Profeten Esa1a.
offer? säger Herren. Jag är mätt af
vädurars brännoffer och af gödda kalfStrajftnl emot Juda.
vars fett, och i oxars, lamms och bocEsaias, Amoz' sons, syn, hvilken kars blod hafver jag intet behag.
han såg om Juda och Jerusalem, Es. 66: 3· Jer. 6: 20. Am. s: 21. Ps. so: 8.
Ords. 15: 8.
i Ussias, J otams, Ahas' och Hiskias,
12. När I kommen för att visa eder
Judas konungars, dagar.
inför mitt ansikte, hvem begär väl
2. Hören, I himlar, och lyssna till,
af eder, att I skolen nedtrampa mina
du jord, ty Herren talar! Jag har
gårdar?
uppfödt barn och fostrat dem, och
J 3· B ringen icke vidare fram fåde han·a affallit ifrån m ig.
fänglig offergåfva! Rökverk är för
2 Mos. 19: s, 6. s :f\1L>S. 4: 26. 31: 28. 32: x, S·
mig en styggelse. Nymånacl och sabOs. x r: I.
3· En oxe känner sin ägare, och bat och festlig församling - jag lider
en åsna sin herres krubba. Israel icke synd och högtid.
känner inlet, milt folk förstår intet.
14. Edra nymånader och edra högtider hatar min själ. De äro för mig
4· Ve det syndiga släktet, det skuld- en börda, h vilken jag är trött att bära.
belastade folket, affödan af ogärningsr 5· Och om I än u tsträckeu edra
män, de fördärfvade barnen! De hafva händer, vill jag gömma m ina ögon
öfvergifvit Henen, föraktat den He- för eder, och om I än mycket bedlige i Israel och vikit tillbaka.
jen, vill jag icke höra däruppå. Edra
5· Hvar skall man hädanefter slå händer äro fulla af blod.
eder då I faren fort i edert affall?
Es. 59: 3· Ords. 1: 28.
Hela hufvudet är kmnkt och hela
16. Tvån eder, gören eder rena,
hjärtat är sj uk t.
skaffen bort edert onda väsende ifrån
6. Ifrån fotbladet och ända upp till mina ögon, vänelen igen ifrån att göra
lmfvud t är intet helt på dem, idel illa!
sår, blånader och friska slag, hvilka
17. Lären eder göra det godt är,
icke blifvit utkramade eller förbundna faren efter det som rätt är, hjälpen
eller med olja uppmjukade.
den förtryckte, skaffen den faderlöse
7· Edert land är öde, edra städer rätt, utfören änkans sak!
Am. s: , 5,
Ps. 34: •S· 68: 6. 8.: 3, 4· 1 Petr. 3: JI.
äro i eld uppbrända, främlingar för18.
Kommen
så,
och
låtom
oss gå
tära eder jord i eder åsyn, och den
är ödelagd, såsom vore den förhäJ:jad till rätta med hvarandra! säger Herren. Om edra synder än vore blodaf främlingar.
Es. s: S·
8. Och Zions dotter står kvar så- röda, så skola de dock varda hvita
som en hydda i en vingård, såsom såsom snö, och om än de vore röda
en vaktbod på ett gurkfält, såsom en såsom purpur, skola de varda såsom
ull.
H es. I8: 21, 22. Ps. 51! 9·
belägrad stad.
19. Om I ären villige och hören,
9· Om Herren Zebaot icke hade
lämnat oss något litet öfrigt, så vore skolen I njuta af landets goda.
20. Men om I ären gensträfvige
vi såsom Sodom och vore Gomarra
like. , Mos. to: 24. K lag. 3: 22. R om. g: •9· och ohörsamme, skolen I förtäras af
10. Hören Herrens ord, I Sodoms- svärd; ty Herrens mun har talat.
21. Huru har den trogna staden
furstar, lyssna till vår Guds lag, du
blifvit en sköka? Den var full af rätt,
Gomarra-folk!
rättvisa bodde däruti, men nu- mörs ~los. 32: 32. Hes. t6: 46, 48.
u. Hvad skalljag med edra många dare.
Os. 4: '4·
I
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Ditt silfver har blifvit till slagg, till Herrens berg, till Jakobs Guds
ditt vin är utspädt med vatten.
hus, att han må lära oss sina vägar,
Hes. 22: 18, '9·
och vi må vandra på hans stigar! ty
23. Dina furstar äro affällige och ifrån Zion skall utgå lag, och Hertjufvars stallbröder. Alla älska de mu- rens ord ifrån Jerusalem. Ps. Ila: 2 , 3 •
tor och jaga efter lön. Den fader4- Och han skall döma mellan hedlöse skaffa de icke rätt, och änkans ningarne och skipa rätt åt tallika folk.
sak kommer icke inför dem.
och de skola smida sina svärd till
2 Mos. 22: 22 • Jer. s: 2 8.
