
hade kommit med ett ringa antal folk, fann dem utgöra tre hundra tusen
gaf Herren i deras hand en ganska vapenföre män, som kunde draga i
talrik här, därföre att de hade öfver- härnad, bärande spjut och sköld.
gifvit Herren, deras fäders Gud. Och
4 Mos. y: 3·
6. Och af Israel lejde han ett hund ra
de utförde straffdomen öfver Joas.
25. Och när de drogo ifrån honom tusen stridbare män för ett huudra
- ty de hade lämnat honom, träffad centner silfver.
af många sår - sammansvuro sig
7· Och en Gudsman kom till hohans tjänare emot honom, för prästen nom och sade: Konung, låt icke IsJ ojadas söners blods skull, och dräpte raels här gå men dig! ty Herren är
" Se v. 19.
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icke med Israel eller med alla Efraims
barn;
8. utan drag du åstad, gör det, gå
med fast mod till striden, skulle än
Gud låta dig falla för fienden! ty hos
Gud är makt både till att hjälpa och
till att stjälpa.
9· Och Amazja sade till Gudsmannen: Men huru skall det väl då gå
med de hundra centnerna, som jag
har gifvit åt Israels härskara? Och
Gudsmannen svarade: I Herrens makt
står att gifva dig mera än det.
10. Och Amazja frånskilde den härskara, som hade kommit till honom
~rån Efraim, och lät dem gå hem
tgen. Och de blefvo häröfver högeligen förbittrade emot Juda, och de
vände tillbaka hem i vredesmod.

KAP. 25: 27.

17. Och Amazja, Judas konung, höll
råd och sände ett bud till J oas, son
af Joahas, son af Jehu, Israels konung,
och lät säga honom: Kom och låtom
oss se hvarandra an!
rS. Och J oas, Israels konung, sände
ett bud till Amazja, Judas konung,
och lät säga honom: En törnbuske
var eu gång på Libanon, som sände
bud till en ceder på Libanon och
sade: gif din dotter åt min son till
h~stru! men vilddjuren kommo på
Ltbanon och nedtrampade törnbusken.
2

Kon. r4: S, 9·

19. Du har sagt, att du har slagit
Edom, och däröfver förhäfver sig ditt
hjärta och högmodas du. Blif nu
hemma! H vi gifver du dig i fejd med
olyckan, att du må falla och Juda
med dig?

I 1. Och Amazja fattade mod och
20. Men Amazja hörde honom icke·
förde ut sitt folk och drog till Salt- ty det kom ifrån Gud, att de skull~
dalen och slog af Seirs barn tio tusen. varda gifne i fiendehand, därföre att
2 Kon. 14: 7·
de hade sökt Edoms gudar.
12. Och Judas barn togo tio tusen
2 L Och J oas, Israels konung, drog
lefvande till fånga, och dem förde de
åstad, och de sågo hvarandra an han
upp till en bergsklint och störtade
och Amazja, Judas konung, i' Betdem utför bergsklinten, så att de alle
Semes, som ligger i Juda. 2 Kon. , 4 , "·
blefvo krossade.
22. Och Juda vardt slagen af Is13. Och männen af den härskaran
rael, så att hvar och en flydde till
hvilken Amazja hade sändt tillbak~
2 Kon. 14 : 12 •
och som icke hade fått gå med ho- sitt tält.
23. Och Joas, Israels konung, tog
nom till striden, inföllo i Judas städer, ifrån Samaria och ända till Bet- Amazja, Judas konung, son af Joas,
son af J oahas, till fånga i Bet-Serues,
Horan, och slogo af dem tre tusen
och de förde honom till J ernsaleru,
och togo stort byte.
och af muren omkring Jerusalem ref
14. Och då Amazja kom tillbaka
han ned ett stycke ifrån Efraimsporifrån att hafva slagit Edomeerna, förde
ten ända till Hörnporten, fyra hundra
han med sig Seirs barns gudar och
2 Kon. , 4 , , 3.
uppställde dem till gudar åt sig och till- alnar långt.
24. Och han tog allt guld och silibad dem och antände rökverk åt dem.
ver och alla kärl, som funnos i Guds
15. Och Herrens vrede upptändes
hus
hos Obed-Eclom, och konungsemot Amazja, och han sände till honom en profet, som sade till honom: husets skatter och gisslan clätjämte
och vände tillbaka till Samaria.
;avi söker du det folkets gudar, som
2 Kon. 14: 14.
tcke hafva kunnat rädda sitt folk utur
25. Och Amazja, son till Joas, Judin hand?
das konung, lefde efter J oas', J oa16. Och då han så talade till ho- has' sons, Israels konungs, död i femnom, svarade han honom: Hafva vi ton år.
2 Kon.' 14 : 17 .
satt dig till konungens rådgifvare?
Håll upp! Hvi vill du att man skall
26. Och hvad mera kan vara att
slå dig ned? Och profeten höll upp säga om Amazja, det första som det
och s~de: Jag förmärker, att Gud har sista, si, det är uppskrifvet i boken
beslutit att fördärfva dig, emedan du om Judas och Israels konungar.
har gjort detta och icke vill höra
27. Och ifrån den tiden då Amazja
mitt råcl.
afföll ifrån Herren gjorrle ile en sam-
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KAP. 26: 28.

mansväljning emot honom i J erusalem, och han flydde till Lakis. Och
de sände efter honom till Lakis och
dödade honom där.
2 Kon. 14: rg.
28. Och de förde honom därifrån
i vagn, och de begrofvo honom med
hans fäder i Judas stad. • Kon. , 4: 20.

26 Kapitlet.
Ussia.

Qch

allt Judas folk tog Ussia, som
då var sexton år gammal, och
gjorde honom till konung i hans faders,
Amazjas, ställe.
2. Han befäste Elot och återställde
det åt Juda sedan konungen hade
gått till hvila med sina fäder.
2

Kon.

14: 22.

3· Ussia var sexton år gammal då

han vardt konung, och han regerade
ferntiotvå år i Jerusalem. Och hans
moder hette Jekolia, ifrån Jerusalem.
.
2 Kon. r s: 2.
4· Och han gjorde hvad rätt var

i Herrens ögon, alldeles såsom hans
fader Amazja hade gjort. 2 Kon. r s: 3·
S· Och han sökte Gud så länge Sekmja, läraren i gudaktighet, lefde.
Och så länge han sökte Herren, lät
Gud honom väl gå.
6. Och han drog ut och stridde
emot Felisteerna och bröt ned muren
i Gat och muren i Jabne och muren
i Asdod, och han byggde städer i
Aselods område och i Fetisteernas land.
7· Och Gud halp honom emot Felisteen1a och emot Araberna, som
bodde i Gur-Baal, och emot Meuniterna.
8. Och Ammoniterna gåfvo skänker
åt Ussia, och hans namn gick ända
till Egypten, ty han vardt öfvermåttan mäktig.
9· Och Ussia byggde torn i Jerusalem på Hörnporten och på Dalporten och på Vinkeln och befäste dem.
10. Och han byggde tom i öknen
och gräfde många brunnar, ly han
hade mycken boskap, både i låglandet
och på slätten. Åkerbrukare och vingårdsmän hade han i bergstraktema
och på Karmel, ty han var en vän
af åkerbruk.
IJ. Och Ussia hade en krigsvan
!lär, som drog ut i härnad i ordnade

