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2. Och honom vorofödde sju söner
och tre döttrar.
3. Och ban ägde sju tusen får och
man var i Jandet Uz, hvilkeus tre tusen kameler och fem huudra
namn var Job, och denne man-~ par oxar och fem hundra åsninnor
n en var from och rättsinnig och fruk- ocll ganska mycket tjänstfolk; och
lade Gnrl orb flydde det onda
deune mannen var mäktigare än nå·
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gon annan bland österlandets söner.
4· Och hans söner gingo och höllo
gäst abud, h var sin dag i sitt h us, och
d e skickade och bjödo sina tre systrar
till att äta och dricka m ed sig.
5· Och när gästabudsdagarue hade
gjort sitt hvarf, sände Job efter dem
för att helga dem och stod bittida upp
om morgonen och offrade brännoffer
efter antalet af d em alla ; ty J o b tänkte:
Törhända hafva m ina barn försyndat
sig och sagt Gud farväl i sina hjärtan. Så gjorde Job beständigt.
6. Och en dag hände det då Guds
söner kommo att inställa sig inför
Herren, att ock S atan kom med dem.
7· Och Herren sade till Satan: H vadan kommer du ? O h S atan svarade
Herren och sade: Ifrån jorden, som
jag har öfverfarit och genomvandrat.
I

Petr.

s: 8.

8. Och Herren sade till Satan : Har
du gifvit akt på min tjänare Job? Ty
hans like finnes icke på jorden, en
man så redlig och rättsinnig, som
fruktar Gud och flyr det onda.
g. Och Satan svarade Herren och
sade: Månne då J ob fruktar Gud för
in tet ?
ro. Har du icke omgärdat honom
och hans hus och allt h vad honom
tillhörer på alla sidor? Hans händers
verk har dn välsignat, och hans hjordar utbreda sig i landet.
II. Men räck ut din Iland och kom
vid allt det han äger! Sannerligen,
han sk all i ansiktet säga dig farväl.
12. Och Herren sade till Satan: Si,
allt hvad han äger är i din hand; endast på honom själf lägg ej din hand!
Och Satan gick ut ifrån Herrens ansikte.
13. Och en dag hände det då hans
söner och hans döttrar åto och drucko
vin i sin äldste broders hus,
14. att ett bud kom till Job och
sade: Oxarne plöjde, och åsninnorna
betade bredvid dem,
rs. och Sabeer öfverföllo och togo
dem, och drängarne slogo de med
svärdsegg; och jag var den ende, som
kom u ndan för att berätta det för dig.
r6. Med an denne ännu talade, kom
en annan och sade: Guds eld föll

ifrån himmelen och träffade fåren och
drängarne och förtärde dem ; och jag
var den ende, som kom u ndan för
att berätta det för dig.
17. Medan denne ännu talade, kom
en annan och sade: Kaldeer, som h ade
fördelat sig i tre h opar, föllo öfver
kamelerna och t ogo dem , och drän garne slogo de m ed svärdsegg; och jag
var den ende, som kom undan för att
berätta det för dig.
r8. Medan denne ännu talade, kom
en annan och sade: Dina söner och
dina döttrar åto och drucko vin i sin
äldste broders hus;
rg. och si, ett starkt väder kom
ifrån andra sidan öknen och stötte
emot husets fyra hörn, så att det störtade tillsammans öfver de unga, och
de blefvo döde; och jag var den ende,
som kom undan för att berätta det
för dig.
20. Och Job stod upp och ref sin
mantel och rakade sitt hufvttd och
föll ned till marken och tillbad
I

Mos. 37: 34·

och sade: N aken kom j ag ifrån
min moders lif, och n aken skall jag
vända dit tillbaka. Herren gaf och
Herren tog. Välsignadt vare Herrens
namn!
Pt·ed. s: I4o I Tim. 6: 7·
22. Under allt detta syndade Job
i cke och yttrade intet dårligt emot
Gud.
21.
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ch det begaf sig då Guds söner
kommo att inställa sig inför Herren, att ock Satan kom med d em att
inställa sig inför H erren.
2. Och Herren sade till Satan: H vadan kommer du? Och Satan svarade
Herren och sade: Ifrån jorden, som
jag har öfverfarit och genomvandrat.
3· Och Herren sade till Satan: Har
du gifvit akt på min tjänare J o b? Ty
hans like finnes icke på jorden, en
man så from och rättsinnig, som fruktar Gud och flyr det onda; och ännu
står han fast i sin fromhet, ändock
du eggade mig emot honom till att
fördärfva honom utan sak. Job x: 6-8.
4· Och Satan svarade Herren och
sade: Hud för h u d och allt hvad en
ma'1 bafver gifver han för sitt lif;
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5· men räck ut din hand och kom
vid hans ben och vid hans kött! Sannerligen, han skall i ansiktet säga dig
farväl.
6. Och Herren sade till Satan: Si,
han är i din hand. Skona blott hans !if!
7· Och Satan gick bort ifrån Herrens ansikte och slog Job med onda
bölder ifrån h ans fo t blad och upp till
hans hjässa.
8. Och han tog sig en skärfva af
ler till att skrapa sig med och blef
sittande i aska.
9· Och hans hustru sade till h onom : Står du ännu fast i din fr omhet? Säg Gud farvill och dö!
IO. Och han svarade henne: Såsom
eu dåraktig kvinna skulle tala, så talar
du. Hafva vi fått godt af Gud, skulle
vi då icke ock mottaga det onda? Under allt detta syndade icke J o b med
sina läppar.
II. Och tre af Jobs vänner fingo
höra all denna olycka, som hade kommit öfver honom, och de kommo, hvar
och en ifrån sin ort, Elifas ifrån Teman, Bildad ifrån Sua och Sofar ifrån
Naama; ty de hade kommit alle öfverens, att de skulle gå att trösta och
hugsvala honom.
Ords . 2 7: ro.
I2. Och de upplyfte sina ögon på
långt afståncl och kände icke igen honom; och de upplyfte sin röst och
gräto och refvo h var och en sin mantel och strödde stoft öfver sina hufvud upp mot himmelen.
I3. Och de sutto med honom på
marken i sj u dagar och sj u nätter,
och ingen talade ett ord till honom;
ty de sågo, att hans smärta var m ycket stor.
Rom. 12: rs.

3 Kapitlet.
Job fiirbamtar sbz. födelsedag oclt Ö1r.skar si'g
döden.

öppnade Job sin mun och
D ärefter
förbannade sin födelsedag.
2.

Och J ob böljade tala och sade:

3· Förlorad vare den dag, då jag
föddes, och elen natt, som sade: en
man är aflad.
Jer. 2o: r 4 .
4· D en dagen varde mörker, Gud
efterfråge honom icke från höjden,
och ljus glänse icke öfver honom !

KAP. 3 : U.

5· Återhörde honom mörker och
den svarta natt, tjocka moln lägre sig
öfver honom, allt, som gör en dag
dyster, komme öfver honom!
6. Den natten, må mörkret behålla
henne, må hon ej få glädjas ibland
årets dygn, icke komma ibland månadernas tal!
7. Si, den natten, vare hon ofruktsam, på den !jude in tet jubel!
8. Förhanne henne dagsbesvätjare,
som mäkta tjusa krokodilen!
9· Hennes gryningsstjämor varde
mörka, hon vänte dagens ljus förgåfves och skåde icke morgonrodnadens
ögonbryn,
10. emedan hon ej tillslöt dörren
till m in moders lif och icke gömde
jämmern för mina ögo n!
II. H vi vardt jag icke död när jag
b lef aflad, och hvi uppgaf jag icke
andan när jag gick ut från moderJob ro: r8.
lifvet?
I2. Hvi mötte mig knän och hvi
bröst att dia?
I3. Annars låge jag nu och hade ro,
då sofve jag och hade hvila
I4. med k onungar och mäktige på
jorden, som bygga grifter åt sig själfva,
I5. eller m ed furstar, som ägt guld
och uppfyllt sina hus med silfver,
I6. eller vore jag ej till, såsom ett
ofullgånget foster, hvilket man undangömmer; såsom de barn, som aldrig
hafva sett ljuset.
I7. Där rasa ej de onde mer, och
där hafva de trötte hvila; Upp. 14 : r 3 .
I8. där äro alla fånrrar trygge och
höra icke pådrifvarens röst.
I9. Där äro små och stora lika goda
och trälen fri ifrån sin herre.
20. Hvi gaf han åt den olycklige
ljuset och lif åt de bedröfvade,
2 r. som vänta döden, men han kommer ej, som söka den mera än gömda
skatter
22. och som skulle glädjas ända till
jubel och fröjda sig om de funne
grafven,
23. åt den man, hvilkens väg är
höljd i mörker, och omkring hvilken
Gud har satt sitt stängsel? Job rg: s.
24. Ty före milt bröd går min suckan, och såsom vatten ström ma mina
klagorop.
Ps. 4 2: 4. Bo: 6,
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25. Ty hvad jag har fruktat,
har träffat mig, och hvad jag
bäfvat för, det !tar drabbat mig.
26. Var jag icke lycklig, hade
icke lugn och frid? Och sådan
kom.

1\4 6

det
17. kan en människa vara rätWirhar dig inför Gud, eller en man ren inför sin Skapare? Job os : 4 . Ps. r 43 : 2.
jag
18. Si, sina tjänare tror han icke,
oro och hos sina änglar finner han fel.
Job rs: 14, rs.

19. H uru mycket mera då hos dem
som bo i hus af ler, hvilkas grund
4 Kapitlet.
är stoft, mer än mal förgänglig e !
20. Inom dygnet blifva de nederElifas' svar.
slagne, och oförmärkt förgås de för
ch Elifas ifrån Teman svarade och
alltid.
sade:
21. Uppryckes ej lieras tältstreck
2. Skall du blifva harmsen, om ett
ord försökes emot dig? Men hvem med dem, och dö de icke bort i ovishet?
kan tillbakahålla sina ord?
3· Si, du har undervisat många,
och slappa händer har du stärkt.
5 Kapitlet.
4· Den fallne hafva dina ord uppFortsiittnin.g af Elifas' tal.
rättat, och sviktande knän har du
Ropa fritt! Hvem är som S\·arar
styrkt.
dig, och till hvilken af de heliga
5· Men nu, när det gällde dig själf,
blef du harmsen, och när du själf vill du vända dig?
2. Ty dåren, honom dräper bans
hlef träffad, förskräcktes du.
6. Är icke din gudsfruktan ditt hopp harm, och den fåvitske, honom dödar
och dina vägars renhet din tillför- hans förbittring.
3· J ag såg en dåre, som slog rot.
sikt?
1· Tänk efter! Närförgicks en oskyl- Strax förbannade jag h ans hus.
Ps. 37: 35·
dig, och när blefvo de redlige ut4· Fjärran blefvo hans barn från
rotade?
lycka,
och
de
fälldes i porten, och
8. Såsom jag har sett, hafva de som
ingen var som halp dem.
plöjde ondska och sådde våld fått
5· Den hungrige förtärde hans skörd
uppskära det.
Os. ro: r 3 .
och tog den till och med ifrån törnJob rs: 35· Ords. 22: 8. Gal. 6: 7, 8.
9· För Guds anda hafva de förgåtts, häckarne, och de törstige uppslukade
och för hans vredes fläkt hafva de hans gods.
6. Ty icke uppskjuter ofät·d utur
förtärts.
Es. n: 4 .
10. Lejons rytande och ulfvars låt stoftet, och icke uppväxer jämmer
hafva blifvit förstummade och unga u tur marken ;
7· men människan är född till jämlejons tänder krossade.
n. Lejonet har förgåtts af brist på mer, såsom fåglarne att flyga i höjden.
8. J ag däremot, j ag skulle vä nda
rof, och lejoninnans ungar hafva blifmig till Gud, och jag skulle förtro
vit skingrade.
12. Och ett ord blef hemligt sagdt min sak åt Gud.
9· Han gör storverk, hvilka ingen
till mig, och mitt öra fattade dess
utrannsakar, under, hvilka ingen kan
sakta ljud,
J oh g: ro. Ps. 70: r8. Rom. II: 33·
13. vid tankar väckta utaf nattens räkna.
syner då sömnen faller tung på män10. Han låter regna öfver jorden
niskorna.
och sänder vatten öfver fälten.
14. Förskräckelse föll öfver mig och
II. Han sätter de ringa på högt
bäfvan och kom alla mina ben att rum, och de bedröfvade stiga tilllyeka.
1 Sam. z: 7· Ps. II3: 7· Luk. 1: 52.
darra,
12. Han gör om intet de sluges an15. och en ande gick framom mig,
håret reste sig på min kropp.
slag, så alt deras händer ingenting
r6. Där stod för mina ögon en skep- förmå.
Neh. 4 : rs. Es. 8: ro. P s. 33: ro.
nad, h vars utseende jag ej kände. Tag
13. Han snä1jer de kloke i deras
hörde hviskas dessa ord:
list, så att de illsluges råd förlöper sig.
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14. Om dagen treh·a de i mörker,
och såsom Olll natten famla de om
middagen.
s Mos. 28: 2 9.
rs. Och han räddade från deras
tungas svärd och från den starkes
hand den arme,
r6. så att den svage kunde åter
hoppas och ondskan tillslöt sin mun.
Ps.

107: 42.

Ords. 3: n. Ebr.
Upp. 3: I9·

12:

S· Jak. :r: 12.

17. Si, säll den man, som Gud agar!
Därföre förkasta ej den Allsmäktiges
tuktan!
rS. Ty han sårar och förbinder;
han slår, och hans händer hela.
S 1\Ios. 32: 39·

I

Sam. 2: 6.

Os. 6:

I.

rg. I sex bedröfvelser frälsar han
dig, och i sju skall intet ondt träffa dig.
20. I hungersnöd räddar ban dig
från döden och i krig från svärdets
våld.
21. För tungans gissel skall du blifva
skyld och ej frukta för nöden när
den kommer.
22. Åt nöd och hunger skall du le,
och för jordens vilddjur skall du icke
frukta.
23. Ty med markens stenar är du
i förbund, och med markens vilddjur
hafver du fred.
Ps. 9 ~: I2. Os. 2: I8.
24. Och du skall förnimma, att din
hydda är frid, och söka upp din betesmark och icke taga fel.
25. Och du skall förnimma, att din
ätt blifver talrik och dina efterkomm ande såsom jordens gräs.
. 26. Mogen skall du ingå i grafven,
hkasoru kärtven bärgas på sin tid.
27. Si, detta hafva vi utforskat. Så
är det. Hör det och rätta dig därefter!