Sak. 7: 10 ·
plogbillar och sina spjut till vingårcls24. Därföre säger Herren, Herren kuifvar. F olk skall icke lyfta sväru
Zebaot, elen Starke i Israel: Ve! Jag mot folk och icke mer lära sig krig.
vill tillfredsställa min harm på mina
Joel 3: 10.
vedersakare, och jag vill hämnas på
5· Kommen, I af Jakobs hus, och
mina fiender.
s Mos. 28: 63. Es. 10: slåtom oss vandra uti Herrens ljus!
25. Och jag vill vända min hand
6. Ty du öfvergaf ditt folk, Jakobs
emot dig och bortrensa ditt slagg så- hus, emedan de voro fulle af östersom med lutsalt och borttaga allt ditt land och öfvade signerier såsom Fetenn.
Matt. 3: 12.
listeerna och förbundo sig med främ26. Och jag vill återgifva dig dina lingars barn,
domare, såclane de tillförne voro, och
2 Mos. 34 : 16.
4 Mos. •s: r, 2.
dina rådsherrar, sådane de i bötjan
7· och emedan deras land var fullt
voro. Sedan skall du kallas en rätt- med silfver och gulo, och ingen ände
visans stad, en trogen stad. Hes. 2r: • 7. var på deras skatter,
s Mos. , 7, r6.
27. Z i on skall genom rätt förlossas,
8. och deras land var fullt med
och dess botfärdige genom rättfärdig- hästar, och ingen ände var på deras
het.
J er.• 3: 6. 33 : 16.
vagnar, och emedan deras land var
28. Men affällige och syndare skola fnllt med afgudar, och de tillbådo sina
tillsammans varda förkrossade, och de egna händers verk, h vilka deras fingsom öfvergifva Herren skola förgås. rar hade gjort. Dom. , 7, 4 . J er . .: .s.
Ps. r: 6. go: 10.
9· Och därföre förödmjukades och
29. 1'y de skola komma på skam förnedrades de, den ene som den an dre.
för de ekar, som varit eder lust, och Och du, förlåt dem icke!
ro. Gå in i klippan och göm dig
I skolen blygas för de lustgårdar,
hvilka I hafven haft så käxa.
i stoftet af fruktan för Herren och
30. Ty I skolen blifva like en ek för hans härliga majestät!
med vissnade löf och like en lustLuk .• 3: ro. Upp. 6: r6.
gård, däruti intet vatten finnes.
rr. De stoltes ögon skola sänkas,
31. Och den mäktige skall blifva och människors högmod skall förödtill blår och hans verk till gnista, och mjukas, och Herren ensam vara hög
de skola båda tillsammans brinna, på den dagen.
Es. 5: rs.
utan att någon är som släcker.
12. Ty en dag har Herren Sebaot
utsatt för allt som är stolt och högt
och för allt som är upphöjdt, att det
2 Kapitlet.
skall varda nedslaget,
Es. 4o: 4 .
Messiattsk framtid. Högmods förnedri·ng.
r 3· för alla Libanons cedrar, de höga,
Afguda,·s fall.
resliga, och för alla Basans ekar,
n syn af Esaia, Amoz' son, om Juda
14. för alla höga berg och alla uppoch Jerusalem.
höjda kullar,
15. för alla höga torn och alla fasta
2. Och det skall ske i dagar som
komma, att det berget, där Herrens murar,
r 6. för alla stora skepp och alla
hus är, skall varda ställdt uppöfver
andra berg och upphöjdt öfver andra ståtliga vimplar.
17. Och människors högmod skall
höjder, och alla hednafolk skola strömnedslås, och mannastolthet skall förma dit.
Ps. 68: 16, r7. Mik . 4: ' ·
3· Och många folk skola gå och ödmjukas och Herren ensam vara hög
säga· Kommen och låtom oss gå upp på den dagen.
22.
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18. Och afgudame skola platt förgås.
19. Och man skall gå in i bergsskrefvor och i jordremnor, af fruktan
för Herren och för hans härliga majestät, när han reser sig för · att förskräcka jorden.
Os. 1o: s. Upp. 9 : 6.
20. På den dagen skall man åt mullvadar och flädermöss bortkasta sina
afgudar af silfver och sina afgudar
af guld, hvilka man gjort åt sig att
tillbedja,
21. och gå in i bergsremnor och
stenklyftor, af fruktan för Herren och
hans härliga majestät, när han reser
sig för att förskräcka jorden.
22. Låten af att förlita eder på människor, som hafva sin anda i näsan!
ty för hvad äro de att akta?
J er. 17: '5· P s . 146: 3, 4· Ords. 3: S·

