N ehemias Bok.
x Kapitlet.
Nelu mia f /Er und errättelse om tillst&ndet
i J c1·usalem.

Hakaljas sons, bok. Det
N ehemias,
begaf sig i månaden Kislev i tjugoncle året,* då j ag var på slottet i
Susan,
2. att Hanani, en af mina bröder,
och några andra män komma ifrån
Juda. Och jag frågade dem om Judame, som hade undsluppit och som
vara kvar ifrån fångenskapen, och om
Jerusalem;
3· och de sade till mig: De kvarblifne, som hafva blifvit kvar från
fångenskapen, äro där i landet i stor
vedermöda och försmädelse, och J erusalems mur är nedrifven, och dess
portar äro uppbrända i eld.
2 Kon. 25: g .

2 Krön. 36: 19.

4· Och när jag hörde dessa orden,

satte jag mig och grät och söijde i
några dagar och fastade och bad inför himmelens Gud,
5· och jag sade: Ack, Herre, himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud, som håller förbund och
barmhärtighet mot dem som dig älska
och hålla dina bud,

jag och min faders hus hafvll försyndat oss!
7. Vi hafva illa handlat emot dig
och hafva icke hållit de bud, stadgar
och rätter, som du har budit din tjänare Mose.
8. Tänk dock uppå det ord, som
du böd din tjänare Mose, sägande:
•Om I förbryten eder, så vill jag förströ eder ibland folken.
3 Mos . 26: 4I,

5 Mos. 4: 27. 28: 64.

9· Men om I omvänden eder till
mig och hållen mina bud och gören
dem, så vill jag, vore än de ibland
eder som äro fördrifne vid himmelens
ända, likväl därifrån församla dem,
och låta dem komma till det rum,
som jag har utvalt till boning för mitt
namn. •
s Mos. 30: I-s.
ro. De äro dock dina tjänare och
ditt folk, som du har förlossat genom
din stora kraft och din mäktiga hand.
r r. Ack, Herre, låt ditt öra akta på
din tjänares bön och på dina tjänares
bön, som älska att frukta ditt namn,
och låt det gå din tjänare väl i dag
och låt honom finna barmhärtighet
inför denna mannens ansikte!
Jag var då munskänk hos k onungen.

2 :M os. 20: 6. 34: 7· 4 Mos. 14: t8. 5 Mos. s: to.
Neh. 9: I7. Ps. 86 : IS• I03: 8. 145: 8. Dan. 9: 4•
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6. låt ditt öra akta härtill och dina
Nehmtia fllr i ttjjdrag att 11jjbygga och
6t'f ästa Jerusalem.
ögon vara öppna, så att du hör din
tjänares bön, som jag nu beder inför
ch i månaden Nisan i Artahsasta!>
dig, både dag och natt, för dina tjätjugonde regeringsår, då vinet
nare, Israels barn, i det jag bekänner stod inför honom, tog jag vinet och
Israels barns synder, hvarmed vi hafva gaf det åt konungen, och ehuru jag
försyndat oss emot dig, och hvarmed icke visade mig sorgsen inför honom,

O

• Nämligen

:~.f

Artahsastas regering.
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sade k onungen till mig: Hvi ser
uu så sorgsen ut då du icke är sjuk?
Du måste hafva någon hjärtesorg.
Och jag vardt mycket förskräckt.
3· Och jag sade till konungen:
L efve konungen evinnerligen! Hvi
skulle jag icke se sorgsen ut, då den
staden, där mina fäders grafvar äro,
ligger öde och dess portar äro förtärda af eld? Dan. 2: 4· 3' 9· s: JO. 6: 2I.
4· Och konungen sade till mig:
Hvad är då det du begär? Och jag
bad till himmelens Gud
5· och sade till konungen: Om konungen så behagar och om din tjänare är behaglig i dina ögon, att du
ville sända mig till J uda, till den staden, där mina fäders grafvar äro, att
jag måtte uppbygga honom.
6. Och konungen och d rottningen,
som satt vid hans sida, sade till ruig:
Huru länge kan din resa räcka, och
när kan du komma tillbaka? Och det
behagade konu.ngen att sända mig
åstad, och jag uppgaf för honom en
bestämd tid.
7· Och jag sade till konungen: Om
konungen så behagar, så gifve man
mi<r bref till ståthållame på andra sidan älfven, att de må låta mig fara
igenom till dess jag kommer till Juda,
2.

Neh. 13: 6.

8. och ett bref till Asaf, som har
uppsikten öfver konungens park, att
han låter mig få virke till att upptimra portame till borgen, som hörer
till templet, och till stadsmuren och
till det hus, där jag skall taga in..
Dch konungen gaf mig det, emedan
min Guds goda hand var öfver m ig.
9· Och då jag kom till ståthållame
på andra sidan älfven, gaf jag dem
konungens bref. Och konungen sände
med mig härhöfvitsmän och ryttare.
ro. Och då Sanballat, Horoniten,
och Tobia, den Ammonitiske trälen,
hörde det, förtröt det dem högeligen,
att en man var kommen för att befordra Israels barns bästa.
II. Och då jag kom till Jerusalem
och hade varit där i tre dagar,
1 2. st od jag upp om natten, och
några få män med mig, och jag omtalade för ingen människa hvad min
Gud hade gifvit mig i sinnet att göra
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med Jerusalem, och jag hade intet
annat ök med mig än det, hvaruppå
jag red.
13. Och jag-drog ut genom Dal·
porten om natten och fram till Drakekällan till Dyporten, och jag besåg
Jerusalems murar, som voro nedrifna,
och dess portar, som voro förtärda
af eld.
14. Och jag drog vidare till Källporten och till Konungsdammen, och
där var icke rum att komma fram för
öket, hvaruppå jag red,
15. och jag gick upp i dalen om
natten och besåg muren, och gick åter
genom Dalporten och kom tillbaka.
r6. Och föreståndame visste icke
h vart jag hade gått och h vad jag hade
gjort, ty jag hade änn u intet sagt för
Judame och prästerna och ädlingame
och föreståndame och de öfriga, som
skulle arbeta på verket.
17. Och jag sade till dem: I sen
den nöd, hvaruti vi äro, att Jerusalem
ligger öde, och att dess portar äro
uppbrända i eld. Kommen och låtom
oss bygga Jerusalems mur, så att vi
icke längre må vara till försmädelse!
rS. Och jag talade till dem om huru
min Guds hand var god öfver mig
och om konungens ord, som han hade
sagt mig. Och de sade: Vi vilja taga
oss före att bygga. Och de stärkte
sina händer till det goda verket.
rg. Och då Sanballat, Horon iten,
och Tobia, den Ammonitiske trälen,
och Gesem, Araben, fingo höra det,
begabbade de oss och visade oss sitt
förakt, sägande: Hvad är det I gören?
Viljen I göra uppror emot k onu n gen ?
20. Och jag svarade dem och sade:
Himmelens Gud, han skall gifva oss
lycka, och vi, hans tjänare, vilja taga
oss före att bygga, men I hafven ingen
del eller rätt eller åminnelse i J erusalem.

3 Kapitlet.
'Jerusalnns murar oclz. purtar byggas

öfversteprästen, och
O chhansEljasib,
bröder, prästerna, togo sig
före att bygga Fårporten. Denna helgade de och insatte dess dörrar, och
ända till Meatomet helgade de den,
ända till Hananeels-tomet.
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Och bredvid honom byggde Jerikas män; och bredvid dem byggde
Sakkur, Imris son,
3· och enaas barn byggde Fiskporten. De upptimrade honom och
insatte dess dörrar, dess lås och dess
bommar.
4· Och bredvid dem arbetade Meremot, son till Urija, son till Hakkoz;
och bredvid dem arbetade Mesullam,
son till Berekja, son lill Mesesabeel;
och bredvid dem arbetade Zadok, Baanas son.
5· Och bredvid dem arbetade Tekoiterna, men de som ibland dem
Yoro de förnämste ville icke böja sin
hals i deras HeFes tjänst.
6. Och på porten till den gamla
muren arbetade Jojada, Paseahs son,
och Mesullam, Besodjas son. De upptimrade honom och insatte dess dörrar, dess lås och dess bommar.
7· Och bred;;d dem arbetade Melatja, Gibeoniten, och Jadon, Meronotiten, männen ifrån Gibeon och det
Mizpa, som hörde under ståthållarens
p å denn a sidan ällven domvärjo.
8. Bredvid honom arbetade Ussiel,
Harhajas son, af guldsmedernas skrå;
och bredvid honom arbetade Hananja,
af salfvoberedarnes skrå - och man
hade låtit Jerusalem stå kvar ända till
den så kallade Breda muren 9· och bredvid dem arbetade Refaja, Hurs son, som hade befälet öfver den ena hällten af J erosalerus
område.
ro. Och bredvid dem arbetade Jedaja, Harumafs son, midt emot sitt
eget hus, och bredvid honom arbetade
Hattus, Hasabenjas son.
II. På en annan sträcka arbetade
Malkija, Harirus son, och Hasub, Pahat-Moabs son, och dätjämte på Ugnstornet.
r2. Och bredvid honom arbetade
Sallum, Hallohes' son, som hade befälet öfver den andra hällten af Jerusalems område, han och hans döttrar.
13. På Dalporten arbetade Hanun
och de som bodde i Sanoah. De
byggde honom och insatte dess dörrar och dess lås och dess bommar,
och de byggde ett tusen alnar på
muren ända till Dyporten.
14. Och Malkija, Rekabs son, som
2,