6 Kapitlet.
')'obs svar.

<:)ch Job svarade och sade:

KAP. 6: 26.

ver gräs, eller råmar oxen när han
hafver sitt foder?
6. Kan det smaklösa ätas utan salt,
eller är det någon smak i äggh vitan?
7· Hvarl min strupe har skytt att
komma vid, det är nu min vämjeliga
spis.
8. O, att min bön blefve hörd, och
att Gud gåfve mig hvad jag hoppas,
9· att Gud ville sönderslå mig, räcka
ut sin hand och afskära min lefnads
tråd!
ro. Och det skulle nu vara min
tröst, och jag skulle glädjas i min
plåga, om han icke skonade; ty aldrig
har jag förnekat den Heliges ord.
II. H vad är min kraft, attjag skulle
h oppas mera, och hvad är mitt mål,
att jag skulle längre vara tålig?
12. Ej är min kraft såsom stenars
kraft, ~j är mitt kött af koppar.
13. Ar icke all hjälp ute för mig
och all räddning fjärran ifrån mig?
14. Mot den förtviflade är vännen
skylclig mildhet; elj est öfvergifver han
den Allsmäktiges fruktan.
rs. Mina bröder svika mig såsom
en bäck; såsom vatten i bäckarne gå
de sin kos,
J ob r 9 : , 9 .
r 6. hvilka, uppgrumlade af is och
snö, som gömt sig i dem,
17. förtorka på hettans tid och af
dess värme försvinna från sitt rum.
r8. Ställa karavaner kosan dit och
draga upp i öknen, så förgås de.
r g. Dit blicka Temas karavaner, vägfarande från Saba sätta till dem sin lit.
20. Men de få blygas för sin förväntan, och när de hunnit dit, komma
de på skam.
2r. Ty till intet ären I nu blifne.
I sågen min nöd och förskräcktens.
22. Månne väl därföre att jag har
sagt: gifven mig något, och betalen
något af edert gods för mig
23. och frälsen mig ifrån oväns hand
och förlossen mig ifrån våldsmäns
h and?

2. O, att ruin jämmer kunde vägas
och min nöd läggas i samma vågskål!
24. Undervisen mig, så vill jag tiga,
3· Ty nu är den tyngre än hafvets
sand; därföre är mitt tal obetänksamt. och lären mig hvaruti jag har felat!
25. Huru starka äro sanningens ord!
4· Ty den Allsmäktiges pilar hafva
träffat mig, och min ande har druckit Men eder bevisning h vad beYisar den?
26. Att klandra ord, är det er m ederas gift. Guds fasor belägra mig.
ning, och att anse såsom väder hvad
5 Mos. 32: 23. Ps. 38: 3·
5· Skriker vildåsnan när hon haf- en förtviflad man har talat?

KAP. 6: 27.

27. Ja, om e n faderlös kasten I lott
och köpslagen om eder vän.
28. Men nu, jag beder, vän den eder
till m ig! Och inför eder skall jag
icke ljuga.
29. Vänden om! Må ingen orätt
ske! Vänden om! Ännu kan jag
därigenom rättfärdigas.
30. Månne orätt bor på min tunga,
eller skulle min gom icke känna hvad
vidrigt är?

7 Kapitlet.
Forlsätt"i"g af Jobs tal.

Arjorden,
icke människan i krigstjänst på
och äro icke hennes dagar såsom en dagakarls?
2. Såsom en träl längtar efter sku gga
och såsom en legokarl väntar på sin
lön,
Job '4' 6.
3· så har jag fått mig beskärda månader af olycka, och nätter af jämmer
hafva blifvit mig tilhnätta. Ps. 6: 7.
4· När jag lägger mig, tänker jag:
när skall jag stå upp, och när viker
aftonen? Och j ag blifver mätt på att
kasta mig af och an intill gryningen.
5· Min kropp är klädd med mask
och med en skorpa såsom af jord;
min hud Clrager sig ihop men brister
upp igen.
6. Mina dagar ila snabbare än en
yäfvares spole och tyna bort u t a n
hopp.
Job '7' n. Ps. xoo: x2.
Job 8: 9·
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Ps. 78: 39·

go: to. Jak. 4: '4·

7· Betänk, att mitt lif är en fläkt,

att mitt öga icke mer får se någon
sällhet,
8. att dens öga, som ser mig, icke
skall skåda mig mer, och att dina
ögon skola söka m ig och jag ej finnas mera.
9· Molnet förtäres och försvinner;
så uppstiger icke mer den som har
farit ned i dödsriket.
ro. Han går ej mer tillbaka till sitt
hus, och hans rum känner honom
icke mer.
r r. Därföre vill ock j ag icke förhålla min mun, jag vill tala i min
andes nöd och klaga i min själs bedröfvelse.
I 2. Är jag ett haf eller ett hafsvidunder, att du sätter vakt omkring mig?
13. När jag tänkte: min säng skall

t rösta mig, min hvilobädd skall lätta
min klagan,
14. då förskräckte du mig med drömmar, då förfärade du mig med syn er,
15. så att jag föredrog kväfning
och död framför dessa utmärglade ben.
r6. Bort det! Ej skall jag evigt
lefva. Låt af ifrån mig! Ty en fläkt
äro mina dagar.
17. Hvad är en människa, att du
skulle akta henne högt och att d u
skulle på henne fästa din uppmärksamhet,
Ps. 8: 5· Ebr. o: 6.
r 8. att du skulle hemsöka henne
hvatje morgon, pröfva henne hvarje
ögonblick?
19. Huru länge skall det töfva innan du vänder din blick ifrån mig
och släpper mig, att jag får hämta
andan?
20. Om jag har syndat, h vad gjorde
jag dig, du människornas vaktare?
Hvi satte du mig till ditt skottmål,
så att jag blef en börda för mig själf?
21. Och hvi förlåter du icke min
synd, h vi tager du icke bort min skuld!
Ty sn ar t h vilar jag i mullen, och du
söker mig, och jag är ej mera.

8 Kapitlet.
Bildads svar.

O

ch Bildad ifrån Sua svarade och
sa de:
2. Huru läuge sk all d u tala sådant,
huru länge skola din muns ord vara
ett våldsamt väder?
3· Månne Gud förvränger rätten,
eller förvränger den Allsm äktige en
rättvis sak?
4· Om dina söner hafva brutit emot
honom, så gaf han dem i deras synders våld.
5· Om du ville söka Gud och bedja
till den Allsmäktige,
6. om du vore ren och from, så
skulle han vaka öfver dig och göra
din oskulds b oning fridfull.
7· Och om än din bötjan vore ringa,
skulle ditt slut högeligen växa.
8. Ty spörj förgångna släkten och
gif akt på hvad deras fäder hafva utforskat!
9· Ty från i går äro vi och veta
intet, och vårt lif är en skugga på
jorden.
Job '4' •· Ps. 39: 6, 7· r44: 4•
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ro. S kola icke de lära dig och säga
d ig dessa orden, som de h ämta från
sitt hjärta :
r r. kan rör växa annat än på sumpig mark, och kan säf skjuta upp
utan vatten?
12. Medan det ännu vore i sin grönska, innan det blifvit skuret, och hastigare ä n an nat gräs skulle det förtorka.
13. Så går det med alla dem som
glömma Gud, och den g udlöses vän tan blifver om intet.
Job

II: 20.

Ords. xo: 28.

xx: 23.

14. Ty hans hopp blifver afskuret,
o ch en spindelväf är hans fö rtröstan .
r s. Han stödjer sig p å itt hus,
men det hafver ej bestånd; h an fattar
i det, men det står ej fast.
Ps. 49: 17, x8 .

r 6. Han är en saftig växt i solens
sken, och öfver parken sprida sig
hans skott.
r 7. I stenars rös flätas hans rötter,
han öfverskådar stenmu ren.
rS. Men när han ryckes upp ifrån
sitt rum, förnekar detta honom , sägande: jag har aldrig sett dig.
19. Si, sådan är fröjden af h ans
väg, och utur m u llen uppväxa andra.
20. Si, Gud förskjuter ej den from me
och stödjer ej de ondas hand.
2r. Ännu en gång skall han fylla
din mun med löje och dina läppar
med jubel.
P s. 126: •·
22. De som hata dig skola klädas
med skam, och de on das tjäll skall
icke vara mer.

9 Kapitlet.
Joos svar.

och Job svarade och sade :
2. Nog vet jag, att så är. Men huru
kan en människa vara rättfärdig inför Gud?
Ps. '43' •·
3· Vill hon gå till rätta med honom, så kan hon icke svar a honom
på ett af tusen.
4· Vis är han i förstånd och stark
i kraft. H o trotsade honom och blef
frälst ?
5· Han flytt ar bergen oförm ä rkt,
han omstörtar dem i sin vrede.
6. H an skakar jorden från dess rum,
och dess pelare darra.

7· Han bjuder solen, och hon går
ej upp, och han förseglar stjärnorna.
8. H an allena spänner himmelen
och vandrar öfver hafvets höjder.
z Mos.

I:

6. Job 26: 7·

9· H an har skapat karlavagn en, orion, sjustjärnorna och himlakropparne
i södern.
A m. s: 8. Job 38: 3 r .
ro. H an gör storverk, som ingen
utrannsakar, och und er, som ingen
kan räkna.
Job s:" g. Ps. 86: to.
r r. Si, han går förbi mig, o ch jag
ser det icke, och han sväfvar fram,
och jag märker honom icke.
r2. Om han griper sitt rof, ho kan
hindra honom? Ho kan säga till
honom : h vad gör du?
13. Gud ryggar ej sin vrede; för
honom d igna de stoltes hjälpare.
14. Huru skulle jag då kunna svara
honom? Huru välja mina ord emot
hon om?
rs. Jag som, om jag hade rätt, ej
kunde svara men måste bedja m in
domare om n å d.
r6. Om jag ropade och han svarade mig, kunde jag ej tro, att han
hade lyssnat till min röst,
17. jag, hvilken han med storm har
krossat o ch svårt sargat utan sak.
r 8. Han låter m ig ej h ämta andan,
utan mättar mig med bitterheter.
19. Gäller det h vem som är starkast,
si, det är han; och gäller det h vem
som hafver rätt, ho ställer honom till
ansvar?
20. Om än jag hade rätt, skulle min
mun fälla mig; om än jag vore oskyldig, skulle den dock snärj a mig.
21. Oskyldig är jag. Jag aktar ej
mitt Iii, jag försmår att lefva.
22. Allt är m ig ett; därföre säger
jag: oskyldig och skyldig förgör han
lika.
Mal. 3: 14, zs. Pred. g: o, 3 ·
23. Om gisslet dödar hastigt, ler
han åt de oskyldiges kval.
24. Land blifver lämnadt i ond mans
han d; för dess domares ögon sätter
han bindel. Om han ej gör det,
hvem då?
25. Och mina dagar äro snabbare
än en löpare; de fly bort, få ingen
sällhet se.
26. De ila bort såsom skepp af rör,
såsom en örn när han slår ned på
sitt rof.
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2 7. Om j ag tänker: jag vill glömma
m in klagan, jag vill ändra min uppsyn o ch blifva glad,
28. så ryser jag för alla mina kval;
jag vet, att du icke skall frikänna mig.
29. J ag må då taga på mig skuld.
Hvi skulle jag förgäfves möda mig?
30. Om jag tvådde mig i snö och
renade mina händer med lut, Jer . ., 22•
31. sänkte du mig dock i pölen,
och mina kläder skulle vämjas vid mig.
32. Ty icke är han en man såsom
jag, hvilken jag kan s\·ara, att vi
skulle kunna gå till rätta med hvarandra.
Fred. 6: ro.
33· Emellan oss är ingen skiljedomare, som kan lägga sin hand på
oss båda.
34· Lyfte han från mig sitt gissel,
och hans skräck förfäre mig icke!

Job r3:

21.

35· Då ville jag tala och icke frukta
honom; ty sådan känner jag mig icke.
IO

Kapitlet.

Fortsätt!lillt: af Yobs tal.

M invillsjälsläppa
är ledsen vid mitt lif. J ag
lös min klagan, jag
vill tala i min själs bedröfvelse.
2. Till Gud säger jag: döm mig
icke skyldig, låt mig veta för hvad
du söker sak med mig!
3· Kan det vara kärt för dig att
förtrycka, att förskjuta dina egna händers verk och att låta ditt ljus lysa
öfver de ondas råd?
4· Hafver du ögon af kött eller ser
du såsom människor se? r Sam. r6: 7.
5· Äro dina dagar såsom en människas dagar och d ina är såsom en
mans dagar,
6. enär du söker skuld hos mig
och letar efter min synd,
7· ändock du vet, att jag ej är
skyldig och att ingen kan rädda utur
din hand?
8. Dina händer hafva skapat ruig
och fornJat mig hel och hållen, och
dock fördärfvade du mig. Ps. r 39 : r 3 -rs.
g. Betänk, att du har format mig
såsom ler och att du skall åter göra
mig till stoft!
r Mos. o: 7· 3: xg, •3·

II. I hud och kötl har du klädt
mig, och med ben och senor h ar du
sammanväft mig.
12. Lif och nåd har du skänkt mig,
och din vård bevarade min anda.
13. Men detta gömde du i ditt hjärta,
och jag vet, att du hade så beslutit :
14. om jag syndade, ville d u bevaka mig och ej fria m ig från min
skuld.
15. Om jag befanns skyldig, ve ruig
då! Om jag än vore oskyldig, skulle
jag ej upplyfta mitt hufvud, mätt af
hån och med min nöd för ögonen.
16. Och om det än reste sig, skulle
du såsom ett lejon jaga mig och å
nyo bevisa på mig din stora makt,
17. ställa mot m ig dina nya vittnen och öfverhopa m ig med din harm
och sända mig stän digt nya plågor.
rS. Hvi lät du mig utgå utur moderlifvet? Annars vore jag död, och
intet öga hade sett mig.
r g. J ag vore såsom om jag aldrig
hade varit, såsom om jag hade burits ifrån moderlifvet till grafven.
20. Huru få äro ej mina dagar!
Låt af och släpp m ig fri, a tt jag må
vederkvickas något lite t
Ps. 39 : r 4•
21. förrän jag går och icke kommer åter till det land, där svartaste
mörker räder,
22. till det land, där töcknet är såsom midnattsmörker, där svartaste
mörker och förvirrin g råda och dagen
är mörk såsom miduatten!
I I

Kapitlet.

Z ofars svar.

Zofar ifrån
O chsade:

aama svarade och

2. Skall ordflödet icke besvaras, och
skall den stortalige få rätt?
3· Skola dina tomma ord nedtysta
andra, skall du håna och ingen bringa
dig på skam?
4· Du sade: sann är miu lära, och
reu är jag inför dina ögon.
5· Men o, att Gud ville tala och
upplåta sina läppar emot dig
6. och uppenbara för dig sin vish ets hemligheter! ty hon är mängPs. ro3: '4· Syr. 40: n.
dubbelt stor i insikt. Du sku lle förstå,
ro. Har du icke utgjutit mig såsom att Gud, dig till godo, h ar förgätit
mjillk och låtit mig ystas såsom ost? en del af din skuld.

JOBS BOK.