9· Deras ansiktes uppsyn nttnar
emot dem, och sina S}'1Jder bedrifva
de oförtäckt såsom Soåom och dölja
dem icke. Ve deras själ! ty de ådraga
sig själfva olycka.
t

:Mos. 13: 13.

t8: 20.

1:9: S·

Os. 13: 9·

ro. Prisen de rättfärdiga lyckliga!
ty de skola äta sina gärningars fr ukt.
I 1. Ve den ogudaktige! honom går
det illa, ty hans händers verk skall
vedergällas honom.
12. Mitt folks förtryckare äro barn,
och kvinnor råda öfver det. Mitt folk!
dina ledare föra dig vilse, och de fördärfva dina stigars väg.
13. Herren står färdig att gå till
rätta och är redo att döma folken.
Upp. " 7·

14. Herren vill gå till doms med
sitt folks äldste och m ed dess furstar.
Och vingården hafven I betat af. Rof
3 Kapitlet.
från den arme är i edra hus.
Judas nöd. Dess kvinnors högfärd och straff.
15. Med hvad rätt förtrampen I
y si, Herren, Herren Zebaot, skall mitt folk och krossen I de arma?
borttaga ifrån Jerusalem och ifrån säger Herren, Herren Zebaot.
Juda allt slags stöd och staf, allt stöd
.r6. Och Herren sade: Emedan Ziaf bröd och vatten,
ons döttrar voro stolta och gin go med
3 Mos. 26: 26. s Mos. 28: 17.
2. hjältar och krigsmän, domare och sträckta halsar och spelande ögon,
profeter, spåmän och äldste,
med trippande gång och klingande
3· härförare och ansedda män, råds- fotprydnad er,
herrar och slöjdkunniga, och de i
17. så skall Herren låta afraka håret på Zions döttrars hjässa, och Hersignerier förfarna.
4· Och jag skall gifva dem gossar ren skall blotta deras blygd.
18. På den dagen skall Herren borttill furstar, och barn skola råda öfver
taga all prydnad af fotspännen, nät,
tlem.
Pred. 1o: 16.
5· Och af folket skall den ene för- bröstsmycken,
trycka den andre, och hvar och en
19. örhängen, armband, slöjor,
20. turbaner, fotstegskedjor, gördsin granne; gossen skall sätta sig upp
emot gubben, den ringe emot den lar, luktflaskor, amuletter,
2 I. sigueter, näsringar,
ärade.
22. kappor, mantlar, kåpor, pungar,
6. När då någon fattar tag i sin
broder i sin faders hus och säger:
23. speglar, tyller, pannbindlar och
>Du hafver kläder; blifve d u vår sty- flordukar.
24. Och stank skall komma i stälresman, och tag denna spillran under
let för vällukt, rep i stället för gördin hand!>
7· skall denne svara och säga: •Ej del, skalligt hufvud i stället för krukan jag förbinda sår, och i mitt hus sadt hår, säckbe'klädn ad i stället för
finnes h varken bröd eller kläder. Sät- mantel, eldsmärke i stället för skönten icke mig till styresman för fol- het.
25. Ditt folk skall falla för svärd
ket! •
8. Ty Jerusalem stapplar och Juda och ditt manskap i krig.
26. Och hennes* portar skola klaga
faller, emedan deras tunga och deras
gärningar stå emot Herren och de och sötja, och öfvergifven skall hon
trotsa hans härlighets ögon.
sitta på marken.

T

• Zions dotters, d. ä. Jerusalems.
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Herretts Telning.

Dtt rena de Zio11.

drufvor då jag väntade att han skulle
bära vindrufvor?
Jer . ., >I.
5· Och n u vill jag kungöra för eder
hvad jag vill göra med min vingård.
Hans häck vill jag borttaga, att han
må afbetas, och hans mur vill jag
nedrifva, att han må nedtrampas.