KAP. 3: 25.

hade befälet öfver Bet-Hakkerems område, byggde Dyporten. Han byggde
honom och insatte dess dörrar, dess
lås och dess bommar.
15. Och Sallun, Kol-Hoses son, som
hade befiilet öfver Mizpas område,
byggde Källporten. Han byggde honom och lade tak däruppå och insatte dess dörrar, dess lås och dess
bommar, och han byggde muren vid
Selahs damm mot konungens trädgård ända till trapporna, som gå ned
ifrån Davids stad.
Es. 8: 6. J oh. 9: 7.
r6. Näst efter honom arbetade Nehemja, Asbnks son, som hade befälet
öfver den ena hälften af Bet-Zurs område, ända till platsen midt emot Davids grafvar och fram till den gräfda
dammen och fram till Hjältehuset
17. Efter honom arbetade Leviterna
och Rehum, Banis son. Bredvid honom arbetade Hasabja, som hade befälet öfver den ena hälften af Kegilas
område, för sitt område.
r8. Efter honom arbetade deras
bröder och Bavai, Henadads son, som
hade befälet öf-ver den andra delen af
Kegilas område.
19. Och bredvid honom arbetade
Eser, Jesuas son, som hade befälet
öfver Mizpa, på en annan sträcka,
ifrån platsen midt emot uppgången
till vapenhuset i Vinkeln. 2 Krön. 2 6: 9 .
20. Näst efter honom arbetade med
ifver Baruk, Sabbais son, på en annan sträcka ifrån Vinkeln ända till
porten till Eljasibs, öfversteprästens,
hus.
2r. Efter honom arbetade Meremot,
son till Urija, son till Hakkoz, på en
annan sträcka, ifrån ingången till Eljasibs hus ända till ändan af Eljasibs
hus.
22. Och efter honom arbetade prästema, männen ifrån J ordanslätten.
23. Efter dem arbetade Benjamin
och Hasub, midt emot deras eget hus.
Efter dem arbetade Asarja, son till
Maaseja, son till Ananja, utmed sitt
eget hus.
24. Efter honom arbetade Binnui,
Henadads son, på en annan sträcka,
ifrån Asatjas hus ända till Vinkeln,
och fram till Hörnet.
25. Palal, Usais son, arbetade ifrån
stället midt emol Vinkeln och det höga
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torn, som skjuter ut ifrån konungshuset och som ligger vid fängelsegården. Efter honom Peuaja, Paros'
son.
26. Och tempeldrängarne bodde på
Ofel ända till platsen midt emot V attuporten mot öster och fram emot det
utskjutande tornet.
27. Efter honom arbetade Tekoiterna på en annan sträcka ifrån platsen midt emot det stora, framskjutande tornet ända till Ofelsmuren.
28. Ofvanför H ästporten arbetade
prästerna, hvar och en midt emot sitt
eget hus.
29. Näst därefter arbetade Zadok,
Im m ers son, midt emot sitt eget hus;
och efter honom arbetade Semaja,
Sekanjas son, som hade vakten vid
den östra pmten.
30. Efter honom arbetade Hananja,
Selemjas son, och Hanun, Zalajs sjette
son, på en annan sträcka. Efter honom arbetade Mesullam, Berekjas son,
midt emot sin kammare.
3r. Efter honom arbetade Malkia,
en gulusmed, ända till tempeldrängarnes och krämames hus, midt emot
Mönstringsporten och fram till Hörnsalen.
32. Och emellan Hörnsalen och Fårporten arbetade guldsmederna och
krämame.

4 Kapitlet.
Byg-gnadeus fortg&.ng förldnd,~as.

då Sanballat fick höra, att vi
O chbyggde
på muren, vardt han vred
och högeligen förbittrad och bespottade Judarne.
2. Och han talade inför sina bröder och Samarias här och sade: Hvad
är det de vanmäktige Juclarne göra?
Skall man tillåta dem det? Skola de
få offra? Skola de någonsin få färcligt? Skola de väl göra stenarue lefvande utur grnshögarne, förbrända
som de äro?
3· Och Tobia, Ammoniten, sto<l
bredvid honom och sade: •Huru dc
än bygga, skulle en räf, om han
spn.mge upp, rifva ned deras stenmur!>
4· Hör, vår Gud! huru man föraktar oss, och låt deras försmädelse
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falla tillbaka på deras hufvud och gif
dem till rof i deras fångenskaps land;
s. och öfverskyl icke deras missgärning, och deras synd vare icke utplånad utur din åsyn! ty de hafva
skymfat de bygganue midt i ansiktet.
6. Och vi byggde muren, och hela
muren vardt fiirdig till sin halfva höjd,
och folket var modigt till att arbeta.
7· Och då Sanballat och 'fobia och
Araberna och Ammoniterna fin go höra,
att Jerusalems murar voro upplagade
och att remnorna började igentäppas,
vordo de ganska vrede.
8. Och de sammansvuro sig alla
sinsemellan, att de skulle gå att strida
emot Jerusalem och åstadkomma förvirring därinne.
9· Men vi bådo till vår Gud och
ställde vakt emot dem, dag och natt,
af fruktan för dem.
ro. Och Juda sade: Bärames styrka
sviktar, och gruset är alltför mycket,
och vi mäkta icke bygga på muren.
r r. Och våra motståndare sade: De
skola intet få veta och in te t se förrän
vi komma midt ibland dem och slå
ned dem och göra ända på arbetet.
12. Och då de Judar, som bodde i
deras grannskap, kommo och sade till
oss väl tio gånger ifrån alla håll: >I
mån vända tillbaka till oss»,
13. uppställde jag på de lägsta ställena bakom muren i skottgluggarne
folket efter släkter, med sina svärd,
sina spjut ocn sina bågar.
14. Och sedan j ag hade öfversett allt,
stod jag upp och sade till ädlingarne
och föreståndarue och det öfriga folket: Frukten icke för d em, tänke11 p:l
Herren, elen store och frukt:ms,·änic,
och striden för edra hrötl<·r, eclra söner och edra döttrar, c<lra hustrur och
edra hus! 4 ~ln<., 1: q. 5 ~~ " · "2r. 2o: 3 ,
15. Och <In ,·årn ficnclcr fingo höra,
att det yar oss bekant, och att Gud
ha<le gjort deras anslag om intet,
\"lim le ,·j alle tillbaka till muren, h var
och en till sitt arbete.
I6. Och ifrån den dagen arbetade
den ena hälften af mina tjänare på
verket, och den andra hälften däraf
var beväpnad med spjut, sköldar, bågar och pansar, och befälhafvarne
stodo bakom hela Judas hus.

l
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17. De som bygglie på muren och
de som buro bördor och de som lassade på arbetade hvar och en påverket med sin ena hand, och med den
andra höll han vapnet.
18. Och hvar och en af byggningsmännen hade sitt svärd bundet vid
sidan under det de byggde, och l' redvid mig stod en som stötte i trumpet.
19. Och jag sade till ädlingarne och
till föreståndarue och det öfriga folket: Arbetet är stort och vidsträckt,
och vi äro spridde på muren, på långt
afstånd den ene ifrån den andre.
20. Till det ställe, hvarifrån I hören trumpetens ljud, dit skolen I samla
eder till oss. Vår Gud skall strida
för oss.
2 :.\Ios. 14-25.
2 1. Och vi arbetade på verket, och
h älften af dem var beväpnad med spjut
ifrån det morgonrodnaden gick upp
till dess stjärnorna kommo fram.
22. Äfven sade jag på denna ticlen
till folket: Hvar man och hans dräng
må tillbringa natten midt i Jemsalem, så att vi hafva dem om natten
till vakt och oru dagen till arbete.
23. Och hvarken jag eller mina bröd er eller mina tjänare eller den bevakning, som jag haft med mig, klädde af
oss. För hvar och en var hans rustning h ans badvatten.