skaror, efter en förteckning, som var
uppgjord af J eguel, skrifvaren, och
Maaseja, tillsyningsmannen, under inseende af Hananja, en af konungens
höfdingar.
12. Hela antalet af hufvudmän för
fadersbusen för krigsmanskapet var
två tusen sex hundra.
13. Och under dem lydde krigshären, tre hundra sju tusen fem hundra,
krigsvane, kraftfulle män, till att hjälpa
konungen emot fienden.
14. Och Ussia anskaffade åt dem,
åt hela hären, sköldar och spjut och
hjälmar och pansar och bågar och
slungstenar.
15. Och han lät i Jerusalem göra
konstigt hopsatta kastredskap, att uppsättas ofvanpå tornen och på hörnen,
till att därmed kasta pilar och stora
stenar; och hans namn gick till aflägsna trakter, ty underligen blef ban
till makt förhulpen.
16. Och ju mäktigare han blef, desto
högmodigare blef hans hjärta, till hans
fördärf, och han försyndade sig emot
Herren, sin Gud, och gick in i Herrens tempel för att antända rökverk
på altaret.
• J\!os. 3o: 7 .
17. Och efter honom ingick Asarja,
prästen, och åttio Herrens präster,
oförskräckte män.
18. Och de satte sig emot konung
Ussia och sade till honom : Det tillhör icke dig, Ussia, att antända rökverk åt Herren, utan prästerna, Arous
barn, som äro helgade till att tända
rökverk. Gack ut ur helgedomen!
ty du försyndar dig, och det skall
icke lända dig till ära från Herren
Gud.
4 Mos. 18: 7·
19. Och Ussia vardt vred; och han
hade ett rökelsekar i sin hand. Och
under det ban for u t i vrede emot
prästerna, slog spetälska ut på hans
panna, i prästernas åsyn, i Herrens
hus, bredvid rökelsealtaret
20. Och Asatja, öfversteprästen, och
alla prästerna vände sig till honom,
och si, då var han spetälsk på sin
panua, och de drefvo honom därifrån.
Och han skyndade sig ock själf ut,
emedan Herren hade hemsökt honom.
21. Och konung Ussia förblef spetälsk ända till sin dödsdag, och han
bodde uti det afstängda buset, såsom
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spetälsk, ty han var utesluten ifrån
Herrens hus. Och Jotam, hans son,
förestod konungens hus och dömde
landets folk.
o Kon. '5' 5·
22. Och hvad mera kan vara att
säga om Ussia, det första som det
sista, det har profeten Esaia, Amoz'
son, beskrifvit.
23. Och Ussia gick till hvila med
sina fäder, och de begrofvo honom
med hans fäder på den grafmark, som
hörde konungarne till; ty de sade:
Han är spetälsk. Och J o tam, hans
son, vardt konung i hans ställe.

27 Kapitlet.

J

Yotam.

otam var tjugufem år gammal då
han vardt konung, och han regerade sexton år i Jerusalem. Och hans
moder hette J erusa, Zadoks dotter.
2 Kon. 15: 33·

KAP. 28: 9.

9· Och ]otam gick till hvila med
sina fäder, och de begrofvo honom
uti Davids stad. Och Ahas, hans son,
vardt konung i bans ställe.

28 Kapitlet.
Alzns.

A hasvarcltvarkonung,
tjugu år gammal då han
och han regerade
sexton år i Jerusalem; och han gjorde
icke hvad rätt var i Herrens ögon,
såsom hans fader David, • Kon. 1 6: 2.
2. utan han vandrade på Israels
konungars väg, och äfven gjorde han
gjutna beläten åt Baal,
3· och han tände rökverk i Hinnoms sons dal och lät sina barn gå
igenom eld, efter de folks vederstyggliga seder, hvilka Herren hade fördrifvit undan för Israels barn.
s Mos. t8: to. 2 Kon. t6: 3· Jer. 7:30 1 31. rg: 5·
4· Och han offrade och tände rökverk på höjderna och på kullar och
under alla gröna träd.
, K on. 16: 4 •

Och han gjorde hvad rätt var i
Herrens ögon, alldeles såsom hans
S· Och Herren, hans Gud, gaf h ofader Ussia hade gjort. Men i Her- nom i den Syriske konungens band,
rens tempel gick han icke in. Och
och de slogo honom och förde bort
folket gjorde ännu hvad orätt var.
ifrån honom en stor hop fångar till
2 Kon. 15: 35· 2 Krön. >6: 16.
Damaskus; och han vardt ock gifven
3· Han byggde den öfre porten i Israels konungs hand, så att denne
till Herrens hus, och på Ofelsmuren
gjorde ett stort nederlag på honom.
byggde han mycket.
Es . 7: r.
Jer. 26: 10. 36: IO. Neh. 3: 26. n: 21.
6. Och Pekah, Remaljas son, slog
4· Och han byggde städer i Judas af Juda ett hundra tjugu tusen på en
bergstrakt, och i skogarue byggde dag, allesamman stridbare män, därhan borgar och torn.
före att de hade öfvergifvit Herren,
5· Och han stridde med Ammoni- deras fäders Gud.
ternas konung, och han vardt dem
7· Och Sikri, en tapper man ifrån
öfvermäktig, så att Ammoniterna gåfvo Efraim, dräpte Maaseja, konungasohonom för det året ett hundra cent- nen, och Asrikam, slottshöfdingen, och
ner silfver och tio tusen kormått h vete Elkana, den andre mannen efter kooch tio tusen kormått korn. Det- nungen.
samma erlade Ammoniterna åt honom
8. Och Israels barn bortförde ifrån
både det andra och det tredje året. sina bröder såsom fångar två hundra
6. Och J o tam vardt mäktig, ty han tusen deras kvinnor, söner och döttriktade sina vägar till Herren, sin rar, och togo dessutom ett stort byte
Gud.
ifrån dem och förde bytet till Sam aria.
9· Och där var en Herrens profet,
7· Och h vad mera kan vara att säga
om J o tam och om alla hans krig och. som hette Oded, och han gick ut mot
hans vägar, si, det är uppskrifvet i hären när den kom till Samaria och
boken om Israels och Judas konungar. sade till dem: Si, emedan Herren,
edra fäders Gud, är vred på Juda, har
2 Kon. 15: 32 f.
8. Tjugufem år gammal var han han gifvit dem i eder band, men I
då han vardt konung, och han rege· hafven slaktat dem med en grymhet,
raele sexton år i Jerusalem.
som hunnit upp till himmelen.
2.

KAP. 28: 10.
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ro. Och I runnen nu underlägga
eder J u das och Jerusalems barn till
trälar och trälinnor. Hafven I då icke
själfve försyndat eder emot Herren,
eder Gud?
r r. Hören mig därföre nu och sänden fångame tillbaka, hvilka I hatven tagit ifrån edra bröder! ty Herrens vrede är upptänd emot eder.
12. Och några af de förnämste ibland
Efraims barn, Asarja, Johanans son,
Berekja, Mesiliemots son, Jehiskia,
Sallums son, och Amasa, Hadlais son,
stodo upp emot dem, som kommo
ifrån hären,
13. och sade till dem: I mån icke
föra dessa fångame hit in; ty, för att
ådraga oss skuld inför Herren, ämnen I nu ytterligare öka våra synder
och vår skuld. Vår skuld är stor nog,
och Herrens vrede är upptänd emot
Israel.
14. Då utlämnade det väpnade manskapet fångame och bytet i höfdingarnes och hela menighetens åsyn.
15. Och någre män, som till namn
uppgifne voro, stodo upp och togo
fångarne, och alla dem som voro nakne
ibland dem uppklädde de af bytet;
och de klädde dem, satte skor på dem
och gåfvo dem mat och dryck och
smorde dem och förde på åsnor alla
som voro svage och sände dem till
J eriko, Palmstaden, till deras bröder,
och vände tillbaka till Samaria.
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ansatte honom och underslödde honom icke.
21. Fastän Ahas tog en del af hvad
som fanns i Herrens hus och i konungens hus och hos höfdiugarne och
gaf det åt konungen i Assyrien, så
halp det honom icke.
22. Och i sitt trångmål försyndade:
konung Ahas sig än mer emot Herren
23. och offrade åt gudarue i Damaskus, som hade slagit honom, och
sade: Emedan de Syriske konungarDes gudar hjälpa dem, så villjag offra
åt dem, att de må hjälpa mig. Men
de bragte honom och hela Israel på
fall.
Dom. 16: 23. 2 Kon. 16: 10.
24. Och Ahas hopsamlade kärlen i
Guds hus och bröt sönder kärlen i
Guds hus och stängde igen dörrarna
till Herrens hus och gjorde sig altaren
i hvarje vrå i Jerusalem, 2 Kon. 16: r 7•
25. och i alla Judas städer anlade
han offerhöjder och tände rökverk åt
främmande gudar och förtörnade Herren, hans fäders Gud.