och på den tiden skola sju kv-innor
fatta en man och säga: Vi vilja
äta vårt eg et bröd och kläda oss med
egna kläder. Låt oss allenast få bära
Ps. 8o: '3· Es. x6: 8. Jer. 48: 32.
ditt namn! Tag bort vår smälek !
6. Och jag vill låta honom ligga
2. I den tiden skall Herrens Telning varda till härlighet och ära, och öde, så att ingen skall skära eller
landets frukt till stolthet och prydnad gräfva honom, men tistel och törne
skola växa där, och jag vill bjuda
för de öfverblifna af IsraeL
Es. u: I. J er. 23: S· 33: IS· Sak. 3 : 8, 6: I2. skyarne, att de icke låta regn falla
3· Och hvar och en, som är kvar i öfver honom.
Zion och är öfrig blifven i Jerusalem,
7· Herren Zebaots vingård är Isskall kallas helig, hvar och en, som raels hus, och Judas män den planär skrifven bland de lefvande i J eru- tering, som är hans lust; och han väntade laglydnad, men fann blodsutgjusalem.
2 Jl!os. Ig: 6.
I P etr. 2: 9·
4· Sedan Herren har aftvått Zions telse, han väntade rättvisa, men faun
döttrars orenlighet och utplånat Je- klagoskri.
rusalems blodskulder därutur genom
8. Ve dem, som lägga hus till hus
sin doms anda och sin u trotelses anda,
och f o g a åker till åker till dess intet
J oh. I6 : 8.
5· skall han öfver hvarje plats på rum mer är och I blifvit de ende som
Zions berg och öfver dess festliga bo i landet!
] er. 22: 13. Hes. 22: 2 5 . Am. 8: 6.
församlingar skapa ett moln och en
9· I mina öron sade Herren Zebaot:
rök om dagen och skenet af en flammande eld om natten, och allt hvad J ag svär, de många husen skola blifva
öde, de stora och sköna skola blifva
härligt är skall öfvertäckas.
tomma på inbyggare.
2 lVIos . 13: 21. Ps. 23: 4· 91: 4, s, to.
ro. Ty en vingård på tio plogland
6. Och en hydda skall där vara till
skugga om dagen undan hettan och skall gifva ett batmått, och en horners
till en tillflyktsort och till ett skydd utsäde skall gifva en efa.
I L Ve dem, som stå upp bittida
undan störtskur och regn.
om morgonen för att jaga efter starka
drycker, och som dröja i aftonskym5 Kapitlet.
ningen, upphettade af "-in,
Herre1ts ving&rc!.

J

Ogudaktlg!udens sf1·aff.

Ords. 23: 30, 31.

12. och bafva harpa och cittra, puka
ag vill sjunga om min älskade, min
och flöjt · och vin i sina dryckeslag,
väns sång om hans vingård.
men icke se på Herrens verk och
Min älskade hade en vingård på
icke akta på hans händers gärningar!
en bördig kulle.
Hög. v. s: n.
I3. Därföre får mitt folk oförtänkt
E s . 27: 2. !\fatt. 21: 33· Mark. 12: 'I. Luk. 2o: g.
2 . Och han uppgräfde honom och gå i landsflykt, af brist på eftertanke,
rensade honom ifrån sten och plan- och få dess ädle dö af hunger, och
terade honom med ädla rankor, och dess menighet försmäkta af törst
14· Därföre vidgar dödsriket sitt
han byggde ett torn däruti, och han
uthögg äfven en press däruti, och han svalg och spärrar upp sitt gap utan
väntade, att den skulle bära vindruf- all måtta, och dit ned far stadens härlighet, dess sus och dus och all dess
vor, men den bar vilda drufvor.
munterhet.
Ps. 8o: 9·
15. Och den ene som den andre
3· Och nu, I Jerusalems inbyggare
och I män af Juda, dömen emellan förödmjukas och förnedras, och de
stoltes ögon nederslås.
mig och min vingård!
.
16. Och Herren Zebaot är hög i sin
4· H vad var mera att göra med min
vingård, som jag icke har gjort med dom, och den helige Guden b evisar
honom? Hvarföre har han burit vild a sig helig genom rättfärdighet.
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17. Och lamm finna bete såsom på
en betesmark, och getter gnaga på
de rikes ödelagda tomter.
18. Ve dem, som draga brottet fram
med lögnens streck, och synden såsom med vagnslinor
19. och säga: Haste han och påskynde han sitt verk, att vi må se
det, och närrue sig och komme hvad
Israels Helige har beslutit, att vi må
förnimma det! Mal. 3 : 14 . 2 Petr. 3 , 3 , 4 .
20. Ve dem, som kalla det onda
godt och det goda ondt, som göra
mörker till ljus och ljus till mörker,
som göra surt till sött och sött till
surt!
Or.ds. J?' J?·
21. Ve dem, so;!l äro v1se 1 sma
egna ögon och hålla sig själfva för
kloka! Ords. 3 , 7 . Pred. 7 , , 7 • Rom. Jo: J 6 .
22 . Ve dem, som äro hjältar till att
dricka vin och tappre till att blanda
starka drycker,
23. som för gåfvors skull förklara
den brottslige oskyldig, och som afhända den oskyldige hans rätt!
Ords. , 4 , 23 .

24. Därföre, såsom eldens tunga för•
.. h a 1m, och h""o h opsjun
· k·er 1· 1agan,
t ar
så skall deras rot murkna och deras
blomma förflyga såsom stoft, emedan
de hafva föraktat Herren Zebaots lag
och förkastat Israels Heliges ord.
2

Mos. JS: 7 .