5 Kapitlet.
Ocker förbjudes.

O

Neltemias orgcmzytta.

ch det vardt ett stort rop af folket och deras hustrur emot deras bröder, Judarne;
2 . och några vor o, som sade : Med
vå ra söner och våra döttrar äro vi
många. Låt oss få säd att äta, att
uppehålla lifvet med!
3· Och några sade: Våra åkrar och
våra vingårdar och våra hus hafva vi
satt i p an t för att få säd i denna
h årda tiden.
4· Och andra sade: Vi hafva lånat
p enningar till skatten åt konungen
på våra åkrar och våra vingårdar.
s. Och fastän våra kroppar äro likadana som våra bröders kroppar och
våra barn äro likadana som deras,
måste vi förnedra våra söner och våra
döttrar till trälar, och några af våra
döttrar hafva redan blifvit därtill för-

KAP. 5: 15.

nedrade, och ingen makt är i vår
hand, och våra åkrar och vingårdar
höra andra till.
6. Och då jag hörde deras rop och
dessa orden, van'lt jag ganska vred;
7· och mitt hjarta ingaf mig det
rådet, att jag skulle gå till rätta med
ädlingarne och föreståndarne, och jag
sade till dem: I drifven ocker, den
ene på den andre. Och jag höll en
stor folkförsamling om dem.
2 Mos. 22: 25. 3 Mos. 25: 36, 37· Ps . 15: 5·

8. Och jag sade till dem: Vi h afva
friköpt våra bröder Judarne, som voro
sålde till hedningarne, såvid t vi hafva
kunnat. Skullen ock I sälja edra bröder, och skulle de sälja sig till oss?
Då tego de och funno intet att svara.
9· Och jag sade: Det är icke godt
som I gören. Borden I icke vandr a
i Guds fruktan för hedningarnes, våra
fienders, försmädelses skull?
Es. 32: S·

Hes. 36: 20, 23.

Rom. 2: 24.

ro. Både jag och mina bröder och
mina tjänare hafva lånat dem penningar och säd; men låtoro oss nu
afstå ifrån detta ockrande!
II. Gifven dem nu i denna dag
tillbaka deras åkrar, vingårdar, olivgårdar och hus, samt den ränta på
penningarne, på säden, på vi.net och
oljan, som I hafven betingat eder af
dem!
s Mos. 23: 19.
r 2. Och de svarade: Vi vilja gifva
det tillbaka och kriilva ingenting af
dem. Vi vilja göra såsom du har sagt.
Och jag kallade prästerna och tog ed
af dem, att de skulle så göra.
13. Och jag utskakade brödstycket
på min mantel och sade: Så utskake
Gud hvar och en, som icke håller
detta ord, bort ifrån hans hus och
ifrån hans egendom, och varde han
så utskakad och utblottad. Och hela
församlingen sade Amen och lofvade
Herren. Och folket gjorde så.
14. Och ända ifrån den dagen då
jag vardt förordnad till ståthållare i
Judas land, ifrån Artahsastas tjugonde
intill hans trettioandra regeringsår,
eller i tolf år, åto jag och mina bröder icke af ståthållarens kost.
15. Men de förre ståthållarne, som
hade varit före mig, hade betungat
folket och tagit af dem, utom mat
och vin, fyratio siliversiklar och dess-
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u tom hade der as tjänare förfarit hårdt
emot folket; men så gjorde icke jag,
em edan jag fruktade Gud.
r6. Och själf lade jag handen vid
arbetet på denna muren; och något
jordstycke hade vi icke köpt oss, och
alla mina tjänare blefvo använde till
arbetet där.
17. Och Judarne och föreståndame,
ett huudra femtio män, och de som
kommo till oss ifr ån kringliggande
folk åto vid mitt bord.
rS. Och hvad som tillreddes för
hvatje dag var en oxe och sex utsökta får och fåglar, hvilka tillreddes
åt mig, och hvar tionde dag anskaffades allehanda vin i mängd, men
likväl u tkräfde jag icke ståthållarekosten ; ty arbetet tyngde svårt på
detta folket.
19. Kom ihåg, mig till godo, min
Gu d, allt hvad jag har gjort för detta
folket!

6 Kapitlet.
J?örsåt emot Nclu11da.

O

Mw·en fulläud as.

ch då Sanballat och Tobia och
Gesem, Araben, och våra öfriga
fiender fingo höra, att jag hade uppbyggt muren och att ingen remna
mera var kvar däruppå, ändock jag
ännu då icke hade insatt dörrarna i
portarne,
2. sände Sanballat och Gesem bud
till mig och läto säga mig: Kom och
låt oss träda tillsammans i byarne i
Onos dal! Och de tänkte göra mig
något illa.
3· Och jag sände bu d till dem och
lät säga: Jag hafver ett stort verk
att göra och kan icke komma ned.
H vi skulle arbetet hvila medan jag
toge handen därifrån och stege ned
till eder?
4· Och de sände samma bud till
mig fyra gånger, och jag svarade dem
på samma sätt.
5· Och Sanballat sände mig samma
bu d för femte gången med sin dräng,
som hade ett öppet bref i sin hand,
6. hvaruti var skrifvet: Det förljudes
ibland folken, och Gasmu säger, att
du och J udarne viljen göra uppror,
och att det är därföre du bygger på
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muren, och att du vill blifva deras:
konung, med mera sådant.
7· Och äfven har du anställt profeter, som skola utropa om dig i Jerusalem och säga: Han är konung i
Juda. Och då nu sådant tal nog lärer
komma för konungens öron, så kom
n u och låtom oss rådslå tillsammans !
8. Och jag sände bud till hon om
och lät säga: • Intet sådant, som det
du säger, har skett, utan du har af
eget hjärta diktat det. •
9· Ty de ville alle afskräcka oss och
tänkte: Deras h änder skola afstå ifrån
arbetet, så att det icke blif\·er färdigt.
Men styrk nu mina händer!

l

IO. Och jag kom till Semaja, son
till Delaja, son till Meh etabeel, in uti
hans hus; ty han höll sig inne. Och
han sade : Låtom oss gå tillsammans
till Guds hus i det inre af templet
och tillsluta templets dörrar! ty de
skola komma för att dräpa dig, och i
natt skola de komma för att dräpa dig.
I I . Och jag svarade: Skulle en man,
sådan som jag, fly? Och hvilken man ,
som är en sådan som jag, sk ulle k un n a
ingå i templet och blifva vid lif? Dit
går jag ej.
12. Och jag förstod, att Gud icke
hade sändt honom, utan att han hade
sådan spådom sagt om mig, emedan
Tobija och Sanballat hade lejt honom.
I3. Därföre var han lejd, att j ag
skulle låta afskräcka mig, och så göra
och synda, och de skulle få ett on dt
rykte på mig, h varmed de skulle kunna
smäda mig.
I4. Kom du, min Gud, ihåg Tobija
och Sanballat, efter deras gärningar,
äfvensom Noadja, profetissan, och de
andra profetema, som ville afskräcka
mig!

r s. Och muren vardt färdig på d en
tjugufemte dagen i månaden Elul,
efter femtiotvå dagar.
I6. Och då alla våra fiender fingo
höra det och alla de folk, som voro
omkring oss, sågo det, sjönkode mycket i sina egna ögon, och de förstod o,
att detta verk var gjordt af vår Gud.
I7. Och vid denna tiden afläto Judas ädlingar många bref till Tobija,
och bref ifrån Tobija ingingo till dem;
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18. ty många i Juda voro honom
med ed förbundne, emedan han var
måg åt Sekanja, Arahs son, och emedan hans son J ohanan hade tagit till
hustru en dotter af Mesullam, Berekjas son.
19. Äfven talade de godt om honolll för mig, och mina ord förde de
ut till honom. Till mig skickade Tobija bref för att afskräcka mig.