26. Och hvad mera kan vara att
säga om honom och om alla hans
vägar, de första som de sista, si, det
är uppskritvet i boken om Judas och
Israels konungar.
2 Kon. •6: , 9 ,
27. Och Ahas gick till hvila med
sina fäder, och de begrofvo honom
i staden, i Jerusalem, ty de lade honom icke uti de Israelitiske konungarnes grafvar. Och Hiskia, hans son,
r6. Vid denna tiden sände konung vardt konung i hans ställe. 2 Kon. 1 8: ..
Ahas bud till konungarue i Assyrien,
att de skulle hjälpa honom. 2 Kon. •6: 7.
29 Kapitlet.
17. Och dessutom hade Edomeerna
Hiskla. Gudstjänstens ltterställande.
kommit och slagit Juda och tagit
fångar,
iskia var tjugufem år gammal då
r8. och Felisteerna hade gjort inhan vardt konung, och han refall i städerua i Judas lågland och syd- gerade tjugunio år i Jerusalem. Och
land och intagit Bet-Semes, Ajalon, hans moder hette Abia, Sekarjas dotter.
Gederot och Soko med dess köpingar
2 Kon. t8: I.
2. Och han gjorde hvad rätt var i
och Tirona med dess köpingar och
Gimso med dess köpingar och bosatt Herrens ögon, alldeles såsom hans
fader David hade gjort.
sig uti dem;
19. ty Herren förödmjukade Juda
3· I första året af sin regering, i
för Ahas', den Israelitiske konungens, den första månaden, öppnade han
skull, därföre att han hade lossat alla dörrarna till Herrens hus och satte
baud i Juda och försyndat sig emot dem i stånd.
4. Och ban kallade fram prästerna
Herren.
20. Och emot honom kom Tiglat- och Leviterna och församlade dem
Pilneser, konungen i Assyrien, och på den öppna platsen mot öster,
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5· och han sade till dem: Hören
mig, I Leviter! Helgen eder nu och
helgen Herrens, edra fäders Guds, hus
och skaffen ut orenheten ifrån helgedomen!
6. Ty våra fäder hafva försyndat
sig och gjort hvad ondt är i Herrens,
vår Guds, ögon och öfvergifvit honom och vändt sitt ansikte b ort ifrån
Herrens boning och vändt honom
ryggen.
1· Och de hafva stängt dörrama till
förhuset och utsläckt lamporna och
icke tändt rökverk och icke offrat
brännoffer i helgedomen åtisraels Gud.
8. Och därföre är Herrens vrede
kommen öfver Juda och Jerusalem,
och han har gjort dem till en skräckbild, till ett föremål för häpnad och
hån, såsom I sen med eg na ögon.
9· Och si, fördenskull hafva våra
fäder fallit för svärdet, och våra söner och våra döttrar och våra hustrur
äro i fångenskap.
2 Krö n. 28: 5 .
ro. Nu hafver jag i sinnet att göra
ett förb~md med H.erren, Israels Gud,
att hans vredes eld måtte vända sig
ifrån oss.
r r. Mine söner, varen nu icke försumlige! ty eder har Herren utkorat,
att I skolen stå inför hans ansikte
till att tjäna honom och till att vara
hans tjänare och antända hans rökverk.
2 i\los . 28 , ' · 4 Mos . 3 , 6 •
M
• t d L 't
I2. D a s 0 0 eV1 erna upp:
a-

KAP. :&9: 27.

17. Och de bötjade helgandet på
den första dagen i den första månaden, och på åttonde dagen i månaden
kommo de till Herrens förhus och
helgade Herrens hus i åtta dagar; och
på den sextonde dagen i första månaden hade de slutat.
r8. Och de gingo in till konung
Hiskia och sade: Vi hafva renat hela
Herrens hus och brännoffersaltaret ocJ
alla dess kärl och skådebrödsbordet
och alla dess kärl;
rg. och alla de kärl, som konung
Ahas hade vanhelgat genom sin synd
då llan var konung, hafva vi ställt i
ordning och helgat, och si, de äro
inför HelTens altare.
20. Och konung Hiskia stod bittida upp om morgonen och hopsamlade de förnämste i staden och gick
upp till Herrens hus.
2r. Och de förde fram sju stutar
och sju vädurar och sju lamm och
sju getabockar till syndoffer för riket
och för helgedomen och för Juda;
och han sade till Arons barn, prästerna,
att de skulle offra på Herrens altare.
3 Mos . 4: '4·

22. Och de slaktade stutarne, och
prästerna upptogo blodet och stänkte
det på altaret, och de slaktade vädurarne och stänkte blodet på altaret,
och de slaktade lammen och stänkte
blodet på altaret.
3 :M os. 8: 15, 19, 24. ELr. g: 21.
23. Och de förde syndoffersbockarne

~1;~, a~~~~!~t:~:~s ~~~u{o;~h ~:;1:: ~~m1 ~~~ö~i~~n~~:;:r o~p~e~!~eten
Mos .
Mos. , .

raris barn, Kis, Abdis son, och Asatja,
Jehallelels son; och af Gersoniterna,
Joab, Simmas son, ochEden,Joahsson;
13. och af Elizafans barn, Simri
och Jeguel; och af Asafs barn, Sekatja och Mattanja;
14. och af Hemans barn, Jehuel
och Simei; och af Jetlutuns barn, Semaja och Ussiel.
rs. Och de hopsamlade sina bröder
och helgade sig och gingo in, efter
konungens bud, enligt Herrens ord,
till att rena Herrens hus.
r6. Och prästerna gingo in i Herrens hus till att rena det och förde
all den orenhet, som de funno i Herrens tempel, ut på förgården till Herrens hus, där I,eviterna togo emot
den och buro den ut i Kidrons dal.

2

2 9 , 10 ,

3

4 15

24. Och prästerna slaktade dem och
stänkte deras blod såsom syndoffer
på altaret till att försona hela Israel, ty
konungen hade befallt att offra brännoffer och syndoffer för hela Israel.
25. Och han anställde Leviterna i
Herrens hus med cymbaler, cittror
och harpor, såsom David och Gad,
konungens siare, och profeten Natan
hade befallt, ty det var så budet genom Herren, genom hans profeter.
I

Krön. 6: 31.

x6: 4·

23: 5·

25: x, 6 .

26. Och Levitema stodo med Davids sånginstrumenter, och prästerna
med trumpeter.
4 Mos. 10: zo.
27. Och Hiskia befallde, att mau
skulle offra brännoffret på altaret; och

KAP. 29: 28.
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på samma gång som man begynte
med brännoffret, begynte ock Herrens sång och trumpeterna, och det
efter ledning af Davids, Israels kommgs, instruruenter.
28. Och hela menigheten tillbad,
och sångame sjöngo, och trumpetarue
trumpetade ända till dess brännoffret
var fulländadt.
29. Och då brännoffret var fulländadt, bugade sig konungen och alla
som med honom voro tillstädes och
tillbådo.
30. Och konung Hiskia och höfdingarue befallde Lev;terna att !ofsjunga Herren med Davids och Asafs,
siarens, ord; och de lofsjöngo med
fröjd och bugade sig och tillbådo.
3 r. Och Hiskia bötja<le tala och sade:
I ärcn nu invigde åt HetTeu. Kommen och fören fram slaktoffer och
lofoffer till Hetrens hus! Och menigheten förde fram slaktoffer och
lofoffer och, den som ville, brännoffer.
3 !\fos. 7:

12.

32. Och antalet af de bräunoffer,
som menigheteu framförde, var sjuttio
oxar, hundra vädurar och två hundra
lamm. Alla dessa gåfyos till brännoffer åt Herreu.
33· Och till tackoffer helgades sex
hundra oxar och tre tusen får.
34· Och då prästerna voro för få
och icke förmådde draga huden af
alla brännoffren, biträdde dem deras
bröder r..eviterna till dess detta göromålet var slutadt och till dess prästerna
hade hunnit helga sig; ty Leviterna
hade Yarit uereuvilligare att helga sig
än prästerna.
35· lllen också var autalet stort af
brännoffer, hvartill kommo de fettstycken, som hörde till tackoffren, och
de drickoffer, som hörde till brännoffren. Och tjänsten i Ilenens hus
yardt ordnad.
36. Och Hiskia och allt folket gladde
sig, att Gud hade ordnat tjänsten åt
folket; ty allt hade hastigt kommit
till stånd.

30 Kapitlet.
lfiski" MU/er pllska.

O
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till Efraim och Manasse, att de skulle
komma till Herrens hus i Jerusalem
och fira Herrens, Israels Guds, påskhögtid.
2. Och konungen gick till råds med
sina höfdingar och med hela menigheten, att de skulle fira påskhögtiden
i den andra målladen;
2

!l!os.

12:

6.