25. Därföre uppblossar Herrens vrede öfver hans folk och han uträcker
sin hand öfver d~t och slår det, så
att bergen darra och deras lik ligga
såsom smuts på gatorna. a..Med allt
detta vänder hans vrede icke åter, och
ännu är hans hand uträckt.
Es. 9 :

J2,

r 7,

2r.

ro: 4 •

6\J(j

de vråla och gripa sitt rof och bära
det bort, och ingen är som räddar.
30. Och ett brusande går öfver folket på den dagen, likt brusandet af
ett llaf, och ser man på landet, si,
där är mörker, nöd och blixt, och
det är mörkt på dess himmel.

6 Kapitlet.
Profetms invi/{'"''lr·

J såg
det året, då konung Ussia blef död,
jag Herren sitta på en stor
och hög tron, och hans släp uppfyllde templet.
Hes. r: o6-o8.
Dan. 7' '4· Matt. os: 3'· o8: J8. Joh. IO: 4J·
2. Serafer sto<lo ofvanom honom,
hvardera med sex vingar. Med två
betäckte <le sina ansikten, och m ed
två betäckte de sina fötter, och med
två flögo de.
3· Och den ene ropade till den andre
och sade: Helig, Helig, H elig är Herren Zebaot. Hela jorden är full af
hans härlighet.
Upp. 4: 8.
4· Och trösklames underlag skakades af den ropa~des röst, och huset uppfylldes
af drok.
. V
· 1 •
••
0 h .
.. 5· c jag sa .e· .. e nng · jag ar
forlorad.'. emedan p_g ar en _man med
orena lappar, 0 ~ Jag bor l~lan~ ett
folk med orena lappar; ty mma ogon
hafva sett Konungen, Herren Zebaot.

l

2

hlos. 33: ·~·

D~m. '~:

22 ·

Dan. Jo: 8, 9·

6. Och bli m1g flog en af Seraferna
med ett glödande kol i sin hand, hvilket han med en tång hade tagit ifrån
altaret.
.
.
7· Och han kom v1d m1n mun och
sade: Si, detta har rört vid dina läppar, och din skuld är viken ifrån dig,
och din synd är försonad.
J er. r: 9· Dan. ro: J6.
8. Och jag hörde Herrens röst, som
sade: H vem skall jag sända, och h vem
vill vara vårt budskap? Och jag svarade: Här är jag; sänd mig!
9· Och han sade: Gack och säg till
detta folket: Hören alltjämt och fatten
intet, och sen alltjämt och besinnen
intet!
1\Iatt. , 3 , , 4 , , 5 •