7 Kapitlet.
Nytit."g'a anord1liJtgar af Nelumla.

muren var byggd, insatte
Ochjagdådörrarna,
och dörrvaktare och
sångare och Leviter blefvo tillsatte.
2. Och jag gaf befälet öfver Jerusalem åt min broder Hanani och åt
Hauanja, borghöfdingen; ty han var
en så pålitlig och gudfruktig man
som få äro.
3· Och jag sade till dem: Jerusalellls portar må icke u pplåtas förrän
solen skiner het; och medan ännu
posterna stå kvar, skall man stän g a
dörrarna och läsa igen dem. Och vakter mån I utställa af invånarne i Jerusalem, några på sina vaktställen och
några framför sina hus.
4· Och staden var vidsträckt och
s tor, men folkmängden var ringa däruti, och inga hus voro uppbyggd a.
5· Och min Gud ingaf m ig i m itt
sinne, att jag skulle samla ihop ädlingarne och föreståndarue och folket
för att upptecknas efter släkterna.
Och jag fann en förteckning öfver
dem som först hade dragit upp, och
jag fann däruti skrifvet:
6. D essa vo r o de barn af Judisk a
landet, som drogo upp ur den fångenskap i Babel, i hvilken de hade blifvit bortförde af Nebukadnezar, konungen i Babel, och som vände åter
till Jerusalem och Juda, hvar och en
till sin stad,
7· och som kommo med Serubbabel, J esua, Nehemja, Asatja, Raamja,
Nah amani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nchum och Banna. Detta
var talet på mänuen af Israels folk :
8. P a ros' barn: två tusen ett h undra
sjultiotd.;
9· Sefatjas barn: tre hundra sjuttiohå;

KAP. 7: 39.

ro. Arahs barn: sex h undra femtiotvå;
u. Pahat-l\Ioabs barn, utaf Jesuas
och J oabs barn: två tusen åtta hundra
aderton;
12. Elams barn: ett tusen två h u ndra
fem t i o fyra ;
13. Sattus barn: åtta hundra fyratiofem;
14. Sakkais barn: sju h undra sextio;
15. Binnuis barn: sex h undra fyratioåtta;
r6. Bebais barn: sex hundra tj u guåtta;
I 7. As gads
barn : två tusen tre
huudra tjugutyå;
r8. Adonikams b a rn: sex hundra
sextiosju;
19. Bigvais barn : två t usen sextiosju;
20. Adins barn: sex hundra femtiofem;
21. Aters barn af Hiskia: nittioåtta;
22. Hasums barn: tre hu ndra tjuguåtta;
23. Bezais barn: tre hundra tjugu.
fyra;
24. Harils barn: ett hundra tolf;
25. Gibeons barn: nittiofem.
26. Män ifr ån Betlehem och Netofa:
ett huudra åttioåtta;
27. män ifrån Anatot: ett hun dra
tjuguåtta;
28. män ifrån Bet-Asmavet: fyratiotvå;
29. män ifrån Kirjat-Jearim, Kefira
och Beerot: sju hundra fyratiotre;
30. män ifrån Rama och Geba : sex
hundra tjuguen;
3 r. män ifrån Mikmas: ett hundra
tjugutvå;
32. män ifrån Bet-El och Aj: ett
hundra tjugutre;
33· män ifrån det andra Nebo: femtiotvå;
34· den andra Elams barn : ett tusen
t vå hc111dra femtiofyra;
35· Harims barn: tre hundra tjugu ;
36. Jerikos barn: tre hundra fyratiofem;
37· Lods, Hadids och Onos barn:
sju h undra tjuguen;
38. Senaas barn : tre tusen nio hun dra trettio;
39· prästerna: Jedajas barn, af J esuas hus : nio hundra sjuttiotre;

KAP. 7: 40.

N":ttHEi\IIAS BOK.

40. Immers barn: ett tusen femtiotvå;
41. Pasburs barn : ett tusen två
hundra fyratiosju;
42. Harirus barn: ett tusen sjutton;
43· Leviterna: Jesuas barn, af Kadruiel, af Hadevas barn: sjuttiofyra;
44· sångarne: Asafs barn: etthundra
fyra tioå t ta;
45· dörrvaktarue: Sallums barn,
Aters barn, Talmons barn, Aklmbs
barn, Hatitas barn, So!Jais barn, ett
hundra trettioåtta;
46. tempelträlarne: Zihas barn, Hasufas barn, Tabbaots barn,
47· Keros' barn, Sias barn, Padons
barn,
48. Lebanas barn, Hagabas barn,
Salmais barn,
49· H anans barn, Giddels barn, Gahars barn,
so. Reajas barn, Rezins barn, Nekodas barn,
sr. Gassams barn, Ussas barn, Paseas barn,
52. Besais barn, Meunims barn, Nefusesims barn,
53· Bakbuks barn, H akufas barn,
Harhurs barn,
54· Bazlits barn, Mehidas barn, Harsas barn,
55· Barkas' barn, S iseras barn, Tamahs barn,
56. Neziahs barn, Hatifas barn;
57· Salomos tjänares barn: Sotais
barn, Soferets barn, Peridas barn,
s8. Jaalas barn, Darkons barn, Giddels barn,
59· Sefatjas barn, Hattils barn, Pokeret-Hazzebaims barn, Amons barn.
6o. Samtliga tempeldrängarne och
Salomos tjänares barn voro tre hundra
nittiotvå
6r. Och desse voro de som droga
åstad ifrån Tel-llfelah, Tel-Harsa, Kerub-Addon och Immer, och h vilka icke
kunde uppgifva sina fadershus och
sin härkomst, om de voro af Israel:
62. Delajas barn, Tobijas barn, Nekodas barn, sex hundra fyratiotvå;
63. och af prästerna, Hobajas barn,
Hakkoz' barn, Barsillais barn, h vilken
haJe tagit sig lmstru af Gileaditeu
Barsillais Jöttrar och vardt uppkallad
efter deras namn.
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64. Desse sökte efter sina släktregister; och då de icke kunde finnas,
blefvo de såsom ohelige uteslutne ifrån
prästadömet.
65. Och ståthållaren sade till dem,
att de icke skulle få äta af de allraheligaste offergåtvarna till dess en
präst blefve tillsatt för U rim och T u mmim.
66. Hela menigheten, sammanräk·
nad, var fyratiotvå tusen tre huudra
sextio,
67. utom deras tjänare och tjänarinnor, som voro sju tusen tre hundra
trettiosju. Och de hade två hundra
fyratiofem sångare och sångerskor.
68. Deras hästar voro sju hundra
trettiosex; deras m ulåsnor två hundra
fyratiofem;
6g. deras kameler fyrahundra trettiofem, och deras åsnor sex tusen sju
hundra tjugu.
70. Och somlige af samtliga fadershusens hufvudmän gåfvo s änker till
verket: ståthållaren gaf till kassan
ett tusen dariker i g uld, fem tio sk ålar och fem hundra trettio p räst erlig a
lifrockar.
7 r. Och somlige utaf fadershusens
bufvudmän gåfvo till kassan för arbetet tjugu tusen clariker i guld och
två tusen två hundra minor i silfver.
72. Och h vad det öfriga folk et gaf,
var i guld tjugu t usen d arik er, och
i silfver två tusen minor, och sextiosj u prästerliga lifrockar.
73· Och prästerna och Leviterna
och dörrvaktame och sångame och
män af folket och tempeldrängarne
och hela Israel b osatte sig i sina
städer. Och då den sjunde månaden
kom, voro Israels barn i sina städer.

8 Kapitlet.
Lagen föreläses.

O

Löf!tyddo!tögtid firas,

ch allt folket församlade sig såsom en man på den öppn a platsen framför Vattuporten ; och de sade
till Esra, den skriftlärde, att han skulle
hämta fram 1\.foses lagbok, hvilken
Herren hade buJit Israel.
2. Och Esra, prästen, hämtade fram
lagen inför menigheten, både m än
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och kvinnor, och för alla dem som
hade förstånd till att höra, på den
första dagen i den sjunde månaden;
3· och han läste i den på den öppna
platsen framför Vattuporten, ifrån dagningen intill middagen, för män och
kvinnor och dem som kunde förstå
det, och allt folkets öron lyssnade till
lagboken.
s Mos. 3" 1o, n.
4- Och Esra, den skriftlärde, stod
på en hög ställning af trä, som man
hade gjort för det ändamålet, och
bredvid honom stodo Mattitja, Sema,
Anaja, Uria, Hilkija och Maaseja på
hans högra sida, och på hans vänstra
Pedaja, Misael, Malkija, Hasum, Hasbaddana, Sekruja och Mesullam.
5· Och Esra öppnade boken för allt
folkets ögon; ty han stod högre än
allt folket, och då han öppnade den,
stod allt folket upp.
6. Och Esra prisade Herren, den
store Guden, och allt folket svarade
Amen, Amen, med uppräckta händer;
och de bugade sig och tillbådo Herren med ansiktet mot jorden.
7. Och Jesua, Bani, Serebja, Jarnin,
Akkub, Sabbetai, Hodija, Maaseja, Kelita, Asmja, Josabad, Hanan, Pelaja
och andra Leviter undervisade folket
i lagen, och folket stod på sin plats.
Neh. 9: 3·

8. Och de läste tydligen i boken,
i Guds lag, och de utlade meningen,
så att de förstodo det som lästes.
9· Ocll Nellemia, eller ståthållaren,
och Esra, prästen, den skriftlärde, och
Leviterna, som undervisade folket,
sade till allt folket: Denna dagen är
helig Herranom, eder Gud. Sötjen
icke, och gråt en icke! Ty allt folket
grät då de hörde lagens ord.
3 Mos. 23: 24 f.

ro. Och han sade till dem: Gån
bort och äte~ hvad fett är och dricken hvad sött är och skicken andelar
däraf till dem som hafva intet tillredt för sig, ty denna dagen är helig
vår Herre, och varen icke bedröfvade,
ty fröjd i Herren är eder starkhet!
1 r. Och Leviterna tystade allt folket och sade: Varen stilla, ty dagen
är helig, och varen icke bedröfvade!
12. Och allt folket gick bor': till att
äta och dricka och kringskicka gåfvor i mat och dryck och till att göra

KAP. 9: 3.

sig en stor glädje, ty de hade förståt t
de ord, som man hade kungjort för
dem.
13. Och på den andra dagen församlade sig hufvudmännen för hela
folkets fadershus, prästerna och Leviterna, till Esra, den skriftlärde, fö r
att gifva akt på lagens ord.
14. Och de funno skrifvet i lagen,
att Herren genom Mose h ade budit,
att Israels barn skulle bo i löfhyddor
på högtiden i den sjunde månaden,
21\fos. 23 : 16.