4 1\los. g:

II.

3· ty de kunde icke fira den i den
första målla<len, emedan prästema icke
hade helgat sig tillräckligt, och folket
icke var samlad t till Jerusalem.
4· Och saken behagade konungen
och hela menigheten väl.
s. Och de beslöto, att låta kallelse
utgå i hela Israel, ifrån Beer-Seba
och ända till Dan, att mau skulle
komma och fira Herrens, Israels Guds,
påskhögti<l i Jerusalem; ty de hade
på lållg tid icke firat den såsoru föreskritvet är.
6. Och buden gingo åstad med brefven ift·åu konungens och hans hötdingars hand igenom hela Israel och
Juda efter konuugens befallning och
sade: I Israels barn, vänden eder om
till Herren, Abrahams, !saks och Israels Gud, att han må vända sig till
dem af eder som äro kvar och hafva
sluppit undan Assyriens konungars
hand!
o Kon. r s: '9·
7· Och varen icke såsom edra fäder
och edra bröder, som försyndade sig
emot Herren, deras fäders Gud, så
att han gaf dem till förödelse, såsom
I själfve hafl•en sett!
2 Krön. 2 ~: s.
8. Varen n u icke halsstyfve sasom
edra fäder, utan räcken Herren eder
hand och kommen till haus helge-dom, som han har helgat till evig
tid, och tjänen Henen, eder Gud,
att hans vredes eld måtte vända sig
ifrån eder!
9· Ty om I omväntlen eder till Herren, skola edra bröder och baru finna
barmhärtighet inför dem som hålla
dem fångna, så att de få komma åter
till detta landet igen, ty Herren, eder
Gud, är uådig och barmhärtig, och
han skall icke vända sitt ansikte ifrån
eder, om I omvändeu eder till honom.
• Mos. 34' 7·

Och buden foro ifrån deu ena
ch Hiskia sände ut bud till hela staden till den andra i Efraims och
Israel och J n da och skref bt·ef Manasses land och ända till Sebulon;
10.

2 KRÖNIKE-BOKEN.

men de gjorde gäck af dem och bespottade dem.
II. Endast några af Aser och Manasse och Sebulon ödmjukade sig och
gin go till Jerusalem.
12. Ä.fven öfver Juda kom Guds
hand, så att han gaf dem ett endräktigt hjärta till att göra efter konungens och höfdingarnes bud enligt
Herrens ord.
13. Och till Jerusalem församlade
sig mycket folk till att fira de osyrade brödens högtid i den andra månaden, en ganska stor menighet.
14. Och de stodo upp och bortskaffade de altaren, som voro i J erusaleru, och alla rökelsealtaren bortskaffade de och kastade dem i Kidrons dal.
rs. Och de slaktade påskoffret på
den fjortonde dagen i den andra månaden, och prästerna och Leviterna
blygdes och helgade sig och förde
brännoffer till H errens hus.
r6. Och de stodo på sin plats såsom dem var föreskri.fvet, efter Moses, Gudsmannens, lag; och prästerna
stänkte blodet, som de mottego utur
Leviternas hand.
17. Emedan mångavoro bland menigheten, som icke hade helgat sig, öfvertogo Leviterna slaktandet af påskalammen för alla som icke voro rene,
för att helga dem åt Herren;
18. ty en myckenhet af folket, många
ifrån Efraim, Manasse, Isaskar och
Sebulon, hade icke renat sig, utan
åto påskalammet på annat sätt än
föreskritvet är; * men Hiskia bad för
dem och sade: Herren, den gode, förläte hvar och en
19. som riktar sitt hjärta till att
söka Herren Gud, h ans fäders Gud,
om han än icke är ren efter helgedomens kraf!
20. Och Herren hörde Hiskia och
h ela de folket.
21. Och så firade Israels bam, som
voro tillstädes i Jerusalem, de osyrade
brödens högtid i sju dagar med stor
fröjd; och Leviterna och prästerna
lofsjöngo Herren hvar dag efter in~trumen ter för Herrens lof.
n . Och Hisida talade vänligt till
~ • M •Js >Z: 3 f

3!110>. 7'

21.

KAP. 31 : 2.

alla de Leviter, som hade god insikt
i Herrens tjänst. Och de ålo af höglidens offer i sju dagar och offrade
tackoffer och lofsjöngo Herren, sina
fäders Gud.
23. Och llcla menigheten kom öfverens 0111 alt fira sju andra dagar.
Och man firade också dessa sju dagame med fröjd;
24. ty Hiskia, Judas konung, gaf
såsom offergåfva för menigheten ett
tusen stu tar och sj u tusen får, och
höfdingame gåfvo såsom offergåfva
för menigheten ett tusen stutar och
tio tusen får, och präster hade nu
helgat sig i mängd.
2 Krön. 35: 7.
25. Och de fröjdade sig, hela Juda!:>
menighet och prästerna och Levitema
och hela den menighet, som hade
kommit ifrån Israel, och de främlingar,
som hade kommit ifrån Israels land,
och de som bodde i Juda.
26. Och det var en stor fröjd i J erusalem; ty ända ifrån Salomos, Davids sons, Israels konuugs, dagar hade
något s:'idant som detta icke skett i
Jerusalem.
27. Och de Levitiske prästerna stodo
upp och välsignade folket, och deras
röst vardt hörd, och deras bön kom
till hans heliga boning i himmelen.
4 Mos. 6 ; 23 .

3 1 Kapitlet.
Om prästentas ock Leviternas 1tnd erlldll.

när allt detta var afslutadt,
O chgingo
alla Israeliter, som voro
tillstädes, u t till J u das städer och
nedbröto stoderna och höggo sönder
Astartebilderna och nedrefvo offerhöjderna och altarna utur hela Juda och
Benjamin och i Efraim och 1\Ianasse
till dess man hade gjort slut på dem;
h varefter alla Israels barn Yände tillbaka, hvar och en till sin besittning
i sina städer. • K on. I8: 4 · • Krön. 32: 1 2.
2. Och Hiskia fastställde prästernas
och Leviternas afdelningar, så att h var
och en fick plats, i mån af sin tjänstgöring, så präster som Leviter, vid
brännoffren och tackoffren, till att
tjäna och tacka och lofsjunga i por.
tante till Herrens läger.

4 Mos. 9: 6 ,

3 Mos . 8: 35·

~Mo;

4: 3•

KAP. 31: 3.