651

7· Kan cln fatta Guds djuphet, eller
kan du fatta den Allsmäktiges fullkomlighet?
Job 22: 2.
8. Den är hög såsom himmelen,
hvad kan du göra? djupare än afgrunden, hvad kan du förstå?
9· Längre än jorden är dess mått
och bredare än hafvet.
ro. Om han kommer, fängslar och
ställer för rätta, ho kan hindra honom?
rr. Ty han känner syndens män,
och brottet såg han, om ingen annan
blef det varse.
12. Men mannen, dåren, får förstånd
när vildåsnans föl födes till människa.
13. Om du ställde din håg till honom och räckte dina händer till honom,14· om ondt är i din hand, skilj
det ifrån dig, och låt ej synd bo i
dina hyddor! 15. då skulle du upplyfta ditt ansikte, fri från fläck, och vara såsom
en stod af malm och frukta intet.
r6. Ty clu skulle glömma ditt lidande, ihågkomma det såsom ett vatten, som förrunnit.
17. Och ljusare än middagsljus skulle
ditt lif blifva, och själfva mörkret skulle
blifva såsom en morgon.
Ps. 37: 6.
I 8. Och du skulle lita däruppå, att
det finnes ett hopp, och du skulle
blygas* och trygg gå till hvila.
19. Och ingen skulle störa din ro,
men många skulle söka din ynnest.
20. Men de ogudaktiges ögon täras
bort; all tillflykt är för dem förlorad,
och deras hopp är - sista andetaget.

KAP. 12: 2 •l.

s.

Lampan år föraktad i elens tankar, som står säker; elen passar för
dem som stappla på foten.
6. Trygga äro vålelsmåns hyddor,
och säkre de som trotsa Gud och som
båra sin Gud i sin hand.
]er.

12: 1.

Hab.

1: 2 1

3· Job

21:

7·

Ps. 73:3 1 8

7· l\Ien fråga djuren! De skola lära
dig, och himmelens fåglar skola säga
dig det.
8. Eller tala till j orden! Hon skall
lära dig, och fiskarue i hafvet skoia
förkunna dig det.
9· Ho skulle icke förstå af allt detta,
att Herrens hand har gjort detta,
IO. hans, som hafver allt lefvandes
lif och alla människors anda i sin
band?
Ap. G. 17: oB.
I I. Skall icke örat pröfva orden och
gommen matens smak?
Job 34 : 3•
1 2. Hos gråhårsmän är vishet, och
lång lefnad gifver förstånd.
I 3· Hos honom är vishet och kraft,
hos honom är klokhet och förstånd.
I4. Si, han rifver ned, och det bygges icke upp; han stänger omkring
en man, och denne slipper icke lös.
Es.

22: 22.

Upp. 3: 7·

15. Si, han hämmar vattnen, och
de försina; han släpper dem lösa, och
de ödelägga land.
16. Hos honom är kraft och vishet;
hans är den förförde och förföraren.
17. Han låter rådsherrar gå i fångenskap, och domare gör han till dårar.
2 Sam. 15: 31.

17: 1 ,

Es. 3:

2,

3·

1 Kor. 3: :xg.

I8. Den som blifvit bunden af konungar gör han lös och binder bojan
Job 8: 13. 18: 14. Ps, II>: IO. Ords, n: 23.
omkring deras egna länder.
I9. Han låter präster gå i fångenskap och störtar dem som stå faste.
12 Kapitlet.
20. Han tager ordet från de troJobs svar.
värdiges mun och beröfvar de äldste
deras förstånd.
Qch Job svarade och sade:
21. Han gjuter förakt öfver furstar
2. Visst ären I det rätta folket, och och lossar de starkes bälte.
Ps. ,o7 : 4o.
med eder lärer visheten dö ut.
22. Han drager slöjan ifrån mörka
3· Dock hafver äfven jag förstånd djupen och förvandlar mörker i ljus.
Matt. I o: 26. 2 Kor. 4: 6.
såväl som I, ej gifver jag eder i något efter; och hvem är den, som så23. Han låter folken yåxa och fördant icke vet?
gör dem, han utvidgar folken och
4· Ett åtlöje för egen vän har jag förer dem bort.
Ps. ,o 7: 3s.
24. Han tager förståndet ifrån folblifvit, jag, som ropade till Gud och
fick svar, ett åtlöje, jag, den rättfär- kets höf ~tsmän och låter dem löpa
dige, den oskyldige.
vilse i en ödemark, där ingen väg är

* Nämligen

öfver din misströstan.

X:Al>. 12:
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25. där de famla i mörker utan göra m ed mig: - då skall j ag icke
ljus, och han låter dem löpa vilse så- gömma mi g för ditt ansikte som en drucken.
21. Aflägsna din hand ifrån mig,
och din skräck förfäre mig icke!
22. Kalla mig sedan! och jag vill
13 Kapitlet.
svara, eller ock skall jag tala och du
Fortsättning af Jobs svar.
svara mig.
i, detta allt har mitt öga sett, mitt
23. H uru många äro mina brott
öra bar hört det och gifvit akt och synder? Lär mig att känna min
däruppå.
missgärning och min synd!
2. l-Ivad I veten, det vet ock jag;
24. H·vi gömmer du ditt ansikte
ej gifver jag eder i något efter.
och räknar m ig för din fiende?
Job rg: 4'· 33: ro.
3· Men till den allsmäktige vill jag
25. Vill du jaga ett falle,t löf och
tala och vill lägga fram min sak för
förfölja ett förtorkadt halmstrå,
Gud.
26. efter du ådömer mig så bittra
4· Men I hopflicken lögner; usle
straff och låter mig umgälla min ungläkare ären I alle.
Job r 6: 2.
Ps. •s: 7·
5· O, att I tegen stilla! Det skulle doms synder
27. och sätter mina fötter i stock
räknas eder t ill vishet.
Ords. , 1 : 28.
6. Hören nu min vederläggning och och bevak ar alla mina stigar och
sätter märken på mina fotbla d
lyssnen till mina läppa rs försvar!
28. och så gör emot den som faller
7· V iljen I försvara Gud med orätt
och försvara honom med svekfullt tal? sönder såsom ett murket träd, såsom
8. Viljen I vara partiske för ho- en klädnad, som malen bar förtärt?
nom eller föra Guds talan?
9· Skulle det gå eder väl, om han
14 Kapitlet.
pröfvade eder, eller kunnen I gäcka
Fortsiitt11i1tg af ')'obs svar.
honom, likasom I gäcken en människa?
änniskan, af kvinna född, lefver
ro. Visst skall h an näpsa eder, om
en liten tid och är full med oro.
I ären hemligt p artiske.
2. H on växer upp såsom ett blomsr r. Skall ej h ans högh et förskräcka ter och faller af, flyr bort såsom en
eder, och skall hans skräck ej falla skugga och blifver icke.
öfver eder?
Es. 40: 6, 7· Jo b 8: 9· Ps. go: ro. lOJ: r s. '44' 4·
Ebr. 13 : r4. Es. 26: 20 .
12. Edra minnesord, de äro tänkespråk i aska, lerskansar äro edra
3· Och mot en sådan skulle du uppskansar.
låta dina ögon och draga mig till
13. Tigen för mig, så vill jag tala, rätta inför dig?
och mig må drabba bvad som helst!
4- Ho kan finna en ren där ingen
14. H vi skulle j ag fatta mitt kött i ren är?
mina tänder och taga min själ uti
5· Om h ennes dagar och h enn es
månaders tal äro bestämda af dig,
min hand?
r Sam. o8: or.
15. Si, han döde mig! Jag väntar om du har satt gränser för henne,
intet annat. Finge jag blott rättfär- hvilka hon icke kan öfverskrida,
6. så blicka bort ifrån henne, att
diga min vandel inför honom!
r6. Det skulle till och med blifva hon får ro, att hon, såsom dagakarlen,
min räddning; ty inför honom trädde får glädje af sin dag!
ej en gudlös.
7· Ty ett träd kan hoppas, om det
17. Hören, hören mitt tal, och min hugges ned, att växa upp igen, och
förklaring komme i edra öron!
att dess skott ej skola uteblifva.
8. Om än dess rot åldras i jorden
r 8. Si, jag lägger fram min sak;
och dess stam dör i mullen,
jag vet, att jag har rätt.
19. Ho är den som kan uppträda
9· grönskar d et dock för vattnets
såsom min vederpart? Jag skulle då ånga och bär löf, likasom om det
tiga och dö.
vore planteradt
20. Endast två ting må du icke
10. Men mannen dör och blifver
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liggande, och när människan uppgifver andan, h vart kommer hon då?
rr. Vattnet rinner bort utur sjön,
och strömmen sinar ut och förtorkar;
12. och mannen lägger sig och står
ej upp; så länge himmelen varar,
vakna de ej upp och väckas ej utur
sin sömn.
13. O, att du gömde mig i dödsriket, fördolde mig till dess din vrede
återvände och satte mig en gräns
före då du ville tänka på mig!
r 4· Om en man dör, får han väl
lif igen? Under alla mina stridsdagar
skulle jag då bida till dess min aflösning komme,
rs. då du ville kalla mig och jag
finge svara dig, då du skulle längta
efter dina händers verk,
r6. då, fastän du nu räknar mina
steg, dn icke ville akta på min synd,
r 7. u ta n försegla min skuld såsom
i en pung och öfverskyla all min
synd.
r8. Men - berget remnar och förvittrar, och klippan flyttas från sitt
run1,

19. vattnet nöter stenarne, dess
flöden bortskölja mullen, och människans hopp gör du till intet.
20. Du plågar henne oaflåtligen,
och hon går bort; du vanställer hennes ansikte och låter henne fara.
21. Till ära komma hennes barn,
och hon vet det icke; de blifva ringa
aktade, och hon förnimmer det icke.
Es. 63: 16.

Endast öfver sig själf sörjer
hennes kropp, och öfver sig själf är
hennes själ bedröfvad.
22.

15 Kapitlet.
Elifas' svar.

O

ch Elifas ifrån Teman svarade
och sade:

2. Huru kan en vis man svara så
i vädret och fylla sitt bröst med
östanvind,
3· försvara sig med onyttigt tal och
med ord, som gagna till intet?
4· Ja, du upphäfver all gudsfruktan
och förringar andakten emot Gud.
S· Ty din synd lägger orden i din
mun, och du älskar de listiges språk.

KAP. 1/i: 24.

6. Din mun fäller dig och icke jag;
och ~!Jla läppar vittna emot dig.
7· Ar du den första människan som
blifvit född, och vardt du aflad före
bergen?
Ords. 8: • 5 •
8. Har du hört Guds hemliga råt1
och fått all vishet på din lott?
Es. 40: 13.

Vish. g: 13.

Rom. u: 34·

9· Hvad vet väl du, som vi ej
veta? Hvad inser du, som ej är oss
bekant?
ro. Både gammal och gråhårig finnes ibland oss, den som har räkna t
flere cl~gar än din fader.
Job 3 ., 7 .
r r. Ar dig Guds tröst för ringa
och det ord, som med saktmod talas
till dig?
12. Hvi hänför dig ditt hjärta och
hvi blinka dina ögon,
13. att du vänder din anda emot
Gud och låter sådana ord gå af din
mun?
14. Hvad är en människa, att hon
skulle vara ren och att den som är af
·kvinna född skulle vara rättfärdig?
I

KQn. 8: 46.
Ords.

2 Krö n. 6: 36.
Ps. 14: 2,
2o: g.
Pred. 7: 21 .

3·

15. Si, han tror icke sina heliga,
och himlarue äro icke rena i hans ögon.
J ab 4: 17, 18. 25 : ~·
r 6. Huru mycket mindre <lå mannen, som är stygg och fördärtvad
och som dricker orättfärdighet såsom
vatten!
17. Jag vill undervisa d1g, hör mig!
och hvad jag har sett vill jag förtälja,
18. h vad vise män hafva förkunnat
och ej förtegat, hvad de hafva lärt af
sina fäder,
19. åt h vilka ensarurna landet vardt
gifvet och bland hvilka ingen främling bodde:
20. Så länge den ogudaktige lefver,
kväljes han af oro, och räknade äro
tyrannens år.
21. Fasor ljuda i hans öron.
När
han tryggast är, kommer härjaren öfver honom.
3 Mos. 26 : 36.

5 Mos. 28: 65.

]ab r8: 11.

Han hoppas ej på återgång från
mörkret, och han är bestämd för
svärdet.
23. Han irrar efter bröd. Hvar
finna det? Då förstår han, att mörkrets dag står vid hans sida.
24. Nöd orh ångest förskräcka ho22.

2-1
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nom; såsom en konung, som rustad
går till striden, öfverfalla de honom,
25. emedan han har uträckt sin
hand emot Gud och trotsat den Allsmäktige,
26. lupit emot honom med uträckt
hals, med sina sköldars täta ryggar,
S !\Ios. 32: 'S·

27. emedan han har höljt sitt an-

sikte med fetma och har lagt ister på
sin länd
28. och bott i ödelagda städer, i
hus, som icke bort bebos och som
blifvit dömda till förstöring.
29. Han bliiver icke rik, och ej består hans makt, och deras äring lutar
ej mot jorden.
30. Han undankommer icke mörkret,
solens glöd förtorkar hans skott, men
han undankommer när andedräkten
viker från hans mun.
3 I. Ej sätte han sin lit till fåfängliga ting! Han blir bedragen, ty fåfänglighet är hans lön.
32. I förtid blifver den betald till
fullo, och hans kvist bliiver aldrig
grön. Job 22: 16. Ps. ss: 24. Pred. 7: 18. g: 12.
33· Han liknar en vinstock, som
fäller sin kart, och en oliv, som tappar sina blommor;
34· ty den gudlöses hus är likt en
öde klippa, och eld förtärer snikenhetens tjäll.
35· Han har aflat våld, och han
föder ofänl, och deras buk framföder
bedrägeri. J ob 4: s. Ps. 7: '5· Es. sg: 4·

16 Kapitlet.
Jobs

och

S'l'llY.

Job svarade och sade:
2. Jag har hört mycket sådant
som detta. Usle tröstare ären I alle.
Job

'3' 4·

2t:

34 ·

554

7. Men nu har den uttömt min
kraft. Dn har ödelagt hela mitt bus,
8. och du slog mig i bojor. Detta
blef ett bevis; och emot mig reste sig
min tärda kropp till vittnesmål emot
mig.
9· Hans vrede har sargat och förföljt mig; han har gnisslat med sina
tänder emot mig, han har hvässtsiua
ögon emot mig.
ro. l\Ian uppspärrar sin mun emot
mig, man slår hånande mina kinder,
man sammangaddar sig emot mig.
Job 12: '4 ·

r r. Gud har lämnat mig till pris

åt syndare och kastat mig i de ondas
händer.
12. Jag satt i ro, och han förkrossade mig; han fattade mig om halsen
och slog mig ned och ställde mig
till skottmål för sig.
13. Hans skyttar slogo ring omkring mig; han styckade mina njurar
utan förskoning och utgöt min galla
på marken.
Klag. 3: '3·
14. Han slog mig slag på slag, han
lopp emot mig såsom en hjälte.
!5. Jag sydde säckduk öfver min
hud och sänkte mitt horn i stoftet.
r6. Mitt ansikte är rödt af gråt,
och på mina ögonlock är svartaste
mörker,
17. ändock ingen orätt är i mina
händer och min bön är ren. Job 33 : 9 .
r8. O jord, ej öfvertäcke du mitt
blod, och ingen gräns vare för min
klagan!
19. Ty si, ännu är mitt vittne
himmelen, och min målsman är i
höjden.
20. Mina vänner begabba mig; till
Gud gråter mitt öga,
21. att han må skipa rätt mellan
man och Gud och mellan en människas son och bans broder.
22. Ty åren, de lätt räknade, gå sin
kos, och jag går den väg jag aldrig
återvänder.