3 :Mos. 23: 34, 42.

5 Mos. x6: I3·

15. och att man borde kungöra och
låta utropa i alla deras städer och i
Jerusalem och säga: Gån ut i bergstrakten och hämten löf af oliv och
löf af vilda oljeträd och löf af myrten
och löf af palm o ch löf af lummiga
träd, att man må göra löfhyddor, såsom skritvet är!
16. Och folket gick ut och hämtade och gjorde sig löfhyddor, hvar
och en på sitt tak ocll på sina gårdar och på gärdarue till Guds hus
och på den öppna platsen vid Vattuporten och på den öppna platsen vid
Efraims port.
17. Och hela m enigheten, de som
llade kommit t illbaka ifrån fångenskapen, gjorde löfhyddor och b odde
i löfhyddor; ty Israels barn hade ifrån
J osuas, N uns sons, tid allt intill denna
dag icke så gjort. Och där var en
ganska stor glädje.
18. Och man läste i Guds lagbok
hvar dag, ifrån den första dagen till
den sista; och de höll o högtid i sju
dagar, och på den åttonde dagen hölls
slutfest på stadgadt sätt.

9 Kapitlet.
Faste-, bot- ock bönedag. Förbundeis f ön,yande.

den tjugufjärde dagen i samma
P å månad
kommo Israels barn tillsammans till fasta, klädda i säckar
och med stoft på sig.
2. Och I sraels säd skilde sig från
alla utländska folks barn. Och de
stodo och bekände sina synder och
sina fäders missgärningar.
3· Och de blefvo stående på sin
plats och läste i Herrens, deras Guds,
lagbok under en fjärdedel af d agen,
och under en annan fjärdedel gjorde

KAP. 9: 4.
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de sin bekännelse och tillbådo Herren, sin Gud.
Neh . 8: 7.
4· Och på Leviternas upphöjning
uppträdde J esua, Bani, Kadmiet, Sebanja, Bnnni, Serebja, Bani och Kenani och ropade med hög röst till
Herren, sin Gud.
S· Och Leviterna Jesua, Kadmiet,
Bani, Hasabnia, Serebja, Hoclija, Sebanja och Pet aja saue: Stån upp och
prisen Herren, euer Gud, ifrån evighet till evighet, och man prise ditt
härliga namn, som upphöjUt är öfver
allt lof och pris!
6. Du allena är HetTen. Du har
gjort himmelen, alla himlars himmel
och all deras här, jorden och allt som
däruppå är, hafvet och allt som däruti ä r. Du uppehåller det allt, och
ltimmelens här tillbeder dig.

628

14. Och du kungjorde för dem din
heliga sabbat, och bud och stadgar
och lag böd du dem genom din tjänare Mose,
rs. och bröd ifrån himmelen gaf
dn dem för deras hunger, och vatten
lät du utgå utur klippan för deras
törst, och du sade till dem, att de
skulle gå att taga i besittning det
land, hvilket du med upplyft hand
hade lofvat att gifva dem.
2 1\fos . 16: 4•

q; 15.

17: 6.

4 .M.os. 20: II.

r6. Men de och våra fäder vordo
stolte och halsstyfve, så att de icke
lydde dina bud
17. och vilie icke höra dem och
tänkte icke upp å dina under, som du
hade gjort, utan vordo halsstyfve och
ville i sin genstörtigh et tillsätta åt
sig en hötvitsman för att vända t illbaka till sin träldom. Men du ä r en
Es . 37: 16, 20.
7· Dn är Herren Gnd, som utvalde förl åtelsens Gud, nådig och barmhärAbram och förde honom ut ifrån Ur tig, långmodig och stor i fö rbarmande,
i Kaldeen och gaf honom namnet och du öfvergaf dem icke.
4 Mos. 14: 4, 8. Neh. r: S· Ps. 103: 8. Joel.: 13.
Abraham;
, !\Ios. ": 3 x. ,., 1. , 7 : 5·
rS. Till och med då de gjorde sig
8. och du fann hans hjärta trofast
inför ditt ansikte och gjorde med ho- en gjuten kali och sade: denne är
nom ett förbund, att du vi.lle gifva din Gud, som har fört dig utur Egypåt hans säd Kananeernas, Heteernas, ten, och när de gjord e stor försmä2 Mos. 3 .: 4 ·
Amoreernas, Ferisseernas, Jehuseer- delse,
rg. öfvergaf dock du dem icke i
n as och Girgaseernas land ; och d u
har hållit dina ord, ty du är rätt- öknen, efter din stora barmhärtighet.
Molnstoelen vek icke ifrån dem om
färdig.
, Mos. •s: 18.
dagen fö r att ledsaga dem på vä en,
9· Och du såg till våra fäders elände
eller eldstoden om natten för att lysa
i Egypten och hörde deras rop vid
dem på den väg de skulle gå.
Röda hafvet.
2 M os . .: •s·
3: 7.
2 .Mos. 13: 22.
40: 38.
r o. Och du gjorde tecken och under
20. Och du gaf din goda anda till
på Farao och på alla hans tjiinare att undervisa dem, och din manna
och på allt folket i bans land; ty dn undandrog du icke deras mun, och
förnam, att de hade förhäft sig emot vatten gaf du dem i deras törst;
dem, och dn gjorde dig ett namn, så4 1\[o!'-i. u: 25, 26 .
21. och i fyratio år försöljde du
dant det än i dag är. 2 Mos. , 4, •s, 16 .
II. Och dn Ilelade hafvet för dem, dem i öknen, så att dem intet fattades;
så att de gingo midt igenom baf- deras kläder blefvo icke förslitna, och
vet på det torra, och deras förföljare deras fötter svullnade icke;
5 Mos . .: 7· 8: +· 29: S·
kastade du i djupet, såsom en sten
22. och du gaf dem riken och folk
i mäktiga vatten.
2 !\Ios. , 4 , 21.
•s: s.
12. Och du förde dem om dagen och fördelade dem åt skilda håll, så
med en molnstod, och med en eld- att de intogo Sihons, konungells i
stod om natten för att lysa dem på Hesbon, land, och Ogs, k onut1gens i
Basan, land.
4 Mos. 21: n, 24.
den väg de skulle gå,
2 Mos. , 3, 21.
23. Och du gjorue deras barn mållga
13. och du steg ned på berget Sinai och talade till <lem ifrån himme- såsom stjärnorna på himmelen och
len och gaf dem rättvisa rätter och förde dem till det land, h varom r1u
sanna lagar, goda stat.lgar och bnd. hade sagt tiil deras fät.ler, att de skulle
gå och intaga <let. , ~ros. 15 : 5 • :a:2: t 7 .
2 .l\fos. r g: 3 f.
:zo: r.
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24. Och barnen gingo och intogo
landet, och du underkufvade för dem
landets inbyggare, Kananeerna, och
gaf dem i deras hand, såväl deras konungar som landets folk, och de gjorde
med dem såsom de ville.
J os. 10.
25. Och de intogo fasta städet· oci.J.
ett bördigt land och satte sig i besittning af hus, fulla med allehanda
goda ting, uthuggna brunnar, vingårdar, olivgårdar och fruktträd i mängd;
och de åto och vordo mätte och fete
och lefde i välmakt genom din stora
godhet.
26. Men de blefvo genstörtige och
. satte sig upp emot dig och kastade
din lag bakom sin rygg och dråpo
dina profeter, som förmanade dem för
att omvända dem till dig, och de
gjorde stora försmädelser.
5 Mos. 32: 15 f.