2 KRÖNIKE-BOKEN.

3· Och konungen anslog en del af
sina ägodel ar till brännoffren, till morgonens och aftonens brännoffer, och
till brännoffren på sabbaterna, nymånaden~a och högtiderna, enligt hvad
skrifvet är i Hen·ens lag. 4 Mos. zB: 3 f .
4· Och han sade till folket, till dem
som bodde i Jerusalem, att de skulle
gifva prästerna och Leviterna deras
del, att de skulle kunna hålla sig fast
vid Herrens lag.
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14. Och Kore, Jimnas son, en Levit,
som var dörrvaktare på östra sidan,
sattes öfver de frivilliga gåfvorna till
Gud, att han skulle utdela Herrens
offergåtvor och det allraheligaste af
offren.
3 Mos. z : 3·
rs. Och under honom sattes Edin,
Minjamin, Jesua, Semaja, Amatja och
Sekanja, uti präststäderna, att de på
heder och tro skulle göra utdelningen
åt sina bröder, efter deras afdelningar,
4 Mos. 18: 8. Neh. 13: 10, n. Syr. 38: 25, 26. åt den minste såsom åt den störste,
5· Och då den befallningen kom
s 1\los. xB: 8. Jus. 2x: 9·
ut, gåfvo Israels barn i rikt mått först16. dock med undantag af dem som
ling af säd och vin och olja och ho- i deras namnförteckning på mankön
nung och allehanda årsYäxt på mar- ifrån tre års ålder och därutöfver voro
ken; och tionde af allt förde de fram uppförde såsom de, hvilka ägde att
i stor mängd.
gå till Herrens hus, hvar på sin dag,
6. Och Israels och de Judas barn, till att göra tjänst i föreskritven ordsom bodde i Judas städer, äfven de ning efter deras afdelningar.
förde fram tionde af fäkreatur och
17. Och hvad angick namnförteckfår, och tionde af det helgade, som ningen på prästerna, så var den uppvar helgadt åt Herren, deras Gud, gjord efter deras fadershus, och Leoch upplade det i särskilda högar.
viterna voro upptagne ifrån tjugu års
7· I den tredje månaden begynte ålder och därutöfver till att göra tjänst
de att upplägga högarne, och i den i föreskritven ordning, efter deras afsjunde månaden slutade de därmed. delningar.
x Krön. 23: 27.
8. Och när Hiskia och höfdingarne
18. Och att de skulle uppgöra en
kommo och sågo l!ögarne, prisade förteckning på samtliga deras hushåll, deras kvinnor och deras söner
de Herren och hans folk Israel.
9· Och då Hiskia frågade prästerna och deras döttrar samt och synneroch Leviterna om högarnc,
ligen, ty på heder och tro ägde de
ro. svarade honom Asarja, öfverste- att förfoga öfver det heliga.
prästen, af Zadoks hus, och sade: Allt
19. Och för Arans barn, prästerna,
sedan man begynte framföra offer- voro på områdena af deras städers
gåfvorna till Herrens hus, hafva vi utmarker, särskildt för hvarje stad,
ätit och blifvit mätte och hafva dock män tillsatte, som voro uppgifne till
fått mycket kvar; ty Herren har väl· namnen, för att åt alla manspersoner
signat sitt folk, och h vad som är kvar ibland prästerna och åt alla de i förteckningen upptagne Leviterna utär den där stora massan.
I I. Och Hiskia befallde, att de skulle dela hvad dem tillkom.
20. Och så gjorde Hiskia i hela
inreda några kamrar i Herrens hus,
och de inredde sådana.
Juda, och han gjorde hvad godt och
12. Och i dem inlade man offergåf- rätt och sant var inför Herren, sin
vorna, både tionden och det som var Gud.
2 r. Och allt verk, som han företog
helgadt, på heder och tro; och öfverinseendet däröfver fick Konanja, Le- sig med tjänsten i Guds hus, efter
viten, och näst honom hans broder lagen och dess bud, för att söka sin
Gud, det gjorde han af allt sitt hjärta
Simei.
13. Och Jehiel, Asasja, Nahat, Asa- och hade god framgång.
hel, Jerimot, Josabad, Eliel, Jismakja,
Mahat och Benaja skulle hafva till32 Kapitlet.
syn däröfver, vid sidan af Konanja
Smtlteribs krigstllg mot 'Juda. Hisidas död.
och hans broder Simei, efter konung
edan han redligen hade fullgjort
Hiskias befallning. Och Asatja var
allt detta, kom Sanherib, konung
furste i Guds hus.

S
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i Assyrieu, och drog iu i Juda och
belägrade de fasta städerna i afsikt
att lägga dem under sig.
2 Kon. Ig: 13.

Es. 36: 1. Syr. 4g: 20.

Och då Hiskia såg, att Sanherib
kom och vände sig till att belägra
Jerusalem,
3· gick han till råds med sina höfdingar och sina tappraste män om att
dämma vattnet till de källor, som lågo
utanför staden; och de blefvo honom
härtill behjälplige.
4. Och mycket folk kom tillsammans, och de dämde alla källorna och
den bäck, som flyter midt igenom
landet, sägande: Hvi skulle Assyriens
konungar komma och finna vatten i
mängd?
5· Och ban fattade mod och byggde
upp hela den mur, som var förfallen,
och drog upp den i jämnböjd med
tornen, och en annan mur dänltanföre och befäste Millo i Davids stad
och lät göra vapen och sköldar i
mängd.
6. Och ban tillsatte krigsbötdingar
öfver folket och samlade dem t!ll sig
på den öppna platsen vid stadsporten
och talade vänligt till dem och sade:
7· Varen faste och starke, frukten
icke och varen icke förskräckte för
konungen i Assyrien och för all den
skara han bar med sig! ty med oss
är en som är större än den som är
med honom.
2 Kon. 6: 16.
1 J oh. 4: 4·
8. Med honom är en arm af kött,
men med oss är Herren, vår Gud,
att ban skall hjälpa oss och föra våra
strider. Och folket förlitade sig på
Hiskias, Judakonungens, ord.
2.

Jer. 17:

s,

7·

oss utur den Assyriske konungens
band.
2 Kon. ,g, 30.
12. Är det icke samme Hiskia, som
har afskaffat bans offerhöjder och
hans altaren, och som har sagt till
Juda och Jerusalem: Inför ett enda
altare skolen I tillbedja och däruppå
tända rökverk?
2 Kon. 1g: 22.
13. Veten I icke hvad jag och
mina fäder hafva gjort med folken i
alla land? Hafva väl folkens gudar
i läuderna förmått rädda deras läuder
utur min band?
2 Kon. ,g, 33 .
14. H\·ilken ibland alla dessa folkeus gudar, h vilka mina fäder hafva
utrotat, har väl kunnat rädda sitt folk
utur min hand, att eder Gud skulle
förmå rädda eder utur min hand?
2

Kon. t 8: 35 ·

15. Må däliöre icke uu Hiskia bedraga eder och förleda eder på sådant
sätt, och tron honom icke! ty ingen
gud hos något folk eller i något rike
bar kunnat rädda sitt folk utur min
hand och utur mina fäders hand.
Huru mycket mindre skall då eder
Gud kunna rädda eder utur min hand?
2

Kon.

,g, 34, 35·

16. Och hans tjänare talade ännu
mera emot Herren Gud och emot
bans tjänare Hiskia.
17. Och han skref ett bref, hvaruti
ban hädade Herren, Israels Gud, och
talade om honom, sägande: Såsom
folkens gudar i länderna icke hafva
förmått rädda deras folk utur min
hand, så skall icke beller Hiskias
Gud förmå rädda hans folk utur mlll
hand.
18. Och de ropade med hög röst
på Judiskt mål till folket på muren
i Jerusalem, i afsikt att göra dem
rädda och förskräckta, på det att de
skulle intaga staden;
19. och de talade om Jerusalems
Gud på samma sätt som om folkens
gudar på jorden, hvilka äro verk af
människohänder.
20. Och konung Hiskia och profeten Esaia, Amoz' son, bådo däremot
och ropade till himmelen.

9· Därefter sände Sanberib, konungen i Assyrien, sina tjänare till
Jerusalem, - ty själf låg ban för Lakis, och hela bans styrka med honom - till Hiskia, konungen i Juda,
och till hela Juda, som var i Jerusalem, och lät säga:
10. Så säger Sanherib, konungen i
Assyrien: Hvad förtrösten I uppå, att
l stannen kvar i det belägrade Je2 Kon. 19: 15.
rusalem?
I 1. Är det icke Hiskia, som förleder
21. Och Herren sände en ängel,
eder för att gifva eder i dödens våld som förgjord e alla krigare och furstar
genom hunger och törst då han sä- och böfdingar i den Assyriske kog r: Herren, vår Gud, skall rädda nungens läger, så att han med skam
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drog tillbaka till sitt land. Och då att föruimma allt hvad i hans hjärta
han gick in i sin guds hus, fällde var.
2 Kon. 20: 12 f.
honom där med svärd några, som
32. Och hvad mera kan vara att
voro komne af hans eget lif.
säga om Hiskia och hans fromma
2 Kon. I9: 35, 37· Es. 37: 36. Syr. 48: 24 ·
22. Och Herren halp Hiskia och gärningar, si, det är uppskrifvet i
Jerusalems inbyggare utur Sanheribs, profeten Esaias, Amoz' sons, syn, i
Assyriens konungs, och alla andras boken om Judas och Israels konungar.
2 Kon. xS: x f.
hand och beskyddade dem på alla
33· Och Hiskia gick till h vila med
sidor.
23. Och många förde skänker åt sina fäder, och de begrofvo honom
Herren till Jerusalem och dyrbar- ofvanför Davids barns grafvar; och
heter till Hiskia, konungen i Juda, hela Juda och Jerusalems inbyggare
och han vardt härefter högt aktad i visade honom ära vid hans död. Och
Manasse, hans son, vardt konung i
alla folks ögon.
hans ställe.
24. Vid denna tiden blef Hiskia
dödligt sjuk, och han bad till Herren.
Och han svarade honom och gaf honom ett undertecken.