26. Och han uppreser ett baner för
hednafolken fjärran ifrån och lockar
dem ifrån jordens ända, och si, hastigt
och snarligen komma de.
27. Ingen ibland dem är trött eller
stapplande, ingen är sömnig eller sofver, på ingen lossnar bältet kring
hans länder, och på ingen är skoremmen brusten.
28. Deras pilar äro hvässta och alla
deras bågar spända, deras hästars hofMark. 4: n. Luk. 8: ro. Ap. G. o8: zs, z6.
var äro såsom flinta, och deras vagns10. I_"örstocka detta folkets hjärta
hjul såsom stormvinden.
och gör dess öron lomhörda och för29. Deras rytande är såsom lejonin- blinda dess ögon, att det icke kan
oans; de ryta såsom unga lejon, ocll se med sina ögon eller höra med sina
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öron eller förstå med sitt hjärta och
8. Ty Damaskus är hufvudstad i
omvända sig och varda heladt!
Syrien, och Rezin är hufvudman i
]oh . 12: 40. Rom. u: 8.
Damaskus; och inom sextiofem år
II. Och jag sade: För huru lång skall det vara slut på Efraim såsom
tid, Herre? Och han sade: Till dess ett folk.
städerna blifva öde, så att ingen bor
9· Och Samaria är hufvudstad i
i dem, och husen blifva utan folk Efraim, och Remaljas son är hufvudoch landet blifver ödelagdt och för- man i Samaria. Om I icke tron, så
härjadt,
skolen I icke bestå.
12. och Herren har fört folket i
ro. Och vidare talade Herren till
fjärran land, och ödsligheten blifvit Ahas och sade:
stor i landet.
I 1. Äska dig ifrån Herren, din Gud,
13. Och blefve än en tiondedel kvar elt tecken, äska det ifrån djupet, eller
där inne, skall äfven den varda till ofvanefter ifrån höjden!
sköflings. Men såsom af en ek och
12. Och Ahas sade: Jag vill intet
en terebint, som man fällt, en stubbe äska, att jag icke må försöka Herren.
kvarstår, så skall af stubben en helig
5 Mos. 6: x6.
säd uppväxa.
13. Och han sade: Hören då, I af
Davids hus: Är det eder för litet att
göra människor emot, att I ock vil7 Kapitlet.
jen göra min Gud emot?
Profdia m ed aulcdni1lg' af Efrm'msoc/z. Syriens
14. Därföre skall Herren själf gifva
härtllg emot Juda.
eder ett tecken: Si, en jungfru skall
Ahas', Jatams sons, Ussias son- varda hafvande och föda en son, och
sons, Judas konungs, dagar hände hon skall kalla hans namn Immanudet sig, att Rezin, konun g i Syrien, EL *
Matt. x: >3• Luk. x: 31.
och Pekah, konung i Israel, droga
rs. Smör och honung skall han
upp emot Jerusalem för att belägra äta,** när han förstår att förkasta det
det; men de förmådde icke intaga det. onda och utvälja det goda.
2 Kon. x6: 5·
r6. Ty förrän pilten förstår att för2. Och det vardt berättadt för Da- kasta det onda och utvälja det goda,
vids hus och sagdt: Syrerna hafva skall det land vara ödelagdt, för h vars
slagit sig ned i Efraim. Och hans båda konungar du grufvar dig.
hjärta skalf, och hans folks hjärta, så17. Öfver dig och öfver ditt folk
som skogens träd skälfva för vinden. och öfver din faders hus skall Herren
3· Och Herren sade till Esaia: Gå låta dagar komma, sådana som icke
Ahas till mötes, du och Sear-Jasub, kommit ifrån den dag då Efraim skilde
din son, till ändan af den öfre dam- sig ifrån Juda: konungen i Assyrien.
mens vattuledning, på vägen till tvät:1 Kon.12: :r6 1 17.
r8. Och på den dagen skall Herren
tareplatsen,
4· och säg till honom : Tag dig till locka fram flugan vid ändan af Egypvara och lugna dig, och frukta icke, tens strömmar och biet i Asurs land.
19. Och de skola komma och alleoch ditt hjärta vare icke försagdt för
dessa tvenne rykande eldbrandsstum- samman slå sig ned i bergsdälder och
par, för Rezins och Syremas och Re- i stenklyftor och i alla törnhäckar och
malja-sonens glödande vrede!
på alla betesmarker.
20. På den dagen skall Herren ge5· Emedan Syrerna, Efraim och
sonen af Remalja hafva beslutit ondt nom rakknifven, lejd på andra sidan
älfven, genom konungen i Assyrien,
emot dig, sägande:
6. låtom oss draga upp emot Juda, låta afraka håret på hufvudet och på
belägra och skifta det oss emellan och fötterna, och till och med borttaga
göra Tabeels son till konung där inne! skägget.
2r. Och det skall ske på den da1· så har Herren Gud sagt: Det
skall icke komma till stånd, det skall gen, att om en man föder en ko och
tvenne får,
icke ske.

J

• D. ä. med oss är Gud. -

,;.(' Se nedanfOre v.

21 1 2 2.
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får han mjölk i sådan myckenhet, att han skall äta smör, ty smör
och honung skall hvar och en äta,
som blifvit kvar i landet.
23. Och på den dagen skall törne
och tistel växa på hvalje ställe, där
nu tusen vinträd stå, tusen siklar värda.
24. Med pilar och båge skall man
gå dit, ty törne och tistel skall hela
landet vara.
25. Och alla de berg, som varit upphackade med hacka, till dem skall
man icke gå af fruktan för törne och
tistel. Dit skall man släppa oxar, och
får skola där trampa.
22.
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Rusten eder, men bäfven! rusten eder,
men bäfven!
ro. Fatten beslut! Det varder Olll
intet. Utfärden befallning! Den skall
icke verkställas, ty med oss är Gud.
2

Kon. x8: 1.7.

Rom. 8: 31.