27. Och du gaf dem i deras fienders hand, att de förtryckte dem; men
då de i sin nöds tid ropade till dig,
hörde du dem ifrån himmelen, och
efter din stora barmhärtighet gaf du
dem räddare, som räddade dem utur
deras fienders hand.
Dom. 3: 9, 15. Ps. 106: 40.

28. Och när de kommo till ro och
åter gjorde h vad ondt var i dina ögon,
öfvergaf du dem i deras fienders hand,
och dess e blefvo rådande öfver dem;
men när de åter ropade till dig, hörde
du dem ifrån himmelen och halp dem
efter din b armhärtighet många gånger.
29. Och du förmanade dem, att du
måtte omvända dem till din lag; men
de voro stolte oci.J. hörsammade icke
dina bud och syndade mot dina rätter, genom hvilka en människa lefver, om h on h åller dem, och de spjärnade emot och voro halsstyfve och
lydde icke.
3 Mos. 18: 5· Hes. 2o: n .

KAP. 10:

!).

mäktige och fruktansvärde Gud, du
som håller förbundet och gör barmhärtighet, må du icke ringa akta all
den vedermöda, som har drabbat oss,
våra konungar, våra furstar, våra
präster, våra profeter, våra fäder och
hela ditt folk, ifrån Assyriens konungars dagar intill denna dag!
33· Och du är rättvis i allt det du
h ar låtit komma öfver oss; ty du har
gjort rätt, men vi h afva varit ogudaktige.
Dan. g: 14.
34· Och våra konungar, våra furstar, våra präster och våra fäder hah·a
icke gjort efter din lag och icke akt at
på dina bud och på dina vittnesbörd,
som du har låtit betyga dem.
Dan. g: 6, 8.

35· Och i sitt konungadöme och i
ditt myckna goda, som du har gifvit dem, och i det vida och bördiga
landet, som du har gifvit dem, hafva
de icke tjänat dig och icke omvändt
sig ifrån sina onda gärningar.
36. Si, vi äro nu trälar; och i det
land, som du har gifvit våra fäder,
att de skulle äta dess frukt och dess
goda, si, där äro vi trälar;
37· och sin rika afkastning gifver
det åt de konungar, som du har satt
öfver oss för våra synders skull, och
de råda öfyer våra kroppar och vår
boskap efter sin vilja, och vi äro i
stor nöd.
38. Och på grund af allt detta gjorde
vi ett fast förbund och uppsatte det
skriftligen, och våra furstar, våra Leviter och våra präster satte därunder
sina signet.
10

Kapitlet.

Förlnt1Ldets umierskn"ft.

O

ch de som satte sina signet därSak. 7: n. Rom. 10: 5· Gal. 3: 12.
under voro: Nehemia, ståthålla30. Och du h ade fördrag med dem
ren, Hakaljas son, och Zedekia,
i mån ga år och förrnanade dem med
2. Seraja, Asatja, Jeremja,
din anda genom dina profeter; men
3· Pashur, Amarja, Malkija,
då de icke aktade däruppå, gaf du
4· Hattus, Sebanja, Malluk,
dem i främmande folks hand.
S· Harim, Meremot, Obadja,
2 Kon. 17: 13, 14. 2 Krön. 36: 15.
6. Daniel, Ginneton, Baruk,
31. Men af din stora barmhärtig7· Mesullam, Abija, Mijamin,
het gjorde du icke alldeles slut på
8. Maasja, Bilgai och Semaja. D esse.
dem och öfvergaf dem icke; ty en
voro prästerna.
nådig och barmhärtig Gud är du.
9· Och Leviterna: Jesua, Asanjasson,
Mal. 3: 6. J er. 30: II. 46: 28.
32 Och nu, vår Gud, du store, Binu ni af Henadads barn, Kadmie~
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ro. och deras bröder, Sebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,
II. Mika, Rehob, Hasabja,
12. Sakkur, Serebja, Sebanja,
13. Hodija, Bani och Beninu.
14. Hufvudmän af folket: Paros,
Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani,
15. Bunni, Asgad, Bebai,
r6. Adonija, Bigvai, Adin,
17. Ater, Hiskija, Assur,
r8. Hodija, Hasum, Bezai,
19. Harif, Anatot, Nobai,
20. Mapias, Mesullam, Hesir,
21. Mesesabeel, Zadok, Jaddua,
22. Pelatja, Hanan, Anaja,
23. Hosea, Hananja, Hassub,
24. Hallohes, Pilha, Sobek,
25. Rehum, Hasabna, Maaseja,
26. Ahija, Hanan, Anan,
27. Malluk, Harim och Baana.
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syndoffren för Israels försoning och
till alla verk i vår Guds hus.
2 Mos. •s: 30.

3 Mos. 24: 6 f.
g, I I f.

3 Mos. 6: 12.

2 ~los. 20: :10.

3 Mos. 23: 3• 25: 4•
1s: 2 f. Neh. 13: •9·

23: 10.

s 111os. s: 12.

32. Och vi förbund o oss att årligen
gifva en tredjedels sikel till tjänsten
·,vår Guds hus,
33· nämligen till skådebröden och
det dagliga spisoffret och det dagliga
brännoffret och till offren på sabbaterna, nymånadema och de bestämda
högtiderna och till tackoffren och till

Neh. 13: 31.

35· Och vi förbundo oss att årligen
frambära förstlingen af vår jord och
förstlingen af all frukt af alla träd till
Herrens hus
2 Mos. 23: 19.
s Mos. 18: 4·
36. och de förstfödde af våra söner
och af vår boskap, såsom skrifvet är
i lagen, och att framföra de förstfödda
af våra fäkreatur och af våra får till
prästerna, som tjäna i vår Guds hus.
2 1\los. 13: 2, 12, 13.

28. Och det öfriga folket, prästerna,
Leviterna, dörrvaktame, sångarne,
tempeldrängame och alla de som hade
skilt sig ifrån folken i länderna och
vändt sig till Guds lag, deras hustrur,
söner och döttrar, alla de som hade
insikt och förstånd,
29. de slöto sig till dem ai sina
bröder, som hade anseende ibland dem,
och ingingo edlig förpliktelse däruppå, att de ville vandra i Guds lag,
som hade blifvit gifven genom Mose,
Guds tjänare, och att de ville hålla
och göra alla Herrens, vår Guds, bud,
rätter och stadgar,
30. och att vi icke skulle gifva våra
döttrar åt folken i landet och icke
heller taga deras döttrar till hustrur
åt våra söner; • Mos. 3 4: 16. s Mos. 7: 3·
31. och när folken i landet förde
handelsvaror och allehanda säd till
salu på sabbatsdagen, skulle vi icke
köpa det af dem på sabbat eller helgedag och lämna hvart sjunde år fritt
och då låta anstå med alla slags kraf.

4 Mos. 28: 3, s, 6,

34· Och vi kastade lott emellan prästerna, Levitema och follcet om vedoffret, hvilket man till vår Guds hus
årligen skulle framföra, efter våra
fadershus, på bestämda tider, till att
bränna på Herrens, vår Guds, altare,
såsom skrifvet är i lagen.

3 1\Ios. 27: 26, 27 .

37· Och förstlingen af våra degar
och våra offergåfvor och frukt af allehanda träd, vin och olja skulle vi
frambära till prästerna, till kamrarne
i vår Guds hus, och tionden af vår
jord till Leviterna; och Leviterna, de
skulle uppbära tionde i alla städer,
där vi drifva åkerbruk.
3 Mos. 2 3 : 1 7•
4 Mos. 15: 19 1 20.

18: 12, 2r, 26.