33 Kapitlet.
Amox.

Matzass~,

M

anasse var tolf år gammal då
han vardt konung, och han re25. Men Hiskia återgäldade icke
det goda, som blef honom bevisadt, gerade femtiofem år i Jerusalem.
2 Kon. 21: :r.
utan hans hjärta blef öfvermodigt,
2. Och han gjorde hvad ondt var i
och vrede kom öfver honom och öfHerrens ögon, enligt de folks stygver J u da och Jerusalem.
gelser, hvilka Herren hade fördrlfvit
2 Kon. 20: 13, 17, x8.
Es. 39: 2.
26. Och Hiskia ödmjukade sig för undan för Israels barn. 2 Kon. 21: 2.
3· Och han byggde åter igen upp
sitt hjärtas öfvermods skull, han och
de offerhöjder, som hans fader Hiskia
Jerusalems inbyggare, och Herrens
hade nedrifvit, och han uppreste alvrede kom icke öfver dem så länge
taren åt Baal och gjorde Astartebilder
Hiskia lefde.
och tillbad all himmelens här och
27. Och Hiskia hade rikedom och
gods i stor myckenhet, och han byggde tjänade den. 2 Kon. 21: 3· 2 Krön. 31: I.
4· Och han byggde altaren i Hersig förrådshus för silfver o~h guld
rens hus, om hvilket Herren hade
och ädla stenar och specener och
sagt: I Jerusalem skall mitt namn
sköldar och allehanda kostbara varor,
28. och upplagshus för den årliga vara till evig tid.
2

Kon.

20: 1

f.

Es. 38:

1

f.

afkastningen af säd och vin och olja,
och stallrum för allehanda boskap,
och fållor för sina fårahjordar.
29. Och han byggde sig vakttorn
och hade boskap i får och fäkreatur
i stor myckenhet, ty Gud gaf honom
ganska många ägodelar.
30. Och samme Hiskia dämde det
öfra utloppet af Gihons vatten och
ledde det nedåt, väster om Davids
stad. Och Hiskia var lyckosam i allt
hvad han företog sig;
31. och likaså då sändebuden kommo till honom ifrån Bahels furstar,
hvilka desse hade skickat för att
fråga efter det undertecken, som hade
skett i landet, då Gud öfvergaf honom för att pröfva honom och för

2

Sam. 7:

10.

2

Kon.

21:

4·

5· Och han byggde allaren åt all
himmelens här på de båda förgårdarue till Herrens hus, 2 Kon .• ., 5·
6. och han lät sina barn gå igenom
eld i Hinnoms sons dal och befattade
sig med signeri och spådom och
trolleri och höll andebesvärjare och
teckentydare och gjorde mycket ondt
i Herrens ögon och förtörnade honom.
2 Kon. 21: 6.
7· Och afgudabelätet, som han hade
gjort, uppsatte han i Guds. hus, o~
hvilket 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.
2

Kon.

21:

7·

2

Krön. 7: x6.
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8. Och jag skall icke mer låta Israels fot varda flyktig ifrån det land,
som jag har anslagit åt edra fäder,
om de allenast iakttaga och hålla aJlt
hvad jag har budit dem, efter hela
lagen och efter Moses stadgar och
rätter.
2 Kon. 21 : 8.
9· Och Manasse förförde Juda och
Jerusalems inbyggare till att göra
mera ondt än de folk, h vilka Herren
hade utrotat undan för Israels barn.

KA.P. H: 4.

hörelse och all hans synd och ötverträdelse och rummen, där han byggde
offerhöjderoch uppställdeAstartebilder
och beläten, innan han ödmjukade
sig, si, om detta allt är skritvet i
Hosais krönika.
20. Och Manasse gick till h vila med
sina fäder, och de begrofvo honom i
hans hus. Och Amon, hans son,
vardt konung i hans ställe.

2 K on. 2r: 9·
21. Amon var tjugutvå år gammal
Och Herren talade till Manasse då han vardt konung, och han regeoch till hans folk, men de aktade icke rade två år i Jerusalem. 2 Kon. 21 : rg.
däruppå.
• Kon. 2r: ro.
22. Och han gjorde hvad ondt var
II. Och Herren lät komma ötver i Herrens ögon, såsom hans fader
Manasse hade gjort; och Amon offdem den Assyriske konungens här- rade åt alla de afgudabeläten, som
hötvitsmän; och de grepo Manasse hans fader Manasse hade <Y; ort, och
med hakar och bundo honom med
öJ
tjänade dem.
kopparfjättrar och förde honom till
23. Och han ödmjukade sig icke
Babel.
s Mos. 28: 36.
f'
•
d
or Herren, sasom hans fa er Manasse
12. Och i sin nöd bad han till Herhade ödmju at sig, ty denne Amon
ren, sin Gud, och ödmjukade sig höge- hopade skuld på skuld.
!igen för sina fäders Gud.
24. Och hans tjänare gjorde en sam13. Och han bad till honom, och
han bönhörde honom och hörde hans mansvärjning emot honom och döbön och lät honom komma tillbaka dade honom i hans hus.
till J
1
fil 'tt 'k
Och d.
25. Och folket i landet högg ned
. erusa em, 1 51 n ·e. ..
a alla dem som hade sammansvurit sig
besmuade M~~1asse, att Herren ar Gud. emot konung Amon. och folket i
14. Och darefter byggde han den
.
· 'h
·
.. t er liandet
g] orde J os1a,
ans son, till
y ttre muren ti'll D av1·ds s t a d vas
k
· h
täll
ut, mot Gihon, i dalen och framemot onung 1 ans s
e. 2 Kon. •r: 2 3. •• ·
Fiskporten och rundt omkring Ofel
34 Kapitlet.
och gjorde den ganska hög och insatte krigsbefälhafvare i alla fasta stäGu
dstfänstm s literställande.
J osia .
der i Juda.
osia
var
åtta
år gammal då han
15· Och han bortskaffade de främvardt konung, och han regerade
mande gudarue och afgudabilden utur
Herrens hus och alla altaren, som trettioett år i Jerusalem. 2 Kon. 22: 1 .
2. Och han gjorde hvad rätt var i
han hade byggt på Herrens tempelberg och i Jerusalem, och kastade Herrens ögon och vandrade på sin
fader Davids vägar och atvek icke,
dem utom staden.
16. Och han iståndsatte Herrens hvarken till höger eller vänster.
2 Kon. 22: 2,
;1ltare och offrade däruppå tackoffer
3· Och i åttonde året af sin regeoch lofoffer och befallde Juda att ring, medan han ännu var en yngtjäna Herren, Israels Gud.
ling, begynte han att söka sin fader
17. Men folket offrade ännu på höj- Davids Gud; och i det tolfte året bederna, dock endast åt Herren, sin Gud.
gynte han att rensa Ju da och Jerusa18. Och hvad mera kan vara att lem ifrån offerhöjder och Astartebilder
säga om Manasse och om hans bön och ifrån skurna och gjutna afgudatill sin Gud och om de ord, som beläten.
siarue talade till honom i Herrens,
4· Och de nedbröto i hans åsyn
Israels Guds, namn, si, det står uti Baals-altarna, och solstoderna, som
stodo däruppå, högg han ned, och
krönikan om Israels konungar.
19. Och hans bön och hans bön- Astartebilderna och de skurna och

10.

J
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gjutna afgudabelätena slog han sönder
och krossade dem till stoft, h vilket
han strödde på deras grafvar som
hade offrat åt dem.
2 Kon. o3 : 6.
5· Och prästernas ben uppbrände
han på deras altaren och rensade Juda
och Jerusalem.
6. Och i Manasses, Efraims och
Simeons städer och ända till Naftali
genomsökte han deras hus rundt omkring.
7· Och han nedbröt altarna, och
Astartebilderna och afgudabelätena
stötte han sönder till stoft, och alla
beläten högg han ned i hela Israels
land och vände tillbaka till Jerusalem.
8. Och i sitt adertonde regeringsår,
då han hade rensat landet och templet,
sände han Safan, Azaljas son, och
Maaseja, ståthållaren i staden, och
J oah, J oahas' son, kansleren, till att
iståndsätta Herrens, sin Guds, hus.
2

Kon. 2~: 3·

9· Och de gingo till öfversteprästen
Hilkia, och man gaf dem de penningar, som hade influtit till Guds
hus, hvilka Leviterna, som höllo vakt
vid tröskeln, hade insamlat från Manasse och Efraim och från alla kvarblifne af Israel och från hela Juda
och Benjamin och från Jerusalems inbyggare.
ro. Och de som hade uppsikten öfver Herrens hus höllo dem arbetarue
till handa och utgåfvo dem åt arbetarne, som arbetade i Herrens hus, att
de skulle laga och iståndsätta huset.
2

Kon.