3· Blir det aldrig slut på tomma
ord? Eller h vad är det som retar dig
att svara?
4· Jag kunde också tala såsom I,
om I voren i mitt ställe, sammanställa
ord emot eder och rista hufvudet öfx7 Kapitlet.
ver eder.
Fortsättning af Jobs svar.
5· J ag skulle dock stärka eder med
in andedräkt är svag, mina damin mun och trösta eder med mina
gar äro släckta, grafven vänläppar.
6. Om jag talar, lindras ej min smärta; tar mig.
2 . J del smädelser äro utmed mig,
och tiger jag, h vad vinst bar jag däraf?

M
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och på deras kränkningar hvilar stän5· Dock skall deu ogudaktiges ljus
slockna, och lågan af hans eld skall
digt mitt öga.
3· Sätt pant, gå för mig i horgen icke lysa.
Ords. x3 : 9·
6. lJuset skall mörkna i hans tjäll
hos dig själf! Hvem skulle annars
och hans lampa slockna öfver honom.
,·i!ja för mig gifva sitt handslag?
P s. 49: 8.
7. Hans starka steg skola förkortas,
4· Då du har stängt dessas hjärtan och hans eget råd skall fälla honom.
ifrån vishet, må d u också icke låta
8. Ty han drifves i nät af sina
dem få rätt!
egna fötter~ och öfver giller går hans
5· Den som gifver sina vänner till väg.
pris, må hans barns ögon försmäkta!
9· Snaran griper om hans häl, fot6. Och mig har man gjort till en angeln håller honom fast.
visa för världen, och till spott är jag
10. Hans garn är gömd t på marken
blifven. K!ag. 3: q. Job 30: 9· Ps. 4·1 ' '5 ·
och hans fallstreck på hans stig.
7· Och mitt öga är tärdt af gräu. Fasor förskräcka honom på alla
melse, och mina lemmar äro alla så- sidor och jaga honom hvart han går.
som en skugga.
Job xs: 2 x. 27: 20. ] er. 46: s.
12. Uthungrad varder hans kraft,
8. De redlige häpna för sådant, och
den skuldfrie uppreser sig emot den och nöd står vid hans sida. Job , 5 , • 3
gudlöse.
13. Den fräter hans kropps lem9· Och den fromme håller sig fast mar, dödens förstfödde fräter haml
vid sin väg, och den som hafver rena lemmar.
14. Hans stöd uppryckes ifrån hans
händer blifver däraf än starkare.
10. Men I alle, kommen än en 1j äll, och hans väg går till förskräcgång igen! Ej skall jag finna ibland kelsernas konung.
Job 8: 13l 14. :rr : 20. Ords. to: 28.
eder en vis.
r 5· In tet af det han har ägt blifver
IL Mina dagar äro förgångna, mina
planer, mitt hjärtas egendom, äro sön- kvar i hans 1jäll, s vafvel strös på hans
bostad.
derslitna.
16. Nedantill torka hans rötter, och
12. Natt gör man till dag, såsom
skulle ljuset vara nära då det mörknar. ofvantill förvissna hans löf.
17. Hans minne dör bort utur lan13. Kan jag hysa hopp? Grafven
är mitt hus; i mörkret bäddar jag det, och där utanför hafver han intet
namn.
mitt läger.
r8. Han drifves ifråu ljus till mör14. Åt förgängelsen säger jag: >du
är ruin fader>, åt maskarne: >min ker, och ifrån jordens krets förjagas
han.
moder och min syster».
Job •s: 6.
19. Han får ej barn och blomma
15. Och h var är då mitt hopp? Och
bland sitt folk, och ingen blifver öfmitt hopp, hvem får se det?
16. Till dödens portar far det ned rig i hans bostad.
.. 2 Kon. 10: u, 17.
Ps. 21: u .
när jag och det hvila i mullen.
20. Ofver hans dag häpna de som
bo i västern, och österns folk fattas
af rysning.
2r. Ja, sådana varda elen orättfärBildads svar.
diges boningar, och sådant dens rum,
ch Bildad ifrån Sua svarade och
som icke känner Gud.
sade:

18 Kapitlet.

O

2. När skolen I göra ända på ord?
Besinnen eder och låten oss sedan tala!

Ords. x7: •7·

19 Kapitlet.
')'obs svar.

3· Hvi aktas vi såsom fänad, så- <:)ch Job svarade och sade:
som orene i edra ögon?
2 . Huru länge skolen I bedröfva
4· Du, som i din vrede söndersliter min själ och förkrossa mig med ord?
dig själf! Skall väl för din skull jor3· I hafven redan tio gånger skymden ödeläggas och klippan flyttas fat m ig och kränkt mig u tan att blygas.
från sitt rum?
Tob r6: , o.
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4· Och om j~g verkligen har felat,
så stannar ju mitt fel på mig.
5· Om I verkligen viljen förhäfva
eder emot mig och skjuta på mig
skulden för min smälek,
6. så besinnen, att Gud har gjort
mig orätt och omhvärft mig med
sitt nät!
•
7· Si, jag klagar öfver våld och får
ej svar, jag ropar och får ingell rätt.

följa mig och ej varda mätte af mitt
kött?
23. O, att mina ord vore uppskrifna, och att de vore tecknade i bok,
24. med griffel af järn och bly
hugglla i klippan för evig tid!
25. Men jag vet, att min Förlossare lefver, och han skall kvarstå den
siste öfver stoftet.
26. Och fri fråll min hud, som nu
Job 30: 20.
är så förstörd, och från mitt kött skall
8. Min väg har han stängt, attjag jag skåda Gud.
, Kor. , 3: 12.
ej kommer fram, och öfver mina sti27. Honom skall jag skåda och se
med egna, ej en annans, ögon. Därgar har han lagt mörker. Job • 3: , 7 .
9· Min ära har han slitit ifrån mig, efter längta mina njurar i mitt lif.
P;. 17: '5· t J oh. 3: 2.
och kronan tog !Jan från mitt hufvud.
28. När I sägen: huru skola vi
ro. Han bröt mig lled på alla sidor,
och jag gick Ullcler, och han upp- kunna rätt förfölja honom? och när
roten till allt sökes i mig,
ryckte mitt hopp såsom ett träd.
29. frukten för svärdet ! ty vrede
II. Och hall upptände emot mig
sin vredes glöd och räknade mig så- är bland synder, som äro hemfallna
till svärdet, så att I besinnen, att del
som en af sina fiender.
gifves en dom.
Klag. 2: 5· Job 13: 24. 33: 10.
12. Förenade kommo hans skaror
20 Kapitlet.
och uppkastade emot mig sin väg och
lägrade sig omkring mitt tjäll.
Zofars StJm•.
13. Mina fränder har han s kil t ifrån
mig, och de som känt mig hafva och Zofar ifrån Naama svarade och
sade:
blifvit idel främlingar för mig.
Ps . 31:

12.

38:

12.

r 4· Mina närmaste haJya bort vikit,
och mina vänner hah·a glömt mig.
15. Trälarne i mitt hus och mina
tjänstek\·innor räkna mig för främmande; en främling har jag blifvit i
deras ögon.
r6. Min tjänare ropar jag, och han
svarar icke; jag måste ödmjukt bedja
honom med min mun.
17. Min andedräkt är främmande
för mill hustru, och jag är stinkande
för mitt lifs barn.
18. Till och med små barn förakta
mig; ville jag uppresa mig, så skulle
de tala emot mig.
Jo b 3a: , .
19. Alla mina närmaste afsky mig,
och de hvilka jag har älskat vända
sig emot mig. Ps. ~t: 10. ss: , 3, q. 88: 9·
20. Vid min hud och vid mitt kött
låda mina ben; blott med huden på
mina tänder har jag kommit undan.
Klag. 4: 8. J ab 30: 30. Ps. Ioz: 6.
21. Förbarmen eder, förbarmell eder
öfver mig, I mina vänner! ty Guds
hand har kommit vid mig.
22. Hvi skullen I såsom Gud för-

2. Därföre och för dell oros skull,
som är i mig, drifva mina tankar
mig att svara.
3· Smädlig l.illrättavisning har jag
hört ; mell mitt förstånds ande manar
mig att svara.
4· Vet du ej, att det har varit så
ifrån ed g tid, ifråu det att människau
blef satt på jorden,
5· att de ondas fröjd är ovaraktig
och att dell gudlöses glädje blott
räcker för stunden?
6. Om än hans höjd stege till himmelen och hans hu.fvud räckte upp
till molnen,
7· blir llan dock, såsom hans egen
träck, förstörd för evig tid. De som
sett honom fråga: »Hvart gick han?•
8. Såsom en dröm förflyger han,
och mall finner honom icke mer, och
han jagas bort såsom nattens syn.
Ps. 73:

20.

9· Det öga, som har sett honom,
ser honom icke mera, och hans rum
skådar honom icke mera.
ro. Hans barn få godtgöra de arma,
och hans händer få återbära hans gods.
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Om än hans ben fyllas af ungdomskraft, bäddas de dock med honom ned i mullen.
12. Om ondskan än är söt i hans
mun, så att han gömmer henne under sin tunga,
13. och han spar på henne och ej
släpper henne och håller henne kvar
uti sin gom,
14. varder dock hans spis förvandlad
i hans lif, den varder ormgalla i hans
buk.
15. Det gods han slukat fick han
utspy, Gud fördref det utur hans buk.
16. Ormgift får han dia, huggormstunga dräper honom.
17. Ej skåde han de bäckar, floder, som strömma af mjölk och honung!
18. Hvad han förvärfvat får han
återbära och icke njuta däraf, af sitt
gods får han ingen hugnad.
19. Emedan han förkrossade och
öfvergaf de arma, ref åt sig hus,
hvilka han ej hade byggt,
20. och kände ingen ro uti sin buk,
skall han rädda intet af sitt käraste.
Es. s: 8.
21. Intet slapp undan hans glupskhet, därföre skall ock hans välmakt
ej bestå.
22. När hans öfverflöd är som fullast, då kommer han i nöd, då öfverfalla honom de förtrycktes alla händer.
23. Måtte Gud, för att fullt mätta
hans buk, emot honom släppa lös sin
vredes glöd och låta sin spis regna
öfver honom!
24. Flyr han undan vapen af järn,
så fälle honom kopparbågen!
25. Drager han pilen ur kroppen
och stålet utur sin galla, så komme
dödens fasor öfver honom!
26. Allt mörker vare en skatt, gömd
åt honom! Eld, som ej kan släckas,
förtäre honom! Den uppfräte hvad
som ä1· kvar i hans tjäll!
27. Himmelen afslöje hans skuld,
och jorden rese sig emot honom!
28. Må godset i hans hus förskingras, bortsmälta på hans vredes
dag!
29. Sådan vare den ogudaktige mannens del ifrån Gud, sådan den lott
Gud tillägger honom!

KAP. 21: 18.

11.

Kapitlet.

21

Jobs svar.

och Job svarade och sade:
2. Hören, hören mina ord, och
vare detta den tröst, som jag får
af eder!
3· Hafven fördrag med mig, att
jag må tala, och sedan jag har talat,
må du håna!
4· Har jag ställt min klagan till en
människa? Eller har jag ej skäl att
mista tålamodet?
5· Sen på mig och förstummens
och läggen handen på munnen!

6. Och när jag tänker däruppå, förfäras jag, och min kropp fattas af
bäfvan:
7. hvarföre få de ogudaktige lefva,
åldras och tillväxa i kraft?
Jer. 12: " Hab. r: '3· Mal. 3: 13 f. Ps. 13: 3·
8. Deras säd består inför dem såsom de själfve och deras afkomlingar
för deras ögon.
9· Deras hus stå trygga för fara,
och Guds gissel hinner dem aldrig.
Ps. 73' 5·

10. Deras boskapshjord är afvelsam
och föder aldrig miste.
1 r. De släppa ut sina barn, och
deras piltar springa såsom en fårskock.

Ps. 144: 12.
12. De sjunga efter puka och harpa
och glädja sig vid flöjtens ljud.
13. De förnöta sina dagar i lust
och fara i ett ögonblick ned i dödsriket,
I4- ändock de hafva sagt till Gud:
vik bort ifrån oss och dina vägar
vilja vi ej känna.
Job n: r 7.
15. Hvad är väl den Allsmäktige,
att vi skulle 1jäna honom? Och h vad
båtar oss att bedja till honom?
2

Mos.

s:

2.