38. Och en präst, en Arons son,
skulle vara med Leviterna, när Levitema uppbura tionde, och själfve skulle
Lev-iterna föra tionde af sin tionde
upp till vår Guds hus till förrådshusets kamrar;
39· ty i de kamrarne skulle Israels
barn och Levis barn inlägga hvarje
offergåfva af säd, af vin och af olja,
emedan där voro helgedomens kärl
och prästerna, som gjorde tjänsten,
och dörrvaktame och sångarne; och
icke skulle vi öfvergifva vår Guds hus.
I1
7erusal~ms

Kapitlet.
ock la1zdets t.'ubygg-are.

furstar bodde i JerusaO chlem,folkets
och det öfriga folket kastade
lott, för att hvar tionde man skulle
bo i Jerusalem, den heliga staden,
under det de nio tiondedelarue skulle
bo i städerna.
Neh. 7: 4·
2. Och folket välsignade alla de
män, som friYi!ligt bosatte sig i Jerusalem.
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3. Och desse voro de hufvudmän
i landskapet,* som bodde i J ernsalem och som bodde i Judas städer,
hvar och en på sin egendom, i sina
städer, Israeliter, präster, Leviter, tempeldrängar och Salomos tjänares barn.
4· Och i Jerusalem bodde en del
af Judas barn och af Benjamins barn;
af Judas barn : A taja, son till Ussija,
son till Sekarja, son till Amarja, son
till Sefatja, son till Mahaleel, af Perez' barn,
5· och Maaseja, son till Baruk, son
till Kol-Rose, son till Hasaja, son till
Adaja, son till J ojarib, son till Sekmja, son till Hassiloni.
6. Alla Perez' barn, som bodde i
Jerusalem, voro fyra hundra sextioåtta stridbare män.
7· Och Benjamins barn voro desse:
Sallu, son till Mesullam, son till J oed,
son till Pedaja, son till Kolaja, son till
Maaseja, son till Itiel, son till J esaia,
8. och efter honom Gabbai och
Sallai, niohundra tjuguåtta.
9· Och J o el, Sikds son, var deras
föreståndare, och Juda, H assennas son,
var i befälet öfver staden den andre.
ro. Af prästerna: Jedaja, Jojadbs
son, J akin,
II. Seraja, son till Hilkija, son till
M esullam, son till Zadok, son till Merajot, son till Ahitub, furste i Guds
l;ms,
12. och deras bröder, som gjorde
tjänst i huset, åtta hundra tjugutvå;
och Adaja, son till Jeroham, son till
Pedalj a, son till Amzi, son till Sekarja, son till Pashur, son till Malkija,
13. och hans bröder, hufvudmän
för fadersh us, två hundra fyratiotvå;
och Amassai, son till Asareel, son till
Ahsai, son till Mesillemot, son till
Im mer,
14. och deras bröder, starke och
stridbare män, ett hundra tjuguåtta;
och föreståndare för dem var Sabdiel,
Haggedolims son.
15. Och af Leviterna: Semaja, son
till Hassub, son till Asrikam, son till
Hasabja, son till Bunni,
r6. och Sabbetai och Josabad, som
hade uppsikten öfver de yttre göromålen vid Guds hus och hörde till
Leviternas hufvudrnän;

KAP. 11: 31\.

r7. och Mattanja, son till Mika,
son till Sabdi, son till Asaf, sånganföraren, som vid bönen uppstämde
lofsången, och Bakbukja, den näste
efter honom ibland bans bröder, och
Abda, son till Sammua, son till Gala!,
son till J editun.
r8. Alla Leviterna i den heliga staden voro två hundra åttiofyra.
19. Och dörrvaktarne, Akkub, Talmon och deras bröder, som höllo vakt
vid portarne, voro ett hundra sjuttiotvå.
20. Och de öfdge af Israel, prästerna
och Leviterna, bodde uti alla Judas
städer, hvar och en i sin besittning.
21. Och tempeldrängarne bodde på
Ofel, och Ziba och Gispa hade befäl
öfver tempeldrängarne.
22. Och Leviternas föreståndare i
Jerusalem var Ussi, son till Bani, son
till Hasabja, son till Mattanja, son
till Mika, af Asafs barn, sångame vid
tjänsten i Guds hus;
23. ty ett konungens påbud var
utfärdadt om dem, och en fast aflöning var anslagen åt sångarne, visst
för hvarje dag.
24. Och Petahja, Mesesabels son,
af Serabs barn, gick konungen till
banda i hvarje sak, som rörde folket.
25. Och på sina gårdar i landsor·
tema bodde en del af Judas barn, i
Kirjat-Arba och dess köpingar, och
i Dibon och dess köpingar, och i Jekabzeel och dess köpingar,
26. och i Jesua, Molada, Pet-Pelet,
27. Hazar-Sual, Beer-Seba och dess
köpingar,
28. och i Ziklag och i lVIekona och
dess köpingar,
29. och i En-Rimmon, Zorga, Jarmut,
30. Sanoah, Adullam och deras byar,
i Lakis och på dess marker, i Aseka
och dess köpingar; och de bodde
ifrån Beer-Seba intill Hinnoms dal.
31. Och Benjamins barn bodde ända
ifrån Geba, i Mikmås, Aja, Bet-El och
dess köpingar,
32. i Anatot, Nob, Ananja,
33· Hazor, Rama, Gittaim,
34· Hadid, Zeboim, Neballat,
35· Lod, Ono och timmermansdalen.

"' D. ä. Judeen, sbom lydande under Pemen.

XAP. 11: 36.

36. Och af L eviterna blefvo några nen för Leviternas fadersbus uppteckafdelningar ifrån Juda räkn ade till nade, äfvensom p rästerna, under P ersern D arii regering.
Benjam in.
23. Hufvudmännen för Levis barns
fadershus äro u pptecknade i krönike12 Kapitlet.
boken, ända till J o banans, Etjasibs
Förtecklling j/i präster oclt Leviter . Mure1ts
s ons, tid .
iuvigniug.
24. Och Leviternas hufvudmän voro :
ch d esse äro de präster och L eHasabja, erebja och Jesua, K admiets
viter, som drogo upp med Seson, och deras bröder vor o n äst efter
rubbabel, Sealtiels son, och J esua: Sedem, till att tacka och lofva, efter
raja, J eremja, Esra,
Davids, Gudsmannens, bud, den ena
2. Am arja, M alluk, Hattus,
vakten bredvid den andra. I Krön .•9 .
0. Sekanja, Relmm, Meremot,
25. 1\i attanja, Bakbukja, Obadja,
4· Iddo, Ginnetoi, Abija,
Mesullam, Talmon och Akkub höllo
5· Mijamin, Maadja, Bilga,
såsom dörrvaktare vakt vid p ortames
6. Semaja, Jojarib, Jedaja,
u p plagshus.
7· Sallu , Amok, Hilkija och J edaj a.
26. D esse lefde i Jojakims, J esuas
Desse v or o hufvudmän för p rästerna
och för sin a bröder i J esuas dagar. sons, J ozadaks sons, dagar, och i N ehemias, ståthållarens, och i Esras,
8. Och Leviterna voro : J esua, Binp rästens, den skriftlärdes, dagar.
u n i, K admiet, Serebj a, J uda och lVIattanja, som, jämte sina bröder, före27. Och när Jerusalems m ur skulle
s tod lofsången.
invigas, uppsökte man Leviterna från
9· Och Bakbukja och Unni, deras alla deras orter, att man skulle föra
bröder, hade sina tjänstgöringsplatser dem till Jerusalem till att hålla invign ing m ed glädje, tacksägelse och sång,
näst efter dem.
N eh. n: I 7 .
10. Och J esua födde Jojakim, och med cymbaler, h arpor o ch cittror.
J ojakim födde E ljasib, och Eljasib
28. Och sångames barn församlade
födde J ojada,
sig både ifrån slätten rundt omkring
I L och J oja da födde J onata n, och Jerusalem och ifrån
Netofatiternas
J onatan födde J add u a.
byar
12. Och i J ojakims dagarvoro huf29. och ifrån Bet-Gilgal och ifrån
vudmännen för prästernas fadershus: Gebas och Asmavets m arker ; ty sångför Seraja: Meraja; för J eremj a: H a- a rn e h ade byggt sig gårdar run d t
nanja;
omkring J erusalem.
13. för Esra: Mesullam; för Amarja:
30. Och prästerna och L eviterna reJobauan;
nade sig och renade folket, portame
14· för Meluki : J onatan ; för Se- och muren.
banj a: Josef;
3 r. Och jag lät Judas furstar stiga
15. för Harim: Adua; för lVIerajot : upp
p å muren, och jag föranstaltade
Helkai;
två stora tofsängskorer och högtids16. för I ddi: Seka rja; för Ginneton:
tåg, en att gå till höger ofvanpå muMesullam;
ren, fram till Dyporten.
17. för Abija: Sikri; för Minjamin,
32. Och efter dem g ick H osaja och
för Moadja: Piltai ;
den ena hälften af J udas furstar,
18. för Bilga: Sammua ; för Semaja:
33· nämligen Asarja, Esra, lVIesulJonatan;
lam,
19. för J ojarib : Mattenai ; för J e34· J uda, Benjamin, Semaj a och Jedaja: Ussi;
remja;
20. för Sallai: Kaltai; för Amok:
35· och af p rästernas barn m ed trumE ber;
peter Sekatja, son till J onatan, son
21. för Hilkija: Hasabja; för J etill Sem aja, son till Mattanja, son till
daj a: N etaneel.
Mikaja, son till Sakkur, son till Asaf,
36. och h ans bröder Semaja, Asa22. I Eljasibs, Jojadas, Johanans
och J adduas dagar blefvo h ufvudmän- reel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaueel
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och Juda, Hanani med D avids, Gu dsmannens, sånginstrumenter och Esra
den =-kriitlärde, framför de~.
'
37· Och vid Källporten, som de
hade midt emot sig, gingo de uppför trapporna till Davids stad, muren
uppåt förbi Davids hus, ända till V attup orten mot öster.
. 38. _?ch den andra lafsängskoren
g1ck at motsatt håll, och jag efter
h onom med den andra hälften af folket, ofvanpå muren, förbi Ugnstornet
ända till den breda muren
39· och förbi Efraimsporten och
förbi gamla porten och förbi Fiskporten och Hananeelst ornet och J\ieatornet ända till Fårporten; och de
stannade vid Fängelseporten.
40. Och de båda lotsångskorerna
uppställde sig vid Guds hus, och jag
och den ena hälften af föreståndame
med mig,
~I: o~h pr~ter?a El~akim! J\iaaseja,
MmJamm, MikaJa, Eljoenm, Sekatja
och Bananja med trumpeter,
4~· och J\iaaseja, Semaja, Eleasar,
Uss1, Johanau, J\ialkija E lam och
Eser. Och sångame uppstämd e sången, och J israhja var anföraren.
43· Och på den dagen offrade de
stora offer och voro glade; ty Gud
h ade gladt dem med en stor glädje
o_ch äfven kvinnor och bar n gladd~
sig, och Jerusalems glädj e hördes vidt
omkring.
44· Och på samma dag vordo män
förordnade öfver förrådskamrarne för
offergåfvorna, för förstling och tionde
för att i dem hopsamla af städerna~
åkrar det som. efter lag tillkom präs~erna och Leviterna; ty en glädje var
1 Juda öfver prästerna och Leviterna,
som gjorde tjänsten
45· och höllo sin Guds vakt och
reningens vakt, och öfver sångame
och dörrvaktarne, som gjorde efter
Davids och hans sons, Salomos, bud.
46. Ty. i Davids och Asafs dagar i
fordom tid hade anförare blifvit tillsatte för sångame och för lof- och
tacksägelsesånger till Gud.
47· Och i Ser ubbabels och Neh emias dagar anslog hela Israel en viss
aflöning åt sångarn e och dörrvaktame
visst för hvar dag, och de gåfvo af