22:

5·

Och de utgåfvo dem åt timmermän och byggmästare, till inköp af
huggen sten och trävirke till stockar
och bjälkar till de hus, hvilka Judas
konungar hade fördärfvat. 2 Kon. 22: 6.
12. Och de män, som voro anställde
vid arbetet på heder och tro, och
som hade uppsikt och befäl öfver arbetarne, voro J ahat och O badja, Leviter af Meraris barn, och Sekarja
och Mesullam af Kehatiternas barn,
och alla de Leviter, somvorokunnige
på sånginstrum en ter.
13. Och de hade uppsikten öfver
bärarue och befälet öfver alla arbetarue vid de särskilda arbetena. Och
af de andra Levitema togos skrifvare
och tillsyningsmän och dörrvaktare.

14. Och då de togo ut de penningar,
som hade influtit till Herrens hus,
fann prästen Hilkia lagboken, som
Herren hade gifvit genom Mose.
2

Kon .

22:

8.

15. Och Hilkia ställde sitt tal till

Safan, skrifvaren, och sade: Jag har
funnit lagboken i Herrens hus. Och
Hilkia gaf boken åt Safan.
16. Och Safan bar boken till konungen och bragte dessutom konungens svar och sade: Allt hvad åt
dina tjänare har blifvit uppdraget, det
göra de.
17. Och de hafva tömt ut de penningar, som funnos i Herrens hus,
och hafva utgifvit dem åt föreståndarue och åt arbetarne.
18. Och Safan, skrifvaren, berättade
för konungen och sade: Hilkia, prästen, har gifvit mig en bok. Och Safan läste uti den för konungen.
2

K on.

22:

ro.

19. Och när konungen hörde la-

gens ord, ref han sina kläder.
2

Kon.

22:

n.

Och konungen böd Hilkia och
Ahikam, Safans son, och Abdon, Mikas son, och Safan, skrifvaren, och
Asaja, en konungens tjänare, och sade:
21. Gån och frågen Herren för mig
och för dem som äro kvar i Israel
och J u da, i anledning af orden i denna
bok, som blifvit funnen! Ty stor
måste Herrens vrede vara, som är
utgjuten öfver oss, därföre att våra
fäder icke hafva hållit Herrens ord
och icke gjort efter allt hvad skritvet
är i denna boken.
2 Kon. 22: 12, , 3 ,
20.

II.

22. Och Hilkia gick, tillika med de
andra, som voro sände af konungen,
till profetissan Hulda, hustru åt Sallum, son till Tokehat, son till Hasra,
klädvaktaren. Och hon bodde i Jerusalem i den andra stadsdelen, och
de talade till henne på föreskritvet sätt.
23. Och hon sade till dem: Så säger Herren, Israels Gud: Sägen till
den man, som :har sänd t eder till mig:
24. så säger Herren : Si, en olycka
,yill jag låta komma öfver denna orten
och öfver dess inbyggare, alla de förbannelser, som äro skrifna i den bok,
som man :har läst för Judas konung.

3 Mos. 26: '1 f.

25. Därföre att rle hafva öfvergifvit
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mig och tändt rökverk åt an dra g udar och förtörnat mig med alla sina
händers verk, har min vrede blifvit
u tgjuten öfver denna orten och sk all
icke varda utsläckt. 2 Kon. 22 : r 4 - r 7•
26. Och t ill konungen i Juda, som
har sändt eder till att fråga Herren,
t ill hon om skolen I så säga: så säger
Hl!rren, I sraels Gud, om de ord, som
d u har hört:
27. E m edan ditt hj ärta blef bevekt
och d u ödmjukade dig inför Gud när
du fick höra hans ord om denna o rten och om dess i nbyggare och ödmjukade dig inför mig och ref dina
kläder och grät inför mig, så har ock
jag h ört dig, säger H erren.
28. Si, jag skall låta dig få samlas
till dina fäder och blih·a lagd i din
g raf med frid, och dina ögon sk ola
ick e se all den o! yck a, h vilken jag vill
låta komm a öfver denna orten och
dess inbyggare. Och de b ragte k onungen detta s\·aret. 2 Kon. 2 2 : r - 2 o.
29. O ch konungen sän d e u t b ud
och församlade alla älds te i Juda och
J erusalem .
2 K on. 2 3 : r .
30. Och komtngen g ick upp i Herrett s hus, och alla J udas m än och
J erusalems inbyggare och prästerna
och Leviterna och allt folk et, från
d en minste till den s törste, och han
läste i deras öron allt hvad sagdt var
u ti förbundet s bok, som hade blih·i t
fun n en i H en ens hus.
2 Kon. 2 3 : o.
31. Och konungen stod på sin plats
och gjorde inför Herrens ansikte ett
förbund, att han ville vandra efter
Herren och hålla hans b u d och hans
vittnesbörd o ch h ans stadgar med
hela sitt hj ärta o ch med h ela sin själ
och göra fö rbundets ord, som voro
skrifna i denna boken.
2 Kon . 2 3 : 3 .
32. Och han lät alla dem som funuos i J erusalem och Benjamin stanna
kvar.* Och Jerusalems inbyggare
gjorde efter Guds, d eras fäders G uds,
förb u nd.
33· Och J osia bortskaffade alla styggelser utu r alla land, som hörde till
Israels barn, och tillhöll alla d em som
fu1mos i I srael a t t tjäna Herren, deras
Gud. S å län g e han lefde, Yek o de
icke ifrån H erren, deras fäd ers Gu d .
;) .L

KAP. 35: 1 0.

35 Kapitlet.
'Josia !till/er p&ska.

H «ns död.

Q ch J osia firade H errens påskh ögtid

i J erusalem; och man slaktade
påskalammet p å den fjortonde dag en
i den första mån aden.
2 ~ los. r2:

6.

2

Kon.

23 : 21:.

Och h an ställde prästerna på d eras poster, och han uppmunt rade dem
till tjänsten i H errens hus.
3· Och han sade till Leviterna, som
lärde hela Israel, och som vor o h elgade åt H erren : Sätten den heliga
a rken uti det h us, som S a lom o, Davids son, Israels konung, har byggt.
Den sk all icke mer vara eder en
börda på skuldran. Tjäuen n u Herren, eder Gud, o ch hans folk I srael
4· och gören ed er redo efter ed ra
fadersh us, efter ed ra afdelningar, såsom de äro beskrifua af David, Israels konung, och af hans son Sal om o,
5· och ställen eder i helgedomen,
eftersom edra bröder, folkets barn ,
ä ro indelade efter sin a fadershus, och
eftersom h varje Levitiskt fadersh us är
indelad t,
6. o ch slak ten p åskalammet o clt
helgen eder och reden det till fö r edra
bröder, så att I gören efter Herrens
ord genom M osel
7· Och Josia gaf såsom offergåfva
åt folkets barn lamm och kid, till ett
an tal af trettio tusen, och tre tuse11
oxar, alla af konungens enskilda egeudom, alltsammalls till påsk offer å t dem
som voro tillstädes.
2 Krön. 3o: 2 4 .
8. Och ha ns höfdingar g åfvo efte r
fri vilja offer g åfvor åt folk et, åt prästerna o ch åt L evit ern a. Hilkia o ch
Sekatja och Jehiel, fursta rn e i Guds
h us, g åfvo åt prästerna till påskoffer
t vå tusen sex hundra lam m och tre
h u ndra oxar.
9· Och Konanja och Sernaja och
Netaneel, h ans bröder, och Hasabja,
J egiel och J osabad, de fö rnämste af
L eviterna, gåfvo åt Levitern a till påskoffer fem tusen lamm och fem hundra
oxar.
r o. Och när tillredelserna till tjänsten
voro gj o rda, o ch prästerna hade ställt
sig på sin p lats, och L viterna efter
2.