Mal. 3: '4·

r6. •Si, ej i deras hand står deras
lycka. • De ondas rådslag vare fjärran från mig!
17. Men huru ofta släcks de ondas
lampa, huru ofta kommer fördärfvet
öfver dem när han skiftar lotterna i
sin vrede,
Ps. n: 6. Ords. 13: 9·
r8. så att de blifva såsom strö för
vinden och såsom en agn, hvilken
stormen bortför.
Es. og: 5·

Os. r3: 3·

Ps. r: 4

35: 5·

24'"
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3· Hafver den Allsmäktige någon
19. »Gud bevarar åt hans barn hans
straff. • Han vedergälle honom själf, nytta af din fromhet eller någon vinst
däraf att du vandrar astraffiigen?
att han själf finge känna det,
..
J ob 35: 7·
20. att hans egna ögon finge se
4· Ar det för din gudsfruktan han
hans ofärd och han själf finge dricka
tuktar dig och går till rätta med dig?
utur den Allsmäktiges vredes skål!
5· Är icke din ondska stor och inJer. •s: •s, 16. Ps. 75: ~21. Ty hvad bryr han s1g om sitt tet slut på dina synder?
6. Ty pant tog du af dina bröder
hus, när han är borta, och när talet
utan 1·ätt, och af de nakna drog du
af ha11s månader är slutadt?
22. >Kan någon lära Gud förstånd? kläderna.
2 Mos. 22: 26.
s Mos. 24: 6, 10.
7· Du gaf ej vatten åt den törstige,
Han dömer ju de högste.>
Es. 40: 13. Rom. u: 34· x Kor. 2: t6.
och du drog brödet undan den hung23. Den ene dör i sin välmakts rande.
höjd, är trygg och lugn i allt,
8. Och våldets man rådde i landet,
24. med sidorna fulla af ister och och den som bar sitt lmfvud högt fick
saftfull märg i sina ben.
bo däri.
25. Och en annan dör med sorgset
9· Änkor lät du gå med tomma
sinne och har aldrig smakat sällheten. händer, och faderlösas armar krosPred. s: 16.
sades.
26. De läggas båda ned i mullen,
10. Därföre lades snaror rundt omoch maskar betäcka dem.
kring dig, och plötslig skräck öfver27. Si, jag känner edra tankar och föll dig.
II. Ja, ett mörker, så att du intet
edra onda anslag emot mig
28. när I sägen: hvar är nu furs- såg, och vattnflod öfvertäckte dig.
tens hus och hvar de 1Jäll, där de
12. Bor icke Gud i himmelens höjd?
ogudaktige bodde?
Och se på stjärnhvalfvet, huru högt
29. Hafven l ej frågat dem som
det är!
hafya rest vidt omkring? Och deras
13. Och du säger: •hvad vet Gud?
intyg kunnen I ej jäfya,
kan han bakom skyarue skipa rätt?
30. huru på olycksdagen den ogud14. Moln täcka honom, och han ser
aktige varder skonad, hum de på
icke, och på himlahvalfvet vandrar
nedesdagen bäras bort, 31. hvem förehåller honom då hans han.•
15. Vill du hålla den gamla stråYäg, och livad han har gjort, hvem
ten, som syndens män beträdde,
,-edergäller honom det? Pred. 9, 2 •
16. hvilka i otid bortrycktes uär
32. och hnm li::m bäres bort till
floden öfversköljde deras mark,
grafvarna och man håller vakt på
17. och hvilka sade till Gud: >vik
högen,
bort ifrån oss!» Och h vad skulle den
33· där 1Hlll hvilar !juft under da- Allsmäktige kunna göra dem,
lens torfvor; och efter sig drager han
Joh 21: '4·
alla människor, och före honom är
18. ändock han hade fyllt deras hus
en skara utan tal.
med sina håfvor? Men de ogudak34· H vi bjuden I mig då så fåfäng tiges råd vare fjärran ifrån mig!
~röst? Af edra genmälen står blott
J o b 21: x6.
19. De fromme sågo såuant och
trolösbet kvar.
Job •6: 2.
gladdes, och den oskyldige bespottalle
dem sålunda:
22 Kapitlet.
20. »visst blef vår fiende tillintetgjord, och eld förtärde deras öfverElifas' svar.
flöd. >
ch Elifas ifrån Teman svaralle och
2 r. Förtro dig därföre åt honom,
sade:
så får du flid! Lycka skall du vinna
2. Kan en man i något gagna Gud? däruppå.
22. Tag emot lärdom ifrån hans
Sig själf blott gagnar <len förståndige.
mnn och lägg hans ord uti ditt hjärta .
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23. Om du vänder åter till den Allsmäktige, skall du blifva upprättad, och
om du skiljer ondskan ifrån dina tjäll.
24. Och kasta så i mullen ditt guld
och bland bäckens stenar guldet från
Ofir!
25. Och blifve den Allsmäktige ditt
guld och det silfver, som du eftersträfvar!
26. Ty då skall du i den Allsmäktige
hafva din lust och lyfta ditt ansikte
till Gud,
27. då skall du bedja till houom,
och ban skall höra dig, och du skall
betala dina löften.
28. Och hvadbelst du företager skall
lyckas för dig, och ljus skall skina
öfver dina vägar.
29. När dessa ginge nedåt och du
sade: det går uppåt, så skulle han
hjälpa den ödmjuke
30. och rädda den icke skuldfrie, så
att hau blefve räddad genom dina händers renhet.
J ob 4.: 7, 8.

23 Kapitlet.

12, och gjorde inga afsteg ifrån hans
läppars bud och Yek icke af; mer än
min egen vilja aktade jag orden från
hans mun.
13. Men vill han något, ho kan
hindra det? Och hvadhelst han behagar, det gör han.
14. Så gaf han mig min lott till
fullo, och mycket sådant bär han än
i sinnet.
15. Därföre rädes jag för hans åsyn
och tänker på honom med bäfvan.
16. Och Gud har förkrossat mitt
hjärta, och den Allsmäktige har förfärat mig,
17. emedan jag ej vardt tillintetgjord innan töcknet kom och han ej
dolde mörkret för mitt ansikte.

Job

1 9 : D.

2 2 : 11.

24 Kapitlet.
Fortstiftning rif Jobs svar.

H viafärodenicke
vissa tider bestämda
Allsmäktige, och hvi f;i

de som känna honom icke se hans
dagar?
2 . Råmärken flyttur u1an, och röfvau
Job svarade och sade:
hjord c1rifver man i bet.
s ?\los. 19: 14. 27: 17. Ords. 22: 28.
2. Äfven i dag är min klagan biller,
3· De faderlösas åsna bortför man
min plåga är tyngre än min suckan. och tager äukans ko i pant.
3· O, visste jag, att jag kunde finna
5 Mos. 24: '7·
honom! Jag skulle då gå fram till
4· Mau tränger de fattiga ur vägen,
hans tron.
och de arme i landel måste alla göm4· Jag skulle framlägga min sak för ma sig.
honom och fylla min mun med bevis,
5· Si, såsom viiilåsnor i öknen gå
5· förnimma orden af hans svar och de att mödosamt söka sin föda, heerfara hvad han ville säga mig.
den måste gifva dem bröd åt barnen.
6. Skulle han med styrkaus makt
6. På fält, som de icke äga, måste
uppträda emot mig? Nej! Han skulle de gå såsom skörderuän och bärga in
akta på mig.
den ogudaktiges vingård,
7· Då blefye en redlig man hans
7· ligga nakne hela natten af brist
vederpart, och jag blefve då för alltid på kläder och utan täckelse mot kölfrikänd af min Domare.
den.
8. Af stör tregn ifrån bergen öfl·er8. Men går j ag öster ut, är han ej
där, och väster ut, förnimmer jag ho- sköljas de, och af brist på skjul omnom icke,
famna de klippan.
9· norr ut, skönjer jag ej hans spår;
9· Man sliter den faderlöse ifrån
gömmer han sig i söder, ser jag ho- moderns bröst, och af den fattige tanom icke,
ger man p an t.
ro. ändock han känner min väg,
ro. Nakne gå de utan kläder och
har pröfval mig och jag har utgått bära kärfvar, hungrande.
II.
Inom sina murar måste de
såsom guld.
Job 33: g. Ps. '7' 3·
u. I hans spår höll sig min fot; pressa olja O<'h törstanrle trampa vinpressar.
hans Yäg följde jag

och

'Jobs svar.
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12. Från hvarje stad höres suckan
och slagnes ångestrop; men på sådan
styggelse aktar icke Gud.
13. Andra sky ljuset och vilja ej
känna dess vägar och trifvas icke på
dess stigar.
14. Vid ljus uppstiger mördaren att
dräpa den värnlöse och den fattige,
och om natten ströfvar tjufven omkring.
15. Och kvinnoskändarens öga afvaktar aftonskymningen, och han säger: >då skall intet öga se mig•, och
drager täckelset för ansiktet.
r6. I mörkret bryter han sig in i
hus, om dagen stänga de sig inne,
ljuset vilja de ej veta af.
17. Ty det svartaste mörker är morgon för dem alla, och förb:ogne äro
de med mörkrets fasor.
r8. Förbannad är han på sjön, förbannad är deras lott på land; till vingårdar går ej deras väg.
19. Som torka och värme borttaga
snövatten, så slukar dödsriket syndare.
20. Moderns kved glömmer honom,
och sedan han blifvit maskars mat,
ihågkommes han ej mera, och såsom
ett träd fälles den brottslige,
2I. han som plundrar den ofruktsamma, som icke födde, och aldrig
gjorde godt åt änkan.
22. Men han uppehåller våldsverkaren med sin kraft; denne stiger upp
när han misströstade om Iifvet.
23. Åt honom gifver han ro och
tJ·ygghet, och hans ögon vaka öfver
deras vägar.
24. De stiga högt, och inom kort
äro de icke mer och falla hop uch dö
som alla andra och klippas af såsom
det mogna axet.
25. Säg, går det icke så? Ho kan
vederlägga mig och göra mina ord
om intet?

O
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4· Och huru skulle människan vara
rättfärdig inför Gud, och huru skulle
den som är född af kvinna vara ren ?
]ob 4: '7· r s: '4· Ords. 2o: 9·
5· Si, själfva månen hafver ej sken,
och stjärnorna äro ej rena i hans ögon.
6. Huru mycket mindre då människan, den malen, och Adamsbarnet
den masken?
Jo b 7 , 6 • , 7 , , 4, '

26 Kapitlet.

och

Jobs svar.

Job svarade och sade:

2. H vad hjälp har du gifvit åt den
svage, hvad stöd åt den kraftlöses
arm,
3· hvad råd åt den ovise, och huru
mycken klokhet har du röjt?
4· För hvem har du fört din talan
och hvilkens ande har utgått ifrå~
dig?
5· skuggorna bäfva för honom och
vattnens djup och de som bo i dem.
6. Dödsriket är blottadt för honom
och afgrunden afslöjad.
7· Han har utspänt nordhimmelen
?fver det tomma, hängt jorden på
mtet.
8. Han har knutit vattnen in i sina
moln, och skyn remnar icke för dem.
9· Han har omstängt framsidan af
sin tron och utbredt sina skyar öfver
den.
.ro. En gräns har han dragit omknng vattnens yta där hvarest ljuset
gränsar intill m.:irkret
r r. Himmelens pelare darra och
häpna för hans näpst.
r2. Han upprör hafvet med sin
kraft, och i sin vishet nedslår han
dess trots.
13. För hans andedräkt blifver himmelen klar, hans hand genomborrar
den slingrande draken.
14. Si, dessa äro hufvuddragen af
25 Kapitlet.
hans vägar! Men huru svag är den
h viskning vi hafva förnummit om hoBildads svar.
nom, och bo förstår hans allmakts
ch Bildad ifrån Sua svarade och
dunder?
sade:

27 Kapitlet.
2. Han är mäktig och fruktansvärd,
fridstiftaren i höjden.
Fortsättm"~tg af :Jobs tal.
3· Är något tal på bans härar, och
och Job fortsatte sitt tal
öfver bvem uppgår icke baus sol?
och sade:
Dan . 7: ro.

bilder
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Så sant Gud lefver, som har förvrängt ruin rätt, och den Allsmäktige,
som har bedröfvat min själ,
3· ja, så länge min ande är i mig,
och Guds andedräkt är i min näsa,
4· skola mina läppar ej tala orätt
och min tunga ej uttala svek.
5· Bort det, att jag skulle gifva eder
rätt! Till dess jag dör, låter jag ej'
min oskuld tagas ifrån mig.
6. Vid min rättfärdighet vill jag
hålla mig fast, och den släpper jag
icke; mitt hjärta förebrår mig ej någon af mina dagar.
7· Såsom skyldig må min fiende
aktas och min vedersakare såsom
brottslig!
8. Ty hvad har den gudlöse att
hoppas, llär Gud afskär och borttager
hans lif?
9· Skall Gud höra hans klagorop
när nöd kommer öfver honom?
ro. Eller kan han hafva sin lust i
den Allsmäktige och åkalla Gud i all
tid?
2.

II. Jag vill undervisa eder om Guds
hand; huru den Allsmäktige förfar
vill j ag icke fördölja.
12. Si, I hafven sett det allesamman; och ändock, hvi fören I ett så
fåfängligt tal som detta?
13. >Denna är den ogudaktige mannens del ifrån Gud, och denna lott få
ogärningsmän ifrån den lJlsmäktige:
14. Hans barn, huru många de än
äro, falla för svärdet, och hans efterkommande varda ej mätte af bröd.

]ob r8: rg.

15. De som blifva kvar få sin graf
af pestdöd, och hans änkor gråta icke.
r6. Om han än har lagt silfver i
hög såsom mull och hopsamlat kläder
såsom grus,
17. varder den fromme klädd med
de kläder han samlat, och den oskyldige får hans siliver till del.
Ords. 13: 22.

28: 8.

Pred. 2: 26.

r8. Han bygger såsom malen sitt
hus, och såsom ett skjul, hvilket en
väktare gör åt sig.
19. Han dör rik, men blifver dock
obegrafven; ett ögonblick - och han
är ej mer.
20. Förskräckelser komma öfver honom såsom vatten, och storm bortrycker honom nattetid.

KAP, 28: 16.

ÖstanvinJen fattar honom, och
han förgås, och storm förflyttar honom från hans rum.
22. Gud skjuter på honom utan förskoning, och han söker fly af alla
krafter undan för hans hand.
23. Man klappar händerna öfver
honom och hvisslar honom bort ifrån
hans rum.•
2!.

28 Kapitlet.
Fortsätt11i>tg af '/obs tal.

hafver sin utgångsort, och
S ilfret
guldet hafver sitt rum där det blir
sofradt.
2. Järn fås utur jorden, och stenen
smältes till koppar.
3· En gräns sätter man för mörkret, och man letar malmen fullständigt fram utur det svartaste mörker.
4· Man bryter ett schakt, skild från
människoboningar; förgätne af foten
hänga de där nere, skilde från människor sväfva de.
5· Den jord, från hvilken brödet
kommer, dess innandömen sönderrlfvas såsom af eld.
6. Safiren hafver sitt rum i dess
stenar, och stuffer af guld finner man
där på en stig,
7· som roffågeln icke känner och
gladans öga aldrig har skådat.
8. Inga rofdjur hafva trampat den,
och intet lejon har beträdt den.
9· På hårda stenen lägger man sin
hand, omstörtar bergen ifrån grunden.
ro. I klipporna bryter man kanaler,
och allt hvad dyrbart är får ögat se.
I I. Man hämmar strömmars flöden,
och det fördolda drager man fram i
dagen.
12. Men visheten, hvar finnes hon,
och hvar är det rum, där förståndet
bor?
13. Ej känner människan dess pris,
och icke finnes hon i de lefvandes
land.
14. Djupet säger: hon är ej i mig,
och hafvet säger: hon finnes ej hos
mig.
15. Man kan ej gifva renadt guld
för henne och icke uppväga silfver
såsom hennes pris.
16. Hon uppväges ej med Ofirs
guld, med dyrbar onyx och safir.

KAP. 28: 17.