Ty så har Herren tillsagt mig
när hans hand stärkte mig och han
varnade mig att icke gå på detta folkets väg:
12. •I skolen icke kalla sammansvärjning allt hvad detta folket kallar
sammansväljning, och I skolen icke
frukta hvad det fruktar och icke förskräckas.
13. Herren Zebaot, honom skolen
I hålla helig, och han vare eder fruk8 Kapitlet.
tan, och han vare eder skräck!
E11. ny jrofetil't af samma att!edning.
14· Då blifver han en helig tillch Herren sade till mig: Tag dig flyktsort; men han är ock en stöteen stor tafla och skrif på den sten och en förargelseklippa för de
med människogriffel: Maher-Salal två Israels hus, en snara och ett nät
Has-Bas!*
för Jerusalems inbyggare.
Luk. 2: 34· Rom. g: 33· I Petr. 2: 7, 8.
2. Och jag skulle tillkalla pålitliga
vittnen, prästen Uria och Sakalja, Je15. Och många af dem skola stöta
berekjas son.
sig emot den och falla och sönder3· Och jag låg när profetissan, och krossas och snäljas och fångas.
Matt. n: 44· Luk. 2o: I8.
hon blef hafvande och födde en son;
och Herren sade till mig: Kalla hans
r6. Hoprulla detta vittnesbörd, förnamn Maher-Salal Has-Bas!
segla denna uppenbarelse i mina lär4· Ty förrän pilten kan ropa: •Min jungars närvaro!•
fader och min moder•, skall man bära
17. Och jag vill förbida Herren, som
gods ifrån Damaskus och byte ifrån
döljer sitt ansikte för Jakobs hus, och
Samaria fram inför konungen i Asjag vill hoppas på honom.
syrien.
18. Si, jag och barnen, hvilka Her5· Och Herren talade ytterligare till ren har gifvit mig, vi äro till tecken
mig och sade:
och till förebilder i Israel ifrån Her6. Emedan aetta folket** föraktar ren Zebaot, som bor på Zions berg.
Ebr. 2: IJ.
Siloas vatten, som stilla flyter, och
19. Och när man säger till eder:
glädes för Rezins och Remaljas sons
»Frågen dödsbesväljare och ted::enöfvermods skull,
7· si, skall Herren låta komma öf- tydare, som h viska och mumla! • så
ver dem älfvens vatten, de starka och svaren: •Skall icke ett folk fråga sin
stora, konungen i Assyrien och all Gud? Skall man fråga de döda om
s Mos. r8: II. I Sam: 28: II.
hans härlighet, och han skall stiga de lefvande?
20. Till uppenbarelsen och vittnesöfver alla sina bräddar och gå öfver
bördet!• Om de icke så säga, för
alla sina stränder.
8. Och han skall gå fram till Juda, hvilka ingen morgonrodnad finnes,
2 Petr. I! I9·
Es. s8: s. Os. 6: 3·
svämma öfver och räcka upp till hal2r. så skola de gå omkring i lansen, och han skall utsträcka sina flygdet, tryckte och hungrande, och när
lar öfver ditt land, Immanuel, så vidt
de hungra, skola de förtvifia och fördet är.
banna sin konung och sin Gud.
g. R asen, I folk, men bäfven, och
22. Och vända de blicken uppåt,
lyssnen till, I alla fjärran länder! eller se de ned på jorden, si, så är
II.

O

• D . ä. plundringssnabb, sköflingsrask. -

•• D. ä. Syrerna och Efra.imiterna.
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där blott nöd och mörker, hopträngdt
II. Och Herrtu uppreser Rezins
och samma nskockadt töcken.
motståndare tmot dem och Yäpnar
dennes fiender,
12. Assyrerna öster ifrån och Felig Kapitlet.
steerna väster ifrån; och de uppsluka
Mu sianska skildring-ar. Straff öfv~r Efraim.
Israel med full mun. Vid allt detta
ock skall töcknet icke stanna öf- vänder ej hans vrede åter, och ännu
ver det land, hvaröfver det varit är hans hand uträckt.
Es. 5: 2 5. r o : 4 •
hopträngdt Likasom den förra tiden
r 3· Och folket vänder icke åter till
föraktade Sebulons land och Naftalis
land, så skall den ko=ande tiden honom, som slår dem, och Herren
ära vägen utmed sjön på denna sidan Zebaot söka de icke.
om J ordan, hednafolkens Galilea.
14. Och Herren utrotar utur Israel
~1au. 4: 14, 15 .
både hufvud och svans, både palm
2. Det folket, som vandrar i mörk- och säf på samma dag. ret, skall se ett stort ljus. Öfver dem
rs. De äldste och ansedde äro hufsom bo i mörka skuggors land skall vudet, och svansen är profeter, som
ett ljus skina.
Matt. 4 : x6. ]oh. x: 9·
lära lögn. 3· Du skall göra folket talrikt och
r6. Och detta folkets ledare äro fördess glädje stor. Inför ditt ansikte förare, och de som låta sig ledas gå
skola de glädjas såsom man gläder förlorade.
sig i andtiden, såsom man fröjdar sig
17. Därföre gläder sig Herren ej åt
när man skiftar byte.
dess unga män, och hafver ej förbar4· Ty deras bördas ok och deras mande med dess faderlösa och dess
skuldras gissel och deras plågares staf änkor; ty alla äro orena och göra
skall du sönderbryta likasom i Mid- det ondt var, och hvarje mun talar
jans tid.
Dom. 7: 22. Es. xo: 26.
dårskap. Vid allt detta vänder ej hans
5· Ty hvarje slamrande krigsrust- vrede åter, och ännu är hans hand
ning och hvarje mantel, som varit vä1t- uträckt.
rad i blod, skall uppbrännas, af eld
r8. Emedan gudlöshet brinner såförtäras.
Ps. 46: ro.
6. Ty ett barn varder oss födt, en som en eld, som förtär törne och
son oss gifven, hvilkens herradöme är tistel och som antänder den täta skopå hans axlar, och hvilkens namn är gen, så att den uppgår i höga hvirflar
Underlig, Råd, Stark Gud, Evig Fader, af rök,
rg. så råkar landet i brand genom
Fridsfurste.
Dom. '3' r8. ]er. 32: '9·
Ps. 45: 4· Matt. 6: 9· Luk. r: 3r. ] oh. 3: r6. Herren Zebaots vrede, och folket blifRom. g: S· o T ess. 3: r 6.
ver till ett rof för elden; ingen skonar
7· På storheten af hans herradöme den andre.
och på friden skall ingen ände vara
20. Och man gnager hvad som är
uppå Davids tron och i hans rike, till höger och förbliiver hungrig, och
att han skall upprätta och stärka det man äter af hvad som är till vänster
med dom och rättfärdighet, ifrån nu och blifver ej mätt; enhvar äter köttet
allt intill evighet. Herren Zebaots på sin arm.
nitälskan skall göra detta.
2r. Manasse åt Efraim, Efraim åt
Es. 37: 32 . Lule x: 32.
Manasse och båda två åto Juda. Vid
8. Herren utsänder ett ord emot allt detta vänder ej hans vrede åter,
och ännu är hans hand uträckt.
Jakob, och det träffar Israel.
g. Och allt folket får erfara det,
Efraim och de som bo i Samaria, som
10 Kapitlet.
i stolthet och i sitt hjärtas högmod
hade sagt:
Fortsatt skildrit~g af Efrai111s straff (1-4).
Assurs fall.
ro. •Tegelstenar refvos ned, men
med huggen sten vilja vi bygga. Mule dem som stadga falska stadgar
bärsträd höggas ned, men cedrar vilja
och skrifva vrånga lagar
vi sätta i stället. •
Am. s: 7· 6: 12. Mik. 7: 3·