ämli;!en fOr att a flägg-~ samma löfte.
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sina afdelningar, enligt konungens
bud,
II. slaktade man påskalammet, och
prästerna togo blodet af deras hand
och stänkte det, under det att Leviterna afdrogo huden.
12. Och de afskilde brännofferstyckena * och utdelade dessa åt folkets
barns fadershus, efter deras afdelningar,
att de skulle offra dem åt Herren,
såsom skrifvet är i Moses bok. Och
på samma sätt gjorde de ock med
oxar ne.
13. Och de stekte påskalammet på
eld, såsom föreskrifvet är,** och tackoffren kokade de i grytor, pannor och
k ittlar och hastade med utdelningen
till alla folkets bam.
q. Och därefter tillredde de för sig
själh•a och för prästerna; ty prästerna,
Arous barn, voro sysselsatte med offrandet af briinnoffret och fettstyckena
ända till natten; byarföre Leviterna
måste tillreda för sig och för prästerna,
Arons barn.
15. Och sångarne, Asafs barn, stodo
på sin plats, efter Davids och Asafs
och Hemans och Jedutuns, konungens
Siares, bud,*** och dörn·aktarne vid
h varje port. De behöfde icke afstå
ifrån sin tjänstgöring, ty deras bröder,
r~eviterna, redde till för dem.
r6. Och alla tillredelserna till Herrens tjänst blefvo gj01·da på den dagen, så att man offrade påskalammet
och offrade bräunoffer på Herrens altare, efter konung J osias befallning.
17. Och de Israels barn, som Yoro
tillstädes, offrade då påskalammet och
fi rade de osyrade brödens högtid i sju
dagar.
rS. Och en sådan påskhögtid hade
icke blifvi t hållen i Israel sedan profeten
amuels dagar, och ingeu af
Israels konungar hade firat en sådan
påsk som den, hvilken Josia och prästerna och Leviterna och hela Jucl.a och
de som af Israel voro tillstädes och
Jerusalems inbyggare nu firade.
19. I J osias adertonde rege1ingsår
yardt denna påskhögtid firad.
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emot Karkemis vid Frat; och J osia
drog ut emot honom.
• Kon. 2 3: 29.
21. Och han sände bud till honom
och lät säga: H vad har jag att skaffa
med dig, du Judas konung? Jag kommer icke nu emot dig, utan emot ett
hus, med hvilket jag är i krig, och
Gud har befallt mig att skynda. Afstå
ifrån att spjärna emot Gud, som är
med mig, a tt han icke fördärfvar dig!
22. Men J osia vände icke sitt ansikte ifrån honom, utan gick förklädd
att strida emot honom, och han lydde
icke Nekos ord ifrån Guds mun, utan
drog till strids i Megiddos dal.
23. Och skyttame sköto på konung
Josia, och konungen sade till sina
tjänare: Fören mig undan, ty jag är
svårt s arad!
24. Och hans tjänare flyttade honom
ifrån stridsvagnen och satte honom i
en annan vagn och förde honom till
Jerusalem; och han dog och vardt begrafven i sina fäders grafvar, och hela
Juda och Jerusalem sörjde Josia.
2 Kon. 23: 30. Sak. 12: n. Klag. s: rs, r6.
25. Och Jeremia sjöng eu klagosång öh·er J osia, och alla sångare och
sångerskor talade i sina klagosånger
om J osia, såsom de göra än i dag;
och man gjorde dessa sedvanliga i I srael, och de fi1mas uppskrifna i klagosångernas bok.
2 Kon .•., , r.
26. Och hvad mera kan vara att
säga om Josia och hans fromma gärningar, i enlighet med hvad skritvet
är i Herrens lag,
27. och om hans gärningar, de första
som de sista, si, det är uppskritvet i
boken om Israels och Judas konungar.

36 Kapitlet.
Judarikets wzderg&.ng.

i landet tog Joahas, JoO chsiasfolket
son, och gjorde honom till
konung i h ans faders ställe i Jerusalem.
2 Kon. 23: 30.

Joahas var tjugutre år gammal
då han vardt konung, och han regerade tre månader i Jerusalem.
3· Och konungen i Egypten afsalte
honom i Jerusalem och lade eu be20. Efter allt detta, sedan J osia hade skattning på landet af ett hundra centställt huset i ordning, drog Neko, ko- ner silfver och en centner guld.
Jmngen i Egypten, upp till att strida
2 Kon. 23: 33·
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4. Och konungen i Egypten gjorde
Eljakim, hans broder, till konung öfver Juda och Jerusalem och förändrade
hans namn till Jojakim; och Neko tog
bans broder J oahas och förde honom
till Egypten.
S· Jojakim var tjugufem år gammal
rtå han vardt konung, och han regerade elfva år i Jerusalem och gjorde
hvad ondt var i Herrens, sin Guds,
ögon.
2 Kon . 23: 36.
6. Och Nebukadnezar, konungen i
Bab el, drog upp emot honom och
band honom med kopparfjättrar för
att föra honom till Babel.
7· Och Nebukadnezar förde en del
af kärlen i Guds hus till Babel och
uppställde dem uti sitt tempel i Babel.
Dan. z:

2.

8. Och hvad mera kan vara att
säga om J ojakim och hans styggelser,
som han gjorde, och med hvilka han
blef beträdd, si, det är uppskritvet i
boken om Israels och Judas konungar.
Och hans son, Jojakin, vardt konung
i h an s ställe.

9· Jojakin var åtta år gammal då
han vardt konung, och han regerade
t re månader och tio dagar i Jerusalem och gjorde hvad ondt var i Herrens ögon.
• Kon. 2 4 : s.
JO. Och följande året sänd e konung
N ebukadn ezar och lät föra honom till
Babel, tillika med de kostbara kärlen
i Herrens hus, och gjorde Zedekia,
hans broder, till konung öfver Juda
och Jerusalem.
II. Zedekia v ar tjuguett år gammal
då han vardt k on u ng, och h an regerade elfva år i Jerusalem.
• Kon. 34 : r8 . J er. 37 : I. s•: I.
12. Och han gjorde hvad ondt var
i Herrens, sin Guds, ögon och ödmjukade s ig icke för Jeremia, profet en ifrån Herrens mun.
13. Och han afföll ifrån konung
N ebu kadnezar, som hade tagit en ed
af honom vid Gud, och han vardt
halsstyf och förhärdade sitt hjärta, så
att han icke omvände sig till Herren,
Israels Gud.
He, . , 7, .s.
14. Äfven alla de förnämste ibland

KAP. 36:

2~.

prästerna och folket försyndade sig
svårligen med alla hedniska styggelser
och orenade Herrens hus h vilket han
hade helgat i Jerusalem.
rs. Och Herren, dera& .Gud, sände
sina bud till dem tidt och ofta, ty han
ville skona sitt folk och sin boning;
r6. men de begabbade Guds sändebud och föraktade hans ord och bespottade hans profeter till dess Herrens vrede steg öfver bans folk, så
att det icke mera fanns någon bot.
r7. Och han förde emot dem Kaldeernas konung, och denne lät dräpa
deras unge män med svärd uti deras
helgedoms hus och skonade icke ynglin g eller jungfru, icke gammal och
grå. Allt gaf ban i hans hand.
rS. Och alla kärl i Guds hus, stora
och små, och skatterna i Herrens hus,
och konungens ocll hans höfdingars
skatter, allt lät han föra till Babel.
rg. Och de brände upp Guds hus
och bröto ned murarne i Jerusalem
och alla dess palatser brände de upp i
eld och förstörde alla dess dyrbarheter.
20. Och ban bortförde dem som
hade undsluppit svärdet i fångenskap
till Babel, och de blefvo trälar åt honom och åt hans söner till dess Perserna fingo väldet;
21. på det att Herrens ord genom
J eremias mun skulle fullkomnas till
dess landet blefve godtgjordt för sina
sabbatsår. Så länge förödelsen varade, hade det sabbat till dess sjuttio
år voro fulla.
3 1\Ios. 26: 34·

l

Jer. 25:

to.

og: to.

22. Och i Kores' första regeringsår
i Persien, p å det att Herrens ord ge·
nom Jeremias mun skulle fullkomnas,
uppväckte Herren Kores', konungens
i Persien, anda, så att han lät utropa
öfver hela sitt rike och skriftligen
kungöra och säga:
Esr. r: 1 •
23. Så säger Kores, konungen i
Persien: Herren, himmelens Gud, har
gifvit mig alla riken på jorden och
har befallt mig att bygga sig ett hus
i Jerusalem i Juda. Hvilken helst
il>laud eder som hörer till hans folk,
mert houom vare Herren hans Gud.
ocll b au dra ge dit upp!