29 Kapitlet.
Fortsättnittg af Jobs fal.

b fortsatte
O chochJ osade:
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17. Guld och glas kunna eJ Jamföras med henne, hon utbytes ej mot
gyllene smycken.
Ords. 3 : q, ' 5·
18. Koraller och kristall må icke
nämnas, och vishets besittning är för
mer än pärlor.
19. Med henne kan ej jämföras topasen ifrån Kus, mot renadt guld
uppväges bon icke.
20. Men bvadan kommer då visheten, och b var är förståndets rum?
21. Ty dold är bon för allt lefvandes ögon och undangömd för himmelens fåglar.
22. Afgrund och död säga: med
våra öron bafva vi hört ryktet om
henne.
23. Gud känner hennes väg, och
han vet hennes rum.
24. Ty han öfverskådar jordens ändar, ban ser bvad som är under hela
himmelen.
25. När ban gaf åt vädret dess
tyngd och vägdo:. vattnen med mått,
26. när han gj01·de lag åt regnet
vch väg för åskans blixt,
27. då såg, då uppenbarade han
henne, då framlade och pröfvade ban
henne.
28. Och han sade till människan:
Si, Herrens fruktan, det är vishet, och
att fly det onda, det är förstånd.

sitt tal i bilder

8. drogo sig de unge tillbaka när
de såga mig, och de gamle reste sig
och blefvo stående.
9· Furstar höllo orden inne och
lade handen på sin mun,
10. herrars röst blef stutu, och deras tunga lådde fast vid deras gom.
r r. Ty det öra, som hörde mig, prisade mig lycklig, och det öga, som
såg mig, gaf mig det vittnesbördet,
12. att jag halp den fattige, som
ropade, od1 den faderlöse, som ej
hade någon hjälpare.
Ps.

72: :r2.

Ords.

2:r: 13.

13. Den öfvergifnes välsignelse kom
öfver mig, och änkans hjärta gladde jag.
rq.. J ag klädde mig i rättfärdighet,
och hon iklädde sig mig; min redligilet var mig såsom mantel och hnfvudbindel.
Es. sg: '7· Ef. 6: '4·
15. Jag var öga åt den blinde, och
jag var fot åt den halte.
16. Jag var en fader för de arma,
och på den okändes sak tog jag reda.
17. Och jag afbröt den orättfärdiges
oxlar och ryckte roivet ur hans tänder.
r8. Jag tänkte då: »jag får dö f
mitt bo ocll räkna dagar många såsom sandkornen.
19. Min rot ligger öppen för vatten, ocll om natten faller dagg på
mina löf.
20. Min ära varder städse ny och
min båges kraft i min hand föryngrad.»
21. Man hörde mig och bidade och
teg stilla vid mitt råd.
22. När jag hade haft ordet, talade
ingen mer, och mitt tal föll såsom
droppar öfver dem.
23. Ocil de bidade efter mig såsom
efter regn och öppnade sin mun såsom efter särlaregn.
24. J ag log emot dem när de misströstade, och mitt ansiktes ljus fördystrade de icke.
25. Valde jag deras umgänge, satt
jag främst ocll var lik en konung i
sin här, lik 'i!n som tröstar sörjande.

2. O, att jag 'I'Ore såsom i de förra
månader, såsom i de dagar då Gud
beskyddade mig,
3· då bans lampa sken uppå mitt
hufvud, då vid hans ljus jag gick i
mörkret!
4· Såsom jag var i min hösts dagar, då Guds vänskap var öfver mitt
tjäll,
S· då ännu den Allsmäktige var
med mig och mina barn voro rundt
omkring mig,
30 Kapitlet.
6. då jag badade mina steg i mjölk,
Fortsättui11g af Jobs tal.
och klippan utgöt oljeströmruar invid
mig.
en nu bele mig de som till åren
7· Om jag gick ut till stadens port
äro yngre än jag, och bvilkas
och redde mig en plats på torget,
fäder jag icke bar aktat värdige att

M
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~älta

ii.Jlan<l humlarue för min fårahjord.
2. H vartill skall ock sådanes banukraft gagua mig, för hvilka ålderns
mognad har gått förlorad;
3· som, tärde af brist och hunger,
gnaga torra heden, ännu i går en
ökeu och en ödemark ;
4· som plocka salta blad på buskarne och nära bi g af ginstroten;
5· som fördrifvas från samhället och
jagas med skri såsom tj u f var
6. till att bo i dystra dalar, deras
hem, i jordkulor och klippskrefvor;
7· som skrika mellan buskarue och
ligga hoptals under tistlarne;
8. som, födde af dårar och födde
af fäder utan namn, hafva blifvit utdrifne utur laudet?
9· Nu har jag blifvit en visa för
sådane och ett talämne för dem.
King. 3: r4, 63. Job r7: 6.

KAP. 31: 7.

JOBS BOK.

Ps. 6g: r2.

ro. De sky mig, gå ur vägeu för
mig, och när de få se mig, spotta de
tnig i ansiktet.
Job rg: rg.
I r. När han lossade siu bågsträng
och n eds lo g m i g, kastade äfven de
betslet af sig i miu åsyn.
12. Vid min högra sida reste sig
deras yngel, de stötte undan mina
fötler och kas tade u p p emot mig sina
olycksvägar.
13. De refvo upp min stig, de hjälptes åt att störta mig, själfve hjälplöse.
14. De kommo såsom emot en vidgael reuma och vältrade sig fram under raset.
15. Fasor äro vända emot mig; de
jaga såsom en storm min ära, och
miu lycka försvaun såsom en sky.
r6. Och mt upplöses min själ uti
mig, jämmerns dagar hafva gripit
mig.
I]. Om natten värka benen bort i
mig, och mina plågor Lvila icke.
r8. För styrkan af hans makt har
min mantel blifv1t oigenkännlig; den
sluter trångt om mig, såsom kanten
af min underklädnad.
19. Han har kastat mig i smutsen,
och jag har blifvit såsom stoft och
aska.
Ps. 7 : 6.
20. Jag bad lill dig, men du svarade mig icke; jag stod där, och du
belraklade mig.
Ps. r3: 2.

21. Du har blifvil förbytt till min
fiende; du slog mig med kraften af
din hand.
22. Du upplyfte mig på stormens
rygg och lät mig fara, och dess brak
betog mig sansen.
23. Ty jag förstod, att dn ville föra
mig till döden och till det lms, dit
allt som lef\·er skall församlas.

Ps. go: 3 • Ebr. g: •7·

Men bön gagnar icke när han
har u träck t sin hand, ej heller rop
om hjälp i en nöd, som iir från honom.
25. Jag har dock gråtit för deu,
h vilkens dag var hård; min själ har
ömmat för den fattige.
24.

Ps. 35: 13,

14,

Rom.

12:

15.

26. När jag hoppades godt, kom
det onda ; när jag väntade ljus, kom
mörker.
27. Mitt inre kokar och hafver ingen
ro; dagar af nöd hafva öfverfallit mig.
28. I sorgdräkt går jag, utan sol,
står klagande bland menigheten.
29. Jag har blifvit schakalers broder och strutsars anförvan t.
Ps. ro2: 7·

Mik. r: 8.

30. Huden på min kropp har svartnat, och mina ben brinna af hetta.
3r. Och ruin harpa tjänar till sorgelåt, och ruin flöjt till klagoljud.

31 Kapitlet.
Fortsättning nf Jo6s tal.

pörbund hade jag gjort meJ mina
ögon; huru kunde jag då se på
en jungfru?
Syr. 9: ;. Mau. s: 28.
2. Och h vilken lön skulle jag annars haft att vänta af Gud från ofvan,
och hvilken lott af den Allsmäktige
från höjelen?
3· Är icke ofärd bestämd för syndaren och undergång för dem som
illa göra?
4· Skulle hau ej se mina vägar och
räkna alla mina steg?
Jer. 32: '9· J ob 34: n.

Ords. s: 2r .

5· Om jag har vandrat med falskhet och mi u fot har ilat efter svek, 6. han väge mig på rättfärdighetens
våg, och Gud sk ull e hafva insett mi u
oskuld Job r 3: r8.
7· om mitt steg har vikit af ifrån
vägen och mitt hjärta har gått efter

UP. 31: 8.

Ps. '39' '3· rs.

Ords. I4: 3I·

I7: 5·

16. Om jag har afslagit de armas
bön och låtit änkans ögon försmäkta,
17. och om jag har ätit mitt bröd
ensam och den faderlöse ej fått äta
däraf,
18. han, som ifrån min ungdom
fostrades hos mig såsom hos en fader,
och hon, hvilken jag vårdade ända
ifrån min moders lif;
19. om jag har sett en usling utan
kläder och en fattig utan öfverplagg,
20. utan att hans länder hafva välsignat mig, och utan att han har blifvit värmd af ullen efter mina får;
21. om jag har upplyft min hand
emot den faderlöse när jag i porten
såg min hjälp,
22. då falle min axel ifrån skuldran
och min arm lossne ifrån pipan!
23. Ty Guds straff hade bort vara
min skräck, och för hans höghet skulle
jag intet hafva förmått.
24. Om jag har gjort gnidet till
mitt hopp och sagt till guldklimpen:
du är mitt stöd;
Ps. 62: II.
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mina ögon och någon fläck låder vid
mina händer,
8. så må jag så och en annan äta
och min plantering uppryckas med
roten!
s Mos. 28: 38.
9· Om mitt hjärta varit dåradt af
en kvinna, och om jag har stått på
lur vid min grannes dörr,
ro. så må min hustru mala åt en
annan och andra kränka henne!
II. Ty sådant hade varit ett skändligt dåd och en straffbar synd,
12. en eld, som skulle förtära i grund
och gå till roten af min gröda.
13. Om jag har föraktat min träls
och min tjänstekvinnas rätt när de
haft klagomål inför mig,
14· hvad ville jag då göra, om Gud
reste sig; och om han sökte mig,
hvad ville jag svara honom?
15. Har icke han, som danat mig
i moderlifvet, äfven danat dem, har
icke samme Gud låtit oss födas?

Mark. ro: 24.

1 Tim. 6: 17.

25. om jag har gladt mig när mitt
gods blef ökadt och när min hand
fick makten;
26. om, när jag såg huru solen
lyste och månen skred fram i sin prakt,
27. mitt hjärta blifvit hemligt då-

radt, så att jag hade kysst handen
åt dem,
28. så hade ock detta varit en straffvärd synd; ty jag skulle hafva förnekat Gud i höjden.
29. Ej gladde jag mig åt min oväns
ofärd, och ej jublade jag när det gick
honom illa,
Ords. 24: r8.
30. och ej tillstadde jag min mun
den synden att med förbannelse begära hans lif. Matt. s: H· Rom. ro: 14·
31. Så plägade mitt husfolk säga:
»hvem är som ej bliiver mättad af
hans kost?>
32. Främlingen behöfde ej taga nattkvarter på gatan; min port mot vägen höll jag öppen.
Ebr. 13: 2.

r Petr. 4: 9·

33· Ej skylde jag såsom andra mina
fel, så att jag gömde min skuld i
min barm
34· af rädsla för folkmassan, och
emedan förakt från stamförvanter
skrämde mig till att tiga och ej gå
utom dörren.
2 Mos. 23: 2.
35· O, att man ville höra mig! Si,
här är min underskrift! Den allsmäktige svare mig! O, att jag hade
den skrift, som min vederpart har
uppsatt!
36. Jag skulle bära den på min
axel och binda den på mig såsom
en krona·
37· jag' skulle förtälja alla mina steg
för honom och lik en furste träda
inför honom.
38. Om min åker klagar öfver mig
och samtliga dess fåror gråta,
39· om jag har ätit dess alster obetalda och sugit ut dem som brukat
dem,
40. så vä.xe tistel i hvetets ställe
och ogräs i kornets ställe!
Här slutas Jobs tal.

32 Kapitlet.
tre
O chatt desvara

Eliltus tal.

männen afstodo ifrån
Job, emedan han var
rättfärdig i sina egna ögon.
2. Då upptändes vreden hos Elihu,
son till Barakeel, Busiten, af Rams
släkte. Mot J oh upptändes hans vrede
därföre att han höll sig rättfärdigare
äu Gud.
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KAP. 33: 18.

2I. ej vara partisk för någon, ej
3· Och mot hans tre vänner uppländes hans vrede därföre att, fastän smickra någon människa;
22. ty jag förstår icke att smickra.
de icke haft något att svara, de dock
Snart torde min Skapare taga mig
hade förklarat J o b skyldig.
4· Och Elihu hade dröjt att tilltala bort.
Job, emedan de andra voro äldre till
33 Kapitlet.
åren.
s. Men då Elihu såg, att intet svar
EH!w. fortsätter.
var i de tre männens mun, upptändes
hör
nu, Job, mitt tal och gif
bans vrede.
akt på alla mina ord!
6. Och Elibu, son till Barakeel, Bu2. Si, nu har jag öppnat min mun;
si ten, började tala och sade:
min tunga talar i min gom.
3· Af uppriktigt hjärta gå mina
Ung är jag till åren, och I ären
gamle. Därföre har jag hållit mig ord, och hvad jag förstår skola mina
tillbaka och fruktat att säga eder min läppar ärligt säga.
4· Guds ande har skapat mig, och
mening.
Syr. 3 2: 4 .
7· Jag tänkte: må åldern tala, må en fläkt från den Allsmäktige har gifårens mängd lära vishet!
Job 12: 12. vit mig mitt lif.
s. Om du kan, så svara mig! Rusta
8. Men själen i människan och den
Allsmäktiges ande är det som gifver dig emot mig och träd fram!
6. Si, jag såsom du är skapad af
henne förstånd.
Gud; formad af ler är äfven jag.
Dan. x: '7· 2: 21. Job 38: 36. Pred. 2: 26.
7· Si, fruktan för mig må ej för9· Ej äro just de gamle visa, och
ej förstå blott de åldrige hvad rätt är. fära dig, och öfver dig skall min hand
Io. Därföre säger jag: hör på mig! ej kännas tung.
8. Visst har du sagt i mina öron
Äfven jag vill säga min mening.
II. Si, jag har väntat på edert tal, och har jag hört dig säga dessa orden:
9· »ren är jag, utan skuld, fläckfri
jag har lyssnat till edra skäl till dess
är jag och utan synd.
I hafven fått pröfva orden.
Job x6: 17. 23: ro. 27: s. 6.
I2. Och jag har följt eder med uppIO. Si, han söker skäl till hat emot
märksamhet; men si, ingen ibland
mig, han räknar mig för sin fiende.
eder har kunnat vederlägga Job eller
Job 13: 24· x6: 9· rg: II.
besvara bans tal.
I r. Han har satt mina fötter i stock
I3. Ej mån I säga: •vi hafva fun- och bevakat alla mina stigar.»
nit vishet.> Gud,· men ingen annan,
J ob '3' •7·
kan fälla honom.
12. Si, häruti hafver du ej rätt.
Jag måste svara dig, ty Gud är större
I4. Han har icke ställt sitt tal till än en människa.
13. Huru kan du förebrå honom,
mig, och jag vill ej svara honom med
att han icke gifver ett enda ord till
edra ord.
IS. Bestörte stå de, svara icke mer. svar?
Es. 4o: 13.
14. Ty på ett sätt talar Gud, på
Orden äro dem betagna.
I6. Jag väntade, men de hafva ej tvenne, men man aktar icke däruppå.
något att säga; där stå de och svara
IS. I drömmen och i nattlig syn
ej mer.
när sömnen faller tung på människan,
I7. Äfven jag vill tala i min ord- när hon har insomnat på sitt läger,
ning, äfven jag vill säga min me16. då öppnar han människans öra
ning.
och sätter inseglet på sin varning till
I8. Ty jag är full med ord, anden dem
i mitt bröst tränger mig.
17. för att afvända människan ifrån
I9. Si, mitt bröst är såsom ett oupp- hennes dåd och borttaga ifrån manslaget vin, såsom nya flaskor vill det nen hans högmod.
sprängas.
18. Han räddar så hans själ från
20. Jag vill tala och få luft, upp- grafven och hans lif från att falla för
låta mina läppar och svara,
svärdet.