KAP. 15: 11.

det helgade åt Leviterna, och Leviterna gåfvo af det helgade åt AJ"Ous
barn.

13 Kapitlet.
Nelu mias atul1-a a11.komst tt'll Yn ·usalem.

p å samma dag läste man i J\ioses
bok för folkets öron, och man
faun däruti skrifvet, att ingen Ammonit eller M:oabit skulle få komma
in i Guds församling till evig tid,
5 Mos. 23: 3, 4·

därföre att de icke hade gått
Israels barn till mötes med bröd och
vatten, utan hade lejt Bileam emot
dem, att han skulle förbanna dem
ändock vår Gud vände den förban:
nelsen uti välsignelse.
3·. Och då de h örde denna lagen,
afskilde de allt slags hämmande folk
ifrån Israel.
4· Och förut hade prästen E ljasib.
som var satt öfver kamrarne i vår
Guds hus, en släkting till Tobija
5· åt honom inredt en stor k1ammare, där man förut hade inlagt spisoffer, rökelse, kärl och tionde af säd
af vin och af olja, som var anslage~
åt r~eviterna, sångame och dörrvaktarne, och offergåfvan åt prästerna.
. 6. Men under.alltdettavar jagicke
1 Jerusalem ; ty 1 Artah sastas trettioan~ra. regeringsår i Babel hade jag
fant bli konungen; men efter en tids
förlopp bad jag om orlof af konungen.
7· Och då jag kom till Jerusalem
och förn am det onda, som Eljasib
hade gjort för Tobijas skull, aenom
att inreda åt honom en kam~are i
förgården till Guds hus,
8. förtröt det mig högeligen, och
jag lät kasta allt Tobij as husgeråd ut
ifrån kammaren ;
9· och jag befallde, att man skulle
rena kamrarne, och jag lade åter in
i dem kärlen till Guds hus, spisoffret
o ch rökelsen.
2.

ro. Och då jag fick veta, att Leviternas aflöning icke hade blifvit utgifven till dem, så att Leviterna och
sångarne, som skulle sköta tjänsten ,
hade flytt bort, hvar och en till sitt
jordagods,
r r. förehöll jag förest ån dam e detta
och sade: Hvi har Gu ds hus blifvit
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öfvergifvet? Och jag församlade dem
och anställde dem på deras platser.
12. Och hela Juda förde fram tionde
af säden, vinet och oljan till förrådshusen,
13. och jag satte till förvaltare öfver
förrådshusen Selemja, prästen, och
Zaclok, den skriftlärde, och P edaja
af Leviterna, och för att gå dem till
handa Hanan, son t ill Sakkur, son
till Mattanja, t y de voro ansedde för
trogne män, och dem vardt ålagt att
göra utdelningen åt sina bröder.
14. Må du för detta komma ihåg
mig, min Gud, och icke utplåna mina
goda gärningar, som jag har gjort
för min Guds hus och för det som
till dess tjänst hörer!
15. Vid samma tid såg jag i J uda
några som trampade i pressarue på
sabbaten och som införde sädesskylar,
hviLlza de lassade på åsnorna, äfvensom vin, drufvor, fikon och allehanda
bördor, h vilka de införde till J erusalem på sabbatsdagen; och jag varnade dem den dagen då de sålde lusförnödenheter.
16. Och de Tyrier, som bodde där,
införde fisk och allehanda varor och
sålde dem på sabbaten till Judas barn
och i Jerusalem.
17. Och jag förehöll de förnämste
i Juda detta och sade till dem: Hvacl
är det för en ond ting, som I gören,
så att I o helgen sabbatsdagen?
18. Var det icke så edra fäder gjorde,
då Gud lät all denna olyckan komma
öfver oss och öfver denna staden?
Och I gören vreden ännu större öfver
Israel då I ohelgen sabbat en.
19. Och då det vardt mörkt i Jerusalems portar före sabbaten, befallde jag, att portames dörrar skulle
tillslutas och att man icke skulle öppna
dem förrän efter sabbaten, och jag
satte några af mina tjänare vid portame, på det att ingen börda skulle
komma in på sabbatsdagen.
20. Och köpmännen och säljarn e af
allehanda varor hade stannat öfver natten u t anför Jerusalem en gång eller två,
21. och jag varnade dem och sade
Lill dem: »hvi stann en I öfver natten
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u tanför muren? Om I gören så ännu
en gång, skall j ag lägga hand på
eden; och de kommo icke sedermera
på sabbaten.
22. Och jag sade till Leviterna, att
de skulle rena sig och komma och
hålla vakt vid portarue fö r att helga
sabbatsdagen. Också detta må d u
komma ihåg mig till godo, min Gud,
och skona mig efter din stora nåd !
23. På den tiden såg jag ock Judar, som hade tagit till h ustrur Asdoditiskor, Ammonitiskor och Moabitiskor.
24. Och deras barn talade half Asdoditiska och kunde icke tala Judiska, utan än det ena än det andra
folkets t ung omål.
25. Och jag förehöll dem detta och
bannade dem och slog några af dem
och hårdrog dem, och tog en ed af
dem vid Gud, sägande: I skolen icke
gifva edra döttrar åt deras söner icke
heller taga af deras döttrar hustnu
åt edra söner eller åt eder själfva.
26. Var det icke härmed Salomo,
Israels konung, försyn dade sig? Och
ibland de många folk en var ingen
konung honom lik; och älskad var
han af sin Gud, och Gud satte honom till konung öfver hela Israel.
Dock förförde de utländska kvinnorna
äiven honom till synd.
, Kon. 3: , 3,
:n:

I ,

4·

2

Sam.

12:

24 .

2 K rön. 1 : t 2.

27. Och h ade man då b ort få höra
om eder, att I hatven gjort denna
stora synd, att I hatven förbrutit eder
emot min Gud genom att taga utländska kvinnor till hustrur?
28. O h en son af J ojada, h vilken
var son t ill Elj as ib, öfversteprästeu,
var måg åt Sanballat, H oroniten, och
jag dref honom bort ifrån mig.
29. Kom ihåg dem, min Gud, därföre
att de hafva besmittat prästadöm et och
prästadömets och Leviternas förbttn d!
30. Och jag renade dem ifrån allt
utländskt, och jag fastställde h vad iakttagas borde af prästerna och Leviterna, af hvar och en i hans syssla,
31. och huru vedoffret borde på bestämda tider aflämnas, och förstlingsfrukterna. Kom ihåg mig, min Gud,
t ill det bästa!
Neh. 10: 34·