Men
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J 9·

Och han bliiver tukt af sjukdomsplågan på sin bädd, och oron
i hans ben släpper icke.
20. Och hans !if ledes åt mat, och
hans gom åt bästa föda.
21. Hans hull aftager synbart, och
hans knotor blottas, hvilka förr ej
syntes.
22. Så nalkas till grafven hans själ,
och hans lif till de döda.
23. Om då en ängel, en af de tusen,
uppträder sås.om medlare för hon.om
för att undervisa honom om hans pltkt,
24. så förbannar sig Gud öfver honom och säger: • Fräls honom från
att fara u ed i grafvett! J ag har fått
försoning. »
25. Och hans kropp blifver friskare
än i de unga åren, bliiver åter sådan
den var i hans nngdomsdagar.
26. Han beder till Gud och täckes
honom, han ser hans ansikte med
j u bel, och han löuar mannen för hans
rättfärdighet, Es. 58: 9· P •. 42: 3· so: •5
27. och denne sjunger bland mällniskor och säger: •jag har syndat och
förvrängt rätten, men det varclt mig
i.cke vedergälldt.
28. Han har frälsat min själ från
att fara ned i grafveu, och mitt lif
fick se ljuset. »
29. Si, detta allt gör Gud två gånger
och tre med en man
30. för att föra hans själ ifrån grafven, att han må belysas af lifvets
Ps. ;6: '4·
ljus.
31. Gif akt, Job, häruppå och hör
mig! Var tyst, att jag må tala!
32. Hafver du ord, så svara mig
och tala, ty jag ville, att dn finge rätt!
33· Men hafver du ej, så hör på
mig, var tyst, attjag må lära dig vi.shet!

34 Kapitlet.
Elilut Jorts:itter.

Qch Elihu fortfor och sade:
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5· Nu har Job sagt: "jag är rättfärdig, llien Gnd har förtagit mig mi n
rätt.
J vb 13: r8. 23: ro. 27: •, 5·
6. Fastän jag hafver rätt, aktas jag
som ljugare; obotlig är pilen, som
oförskyllclt har träffat mig. • Job 6: .1.
7· Hvar finnes en man, som liknar
J o b? Han dricker hädelse såsom vatjob 15; 16.
ten,
8. sluter förbund med dem som illa
göra och sällar sig lill ondskaus män.
9· Ty han har sagt: »ej gagnar det
en man, att han är vän med Gud. •
]ob g:

22.

ro. Därföre, I män af förstånd, hören mig! Fjärran vare Gud från skul<l
och elen Allsmäktige från orätt!
5 Mos. 30: ~· Job 36: 23.

Rom. 3: 5·

rr. 'fy såsom människan har gjort,
så vedergäller han henne, och efter
mannens väg lönar han honom.
]er. '7' 10. 32: '9·
24: 12.

.Matt. 16: 27.

Hes. 7: 27.
r Kor. 3: 8.

33: 20. Ords.
2 Kor. s: w.

r 2. J a i sanning, Gud gör icke orätt,
och <len Allsmäktige förvränger icke
rätten.
Ps. 5r: 6.
13. H vem anförtro<lde jorden åtlwnoill, och h vem lade hela världen på
honom?
q. Om han blott tänkte på sig
själf, om han droge tillbaka sin anda
och sin andedräkt,
15. så skulle allt kött dö med ens
och människan åter blifva till stoft.
Pred. r2: 7·

16. Och om du har förstånd, så hör
på detta och lyssna till de ord jag
talar!
17. Månne den soill hatar rätt skulle
kunna styra? Och vill du göra <len
Rättfärdige, den Starke till en brottsling?
r8. Honom, som säger till eu konuug: du nedrige! och till höfdingen :
du ogudaktige!
19. Honom, som ej är partisk för
furstar, och som icke aktar den rike
för mer äu den fattige, emedan båda
äro hans händers verk? 5 Mos. ro: r7.

2. Hören, I vise, miua ord! I för- 2 Krön. rg: 7· Vish. 6: 8. Syr. 35: 16. Ap. G.
ro: 34· Rom. o: rr. Gal..: 6. Ef. 6: 9· Kol.
ståndige, lånen mig örat!
3: 25. 1 Pet1·. I! 17.
3· Ty örat pröfvar orden, och gom20. De dö plötsligen, och medan
men matens smak.
natten än är half, skalcas och för4· Hållom oss till hvad rätt är! svinna folken, och den mäl~tige unLåt om oss undersöka oss emellan h vad danröjes, utan människohand.
godt är!
2 Mos. u: 29. 2 Kon. 19: 35·
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Ty hans ögon följa mannens
vägar, och han ser alla hans steg.
Ords. s: 2t.
22. Ej mörker finns, ej natt så djup,
att de som illa göra där kunna gömma sig.
23. Ty han pröfvar icke mannen
länge då han kommer inför Gud till
doms.
24. Han bryter ned de mäktige utan
rannsakning och sätter andra i deras
ställe.
25. Emedan han känner deras gärningar, störtar han dem nattetid, och
de förgås.
26. Han slår dem såsom förbrytare
på en plats, där alla se det,
27. emedan de hafva affallit ifrån
honom och icke aktat på någon af
hans vägar,
28. så att de till honom hafva dragit nödens klagan, och han har hört
de armas klagan.
29. Men om han gifver frid, ho
kan då fördöma? Och om han gömmer sitt ansikte, ho är då den som
kan se honom? Det gäller såväl hela
folk som hvarje enskild människa,
30. på det att gudlös man ej må
härska och lägga ut snaror för folket.
31. 1'y sade han väl till Gud: »jag
har förhäft mig; jag vill ej synda mer.
32. Lär mig hvad jag ej inser! Om
jag har illa gjort, vill jag ej mer
göra så»?
33· Skall han löna dig såsom du
fordrar? Du har förkastat; må du
ock välja och icke jag! Säg nu h vad
du vet!
34· Män af förstånd och h var vis man,
som har hört mig, skola säga till mig:
35· J o b har ej talat med förstånd,
och hans ord hafva icke varit visliga.
36. O, att J o b blefve pröfvad till
det yttersta för sina syndiga svar!
37· Ty till sin synd har han lagt
trots, ibland oss har han klappat i
händerna och sagt måuga ord emot
Gud.
21.

KAP. il6: ;).

att du har sagt: •min rättfärdighet
är större än Guds•,
Job 32: 2.
3· och att du har sagt: »h vad gagnar den mig till, hvilken större vinst
har jag af den än af min synd>?
Job g:

22 .

zo: rs.

4· J ag vill svara dig några ord, och
dina vänner jämte dig.
5· Se upp till himmelen och betrakta och se på molnen, huru mycket högre de äro än du!
6. Om du syndar, hvad gör du honom därmed? Och om dina öfverträdelser äro många, hvad gör du
honom därmed?
7· Om du är from, hvad gifver du
honom, eller h vad får han af din band?
]ob

22:

3·

8. För en man, som är din like,

är din ondska något, och för ett människolJam din fromhet.
9· :Man ropar öfver en mängd af
oförrätter, man beder om hjälp emot
de mäktiges ann,
ro. men man säger icke: hvar är
Gud, min Skapare, som yäcker !ofsånger om natten,
n. som har gjort oss kloka genom
markens djur ocll visa genom himmelens fåglar?
Ps. 32: 9 .
12. Där ropar ruau om skydd mot
dc ondas öfvermod, men han svarar
icke.
13. Men Gud hör icke tomma ord,
och den Allsmäktige ser icke därtill.
14. Äfven om du säger, att du ej
ser honom, ligger dock din sak för
hans ögon, och du ruå förbida honom.
15. 1\Ien nu, så länge hans vrede
icke drabbar och han ej hård t straffar
öfvermodet,
16. uppspärrar J o b sin lllUn fåfängligt och talar stora ord af oförstånd.

36 Kapitlet.
Eliitu .fortsätter.

Qcll Elibu fortfor och sade:

2. Haf fördrag med mig ännu en
stund, att jag må tala till dig! Ty
ännu en gång inför Gud några ord!
Qch Elihn fortfor och sade:
3· Jag vill hämta min kunskap fjärran ifrån, och åt min Skapare vill jag
2. Kan du väl räkna det för rätt, förskaffa rätt.

35 Kapitlet.
Eliitu .fortsätter.

KAP. 36: 4.
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4· Ty i sanning, mina ord äro icke
falska; en man med full insikt han•er
du inför dig.
5· Si, Gud är stark, men försmår
dock ingen; han är stark i förståndets kraft.
6. Han låter ej den ogudaktige lefva,
och han gifver rätt åt de arma.
7· Han undandrager ej den fromme
sina ögon, men sätter dem som konungar på troner att alltid vara höge.
Ps. 33: xS.

34: x6.
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· 23. Ho k a n förehålla honom hanP
väg? Ho kan säga: du har gjort orätt?
s Mos. 32: 4· 2 Krön. 19: 7· Jo b 8: 3· 34: xo, • 9·
24. Kom ihåg att prisa hans verk,
som människorna besjunga,
25. hvilka alla människor betrakta,
och hvilka människan skådar ifrån
fjärran!
26. Si, Gud är hög, och vi förstå
honom icke; talet af hans år kan ingen
utrannsaka.
Es. 63: x6. Klag. s: '9·
Dan. 6:26. Ps. 92: 9· 93:2. 102:13. Ebr. r: 12.

8. Och om de bindas med bojors
27. När han har dragit till sig vattband och fångas i nödens garn,
nets droppar, silas de af hans ånga
Ps. 107: ro.
till regn,
g. så förehåller han dem hvad de
28. som strömmar ned från skyarne
hafva gjort och deras synder och de- och droppar ned öfver människors
ras högmod
mängd.
IO. och öppnar deras öra för för29. Och h vem förstårmolnens sträckmaning och bjuder dem vända åter ningar och dundret från hans tjäll?
ifrån synden.
30. Si, han sprider omkring sig sin
I 1. Om de då höra och tjäna ho- blixt, och h an betäcker hafvets rötter.
nom, få de sluta sina dagar lyckligt
31. Ty härmed både straffar han
folken och gifver dem spis i rikligt
och sina år i ro.
s Mos. 3o: '9·
I2. Men om de icke höra, falla de mått.
32. I händerna gömmer han blixten
för svärdet och dö i sitt oförstånd.
I3. Men de i hjärtat ogudaktige och bjuder honom hvilken han skall
äro högmodige; de bedja ej om hjälp träffa.
när han binder dem.
33· Honom bådar hans dunder, ja,
14· Deras själ dör i ungdomsåren, själfva djuren båda hans uppträdande.
och deras lif förgår såsom tempelbolares.
3 7 Kapitlet.
15. Han räddar den ödmjuke för
Eliku fortsätter.
hans ödmjukhets skull och öppnar
deras öra genom sin näpst.
a, därföre darrar mitt hjärta och
r6. Äfven dig lockar han från nödens
far upp ifrån sitt rum.
gap ut i det fria, där ingen trängsel
2. Hören, hören bullret af hans
mera är, och där ditt bord blifver stämma och dånet, som utgår från
fullsatt med läckra rätter. Ps. 2 3 : S·
hans mun!
17. Men om du är fullt skyldig till
3· Under hela himmelen släpper han
gudlös sak, så skola sak och dom det l öst och sin ljungeld till jordens
gå hand i hand.
ändar.
I 8. Låt ilska icke locka dig till hån,
4· Efter den ryter dundret; han
och må lösningsprisets storlek ej för- dånar med sitt majestäts dunder och
leda dig!
låter dem ej länge vänta förrän hans
I g. Skall ditt rop och alla ansträng- dunder höres.
ningar af kraft ställa dig utom trång5· Gud dånar underbart med sitt
mål?
dunder, gör stora ting, och vi förstå
20. Längta icke så ifrigt efter den
dem icke.
J oh s: 9· 9: xo. Ps. xS: '4·
natt då folken bortryckas från sina
6. När han säger till snön och till
rum!
regnets skur och till sina starka stört21. Tag dig till vara, vänd dig ej regns skurar: Fallen ned på jorden!
till synd! ty för hennes skull har du
Ps. 33' 9· '47: xs, t6.
7· då förseglar han hvatje människoblifvit pröfvad af lidande.
22. Si, Gud är hög i sin allmakt. hand, att alla människor, som han har
skapat, måtte komma till besinning.
Ho är en lärare som han ?

J

S. Och då går vilda djuret in uti

sitt skjul och bliiver stilla i sin kula.
9· Från södern kommer storm och
ifrån norden köld.
ro. Och af Guds andedräkt bliiver
is, och vida vatten sammandragas.
]ob 38: 29.

Och han lastar skyn med fuktighet och jagar sina ljungeldsmoln.
12. Och dessa vända sig åt alla håll,
dit han leder dem, för att verkställa
allt hvad han bjuder dem utöfver jordens krets,
Ps. r 4 8: 8.
13. antingen han har bestämt dem
till straff åt sin j ord eller till redskap
för sin uåd.
14. Lyssna, Job, till detta, stanna
och öfverväg Guds under!
15. Förstår du huru Gud förfogar
öfver dem och huru han tänder ljungelden i skyn?
16. Förstår du molnens jämvikt,
den Allvises under,
17. huru dina kläder blifva heta,
när han sänder en sakta vind ifrån
söder?
18. Spände du med honom himlarymden fast såsom en gjuten spegel?
19. Låt oss få veta hvad vi skola
säga honom! Vi kunna intet andraga
för mörkers skull.
20. Skall det väl förtäljas för honom, att jag vill tala, eller skulle någon önska sin egen undergång?
21. Och när mau icke ser solen
där hon lyser i molnen, då far en
vind fram och skingrar dem.
22. Från norden kommer guld, men
hos Gud är fruktansvärdt majestät.
23. Den Allsmäktige, honom fatta
vi icke; han är stark i kraft och i dom
och i stor rättfärdighet; han förtrycker icke.
24. Därföre frukte människorna honom! Han aktar icke dem som tycka
sig vise vara.
11.

38 Kapitlet.
Guds tal.

O
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JOBS BOK.

fi6!)

ch Herren svarade Job utur ett
stormväder och sade:
J

Kon. I9: u. Job -40: I . Hes. 1: 4·

2. flyem fördunklar här mitt råu
med onl utan förstånd?

3· Omgjorda :lina länder som en
man! J ag vill fråga dig, och lär mig
du!
4· Hvar var du när jag grundade
jorden? Svara, om du har så godt
förstånd!
Ords. 8: 29.
s. Hvem lade ut dess längdmått?
Säg, vet du det? eller hvem drog mätarsnöret däröfver?
6. Hvarpå blef hennes grundval
byggd? Hvem lade hennes hörnsten,
7· då morgonstjärnorna lofvade mig
och alla Guds barn fröjdade sig?
8. H vem stängde hafvet inom portar när det brusande gick fram ur
moderlifvet,
Job 26: ro. Ps. ro4: 9·
9· när jag däråt gaf molnen till
mantel och gjorde mörkret till dess
bindel
10. och utstakade för det min gräns
och gaf det bom och portar
t 1\Jos . t: 9· J er. s: 22. Ps. 33: 7·
I I. och sade: Hit skall du gå, men
icke vidare, här skola dina stolta böljor lägga sig?
12. Har du i ditt lif bjudit morgon
gry, och har du anvisat åt morgonrodnaden dess plats,
13. då den fattar jordens klädes·
fållar och skakar bort de ogudaktiga
därur,
14. då jorden byter om geEtalt, såsom leret för signetringen, och allt
framträder såsom i ny dräkt
15. och från de onda ryckes deras
ljus och upplyft arm blir nedbruten?
16. Har du kommit fram till hafvets källor och har du vandrat på
djupets botten?
17. Hafva dödens portar upplåtits
för dig, och har du sett det svarta
mörkrets portar?
r8. Har du öfverskådat jordens vidd?
Säg, om du förstår allt detta!
19. Hvar är vägen dit, där ljuset
bor? Och mörkret, hvar är dess rum,
20. att du skulle föra det till dess
gräns och känna stigarue till dess hus?
21. Nog vet du det; ty på samma
gång blef du ju född, och dina dagars tal är stort.
22. Har du kommit fram till snön~
visthus, och såg du haglets visthus,
23. h vilka jag har s part för nödens
tid, för stridens och för krigets dag?
Jos. xo;

11.

KAP. 38: 24.
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Hvar är den väg, där ljuset
skiftas, där östanvinden sprides öfver
jorden?
25. Hvem klöf åt regnskuren dess
rännil, och h vem klöf vägen för åskans
blixt,
Am. 4: 7·
26. hvem låter regna öfver land,
där ingen bor, och öfver öknen, där
inga människor äro,
27. och gör den öde marken bördig
och låter gräsets brodd uppskjuta?
24.

l's. 107: 35•

28. Har regnet någon fader, eller
hvem har fostrat daggens droppar?
29. Från hvilkens lif har isen utgått; och himmelens rimfrost, hvem
har födt den?
30. Såsom unuer sten gömmes vattnet, sammandrages jordens yta.
31. Kan du binda sjustjärnans knippe eller upplösa orions band?
Job g: g .

Am. 5· 8.

32. Kan dn framföra djurkretsens
s1järuor i rättan tid, och björnen och
dess ungar, kan du leda dem?
33· Är du bekant med himmelens
lagar eller bestämmer du dess herravälde öfver jorden?
34· Kan du höja din röst till molnen, att vattnens flöde må öfverskölja
llig?
35· Kan du skicka blixtarne som
bud, så att de komma och säga till
dig : si, här äro vi?
36. Hvem lade vishet in i mörka
molnen och gaf förstånd åt luftbilden?
37· Hveni räknar skyarue med vishet och h vem tömmer himmelens läglar,
38. så att stoftet gjules samman såsom gjutgods och kokorna sluta sig
till h varandra?

39 Kapitlet.
FvrtsättniHg nf Guds tal.

Uppjagar du åt lejoninnan hennes
rof, och gifver du de unga lejonen deras lystmäte,
Ps. 1o 4 : 21 ,
2. när, lurande i hålorna, de ligga
på försåt i kulan?
Ps. ro: g.
3· H vem skaffar korpen mat, när
hans ungar ropa till Gud och irra
omkring utan föda?
Ps. 145: 15.

147: g.

1\Iatt. 6: 26.

4. Vet du den tid då stengetterna
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kidla? Vakar du öfver hindarna, som
föda?
5· Beräknar du de månader de fylla,
och vet du tiden då de föda
6. när de böja sig ned, fälla sina
foster, afsluta sina födslosmärtor?
7· Deras ungar växa frodigt i ödemarken, lämna boet och återvända
icke mera till dem.
8. Hvem släppte vildåsnan fri och·
löste vilda mulans band,
J er. 2: 24.

Os. 8: g. Job 24: 5·

9· åt hvilken jag i öknen har gifvit hennes hem och bostad på den
salta heden?
ro. Hon ler åt stadens buller och
hör ej drifvarens larmrop.
r I. Ai bergens alster har hon sin
föda och letar efter allt grönt där
växer.
12. Vill buffeloxen tjäna dig och
dröja öfver natten vid din krubba?
13. Kan du binda buffeloxen med
lina vid din åkerfåra, eller harfvar
han fälten efter dig?
14. Kan du lita på honom, emedan
hans kraft är stor, och lämna ditt
arbete åt honom?
15. Kan du anförtro åt honom att
bärga in din sädesskörd och att samla
den i din lada?
r6. strutshonan med sina vingar
flaxar lustigt. Men såsom storkens
äro ej hennes vingar och fjädrar.
17. Ty hon anförtror åt marken
sina ägg, och i sanden låter hon dem
kläckas
r8. och glömmer, ait en fot kan
söndertrampa dem och att markens
djur kunna krossa dem.
19. Mot sina ungar är hon hård,
såsom vore de ej hennes, obekymrad
om hon för intet haft sin möda.
20. Ty Gud har låtit henne glömma
vishet och icke gifvit henne förstånd.
21. Men när hon reser sig hög till
språng, ler hon åt häst och ryttare.
22. Har du gifvit åt hästen hans
styrka, har clu bekläd t hans hals med
den fladdrande manen?
23. Har du gjort honom snabb såsom gräshoppan? Hans stolta frustande injagar sluäck.
24. Han skrapar marken och yfves
af sin kraft och drager ut att möta
vapen.
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25. Han ler åt faran och förskräckes
icke och ryggar ej för svärd.
26. På honom rasslar koger, blixtra
spjut och Jans.
27. Med larm och dån slukar han
marken ocll står ej stilla när trumpeten ljud er.
28. Så ofta trumpeten ljuder, frustar
han högt, och fjärran ifrån vädrar han
kriget, llärförarnes dån ocll rop.
29. Har höken af dig lärt att flyga,
att sträcka sina vingar emot söder?
30. Eller far örnen på ditt bud så
högt och bygger på höjder sitt näste?
31. På klippan bor och vistas han,
på klippans ocll fjällets spets.
32. Där lurar han på rof; i fjärran
speja hans ögon.
33· Och hans ungar dricka blod,
och där de slagne ligga, där är han.
34· Och Herren fortfor att tala till
Job och sade:
35· Vill ännu den klandersjuke tvista
med den Allsmäktige ? Den som har
klandrat Gud, han svare häruppå!

36. Och J o b svarade Herren och
sade:
37· Si, jag är alltför ringa. Hvad
skall jag svara dig? Jag lägger min
hand på min mun.
Ps. 39 : •.
38. En gång har jag talat, och jag
vill ej svara; två gånger, och jag gör
det icke mer.

40 Kapitlet.
FortsiiltniHg rrf Guds tal.

fortfor att tala till Job
O chuturHerren
stormvädret och sade:
2. Omgjorda dina liinder såsom en
man! Jag vill fråga dig, och lär mig
du!
3· Vill du göra min dorn om in te t,
vill du fälla mig för att själf få rätt?
4· Hafver du en arm såsom Gud,
och kan du dundra med en stämma
såsom h an?
5· Rusta dig då med prakt och höghet! Kläd dig i majestät och ära!
6. Låt dina vredesströmmar flöda!
Se ne<l på alla stolta och förödmjuka
nem!
7· Se på alla stolta, ktuva dem och
krossa rle onda där de stå!

KAP. 40: 28.

8. Fördölj dem allesamman i stoftet, bind för deras ögon i det fördolda!
9· Då skall ock jag prisa dig, att
din hand kan hjälpa dig.
ro. Si, flodhästen, hvilken jag har
skapat likasom dig, han äter gräs såsom oxen.
J r. Si, kraften bor i hans länder
och styrkan i hans bukmuskler.
r 2. Han s vän ger svansen lik en
ceder; starkt knutna äro hans lår·
senor.
13. Hans ben äro rör af koppar,
hans knotor såsom stänger af järn.
14. Han är förstlingen af Guds
verk. Han, som sk&pade llonom, gaf
honom hans svärd.
15. Ty bergen bära honom sin afkastning, och alla markens djur leka
där.
r6. Under lotusbuskar ligger han,
i skjul af rör och säf.
17. Lotusbuskar täcka honom med
sin skugga, bäckens pilar stå omkring honom.
r8. Si, om än floden svallar våldsamt, rädes han ej; han ligger trygg,
om ock J ordan forsar mot hans gap.
19. Man söke fånga honom då han
ser det, man sticke snaror i hans
nos!
20. Kan du draga krokodilen med
krok och med betsel trycka ned bans
tunga?
21. Kan du sätta rör i hans nos
och med nål genomstinga hans kin<1ben?
2 2. Ställer han till dig många böner, eller talar han ödmjukt till dig?
23. Gör han förbund med dig, kan
du taga honom till evig träl?
24. Kan du leka med honom såsom
med sparfven och kan du binda honom för att roa dina flickebarn?
25. Köpslaga fiskare om honom,
fördela de honom mellan köpmän?
26. Kan du fylla hans hud med pilar och såra hans hufvud med fiskharpun?
27. Lägg på honom din hand och
minns en strid, som du aldrig förnyar!
28. Si, den det hoppas blir bedragen. Blir han ej sträckt till marken
rerlan vid hans åsyn?

KAP. 4 1: l.

JOBS BOK.

41 Kapitlet.
Fortsättttittg af G11.ds tal.

Jngeu är dristig nog att väcka honom. Och hveru är då den, som
skulle uppträda emot mig?
2. Hvem gaf mig något, som jag
skulle betala? Allt under himmelen
är mitt.
2 Mos. rg: 5·
Ps.

24: I .

so:

12.

Rom.

11:

35·

en gryta, hafvet jäsande såsom en
saliva.
23. Bakom sig gör han vägen ljus,
såsom om djupet finge gråa hår.
24. På jorden finnes ej hans like;
han skapades att intet frukta.
25. Allt som är högt föraktar han,
han är en konung öfver alla rofdjur.

:r Kor. xo: 26.

:\· Jag vill icke förtiga hans lemmar,
hans styrka och hans sköna skapnad.
4· H vem afkläder honom hans huds
pansar? Hvem går in i hans dubbla
käft?
5· H vem upplåter hans ansiktes portar? Fasan bor omkring hans tänder.
6. Präktiga äro hans sköldrader, förseglade med starkt signet.
7· Den ena sluter sig till den andra,
och luften tränger ej emellan dem.
8. Och hopsatta med h varannan hålla
de samman och skilja sig ej ifrån
h varandra.
9· Hans nysning utstrålar ljus, och
hans ögon äro såsom morgonrodnadens ögonlock.
ro. Ur hans gap utgå lågor, frambryta gnistor af eld.
II. Ur hans näsborrar utgår rök,
såsom från en kokhet gryta och från
en kittel.
12. Hans andedräkt uppglödgar kol,
och lågor utgå från hans mun.
13. Uti hans hals bor styrkan, och
bäfvan dansar framför honom.
14. Hans kötts hängen äro fasta;
det är såsom gjutet på honom och
dallrar icke.
15. Hans hjärta är hårdt som sten,
hårdt som kvarnens understen.
r6. När han reser sig, bäfva hjältar
och blifva fönillade af ångest.
17. Om man hinner upp honom,
gagnar svärdet till intet, ej heller spjut
och pil och pansar.
r8. Han aktar järn såsom strå och
koppar såsom murket trä.
19. Ej jagar honom bågens son,
slungans stenar bytas till halnt för
honom.
20. Såsom halm aktar han klubban
och ler åt spjutets dallring.
21. Under honom äro skarpa skärfvor, han bäddar en tröskvagn i dyn.
22. Han gör djupet porlande såsom
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42 Kapitlet.

och

']'obs svar.

Slutet.

Job svarade Herren och sade:

2. Jag vet, att du allt förmår, att
ingenting är dig för svårt.
Es. 40: 26. Ps. x xs: 3·
3· Hvem skulle då i oförstånd fördunkla ditt råd? Så har jag talat om
hvad jag ej förstod, om ting, som
voro mig för svåra att begripa.
4· Hör mig! så vill jag tala. Jag
vill fråga dig. Lär mig du!
5· Med örat har jag hört talas om
dig; men nu har mitt öga sett dig.
6. Därföre tager jag allt tillbaka
och ångrar mig i stoft och aska.

7· Och sedan Herren hade talat
dessa orden till Job, sade Herren till
Elifas ifrån Teman: Min vrerle är upptänd emot dig och emot dina tvenne
vänner; ty I hafven icke talat rätt om
mig, såsom min tjänare Job.
8. Och nu tagen eder sju stutar
och sju vädurar och gån till min tjänare Job och offren .brännoffer för
eder! Och Job, min tjänare, må bedja .
för eder; ty jag vill se till hans person, så att jag icke gör med eder såsom eder dårskap har förtjänat; ty I
hafven icke talat rätt om mig, såsom
min tjänare J o b.
9· Och Elifas ifrån Teman och Bildad ifrån Sua och Sofar ifrån Naama
gin go och gjorde såsom Herren hade
sagt dem; och Herren såg till Jobs
person.
ro. Och Herren återställde åt Job
hans forna välstånd, då han bad för
sina värmer, och Herren gaf åt Job
dubbelt så mycket som han tillförne
hade haft.
I r. Och till honom kommo alla hans
bröder och alla hans systrar och alla
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PS. 2: 6.

,;om tillförne hade känt honom; och
14. Och han kallade den förstas
de åto med honom bröd i hans hus, namn Jemima, och den andras namn
och de tröstade och hugsvalade ho- Kezia, och den tredjes namn Kerennom för allt det ouda, som Herren Happuk.
!Jade låtit komma öh·er !Jonom, och
15- Och icke funnos så sköna kvingåfvo honom 11\·ar sin kesit, * och h var nor som J obs döttrar i hela landet,
sin ring af guld.
och deras fader gaf dem arfslott ibland
12. Och Herren välsignade Job mer deras bröder.
än tillförne, så att han fick fjorton
16. Och Job lefde därefter i ett
tusen får och sex tusen kameler och hundra fyratio år, och han såg sina
ett tusen par oxar och ett tusen ås- barn och sina barns barn intill fjärde
ninnor.
· led.
Ords. , 7, 6.
13. Och han fick sju söner och tre
17. Och Job dog, gammal och mätt
döttrar.
af dagar.
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