D

V

!GIP. 10: 2.

ESAIA.

för att vränga de ringes sak och
röfva rätten från de arma i mitt folk,
göra änkor till sitt rof och plundra
de faderlösa!
3· Och hvad viljen I göra på straffets dag när stormen kommer ifrån
fjärran? 'rill h vilken flyn I att söka
hjälp, och hvarthän att bärga eder
härlighet?
4· Ohulpne af mig böja de knä som
fångar, eller falla de som slagne. Vid
allt detta vänder ej hans vrede åter,
och ännu är hans hand uträckt.
2.

5· Ve Assur! han är min vredes
gissel, och en staf i deras hand är
min förbittring.
Es. 36: I.
6. Emot ett oheligt släkte sände
jag honom, och emot min vredes folk
gaf jag honom befallning, att han
skulle plundra och röfva det och nedtrampa det såsom gatusmuts. Es. s: 2 5 .
7· Men så menade ej han, och så
tänkte ej hans hjärta; ty att förstöra
hade han i sinnet och att utrota många
folk.
8. Ty han sade: Äro icke mina furstar
allesammans konungar?
g. Gick det icke Kalna såsom Karkemis, Hamat såsom Arpad, Samaria
såsom Damaskus?
2 Kon. I8: 34 •
ro. Då min hand har träffat de afgudars riken, h vilkas beläten voro förmer än Jerusalems och Sam arias,
11. skulle jag icke göra åt Jerusalem och dess afgudabilder, likasom
jag har gjort åt Samaria och dess beläten?
12. Men det skall ske, när Herren
har fulländat allt sitt verk på Zions
berg och i Jerusalem, att jag skall
hemsöka konungen i Assyrien för hans
hjärtas högmods frukt och för hans
ögons stolta prål.
13. Ty han har sagt: »Med min
hands kraft har jag gjort det, och med
min vishet, emedan jag är så klok.
Och jag har flyttat folkens gränser,
och jag har plundrat deras skatter
och som en hjälte nedstörtat dem som
sutta på troner.
14. Och min hand har tagit folkens
gods såsom ett fågelbo; och såsom
man tager öfvergifua ägg, så har jag
tagit hela jorden, och ingen var som
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rörde vingen eller öppnade sin näbb
att kvittra.»
15. Kan eu yxa upphäfva sig emot
den som hugger därmed, eller en såg
sätta sig upp emot den som förer den,
likasom skulle en staf kunna föra den
som lyfter honom, en käpp lyfta den
som icke är trä?
r6. Därföre skall Herren, Herren
Zebaot, sända magerhet på hans feta
män, och under hans härlighet skall
en brand brinna såsom branden af
en eld.
Es. 2 4 : 6.
r 7. Och Israels !jus skall varda till
en eld, och hans Helige till en låga,
och den skall brinna och förstöra hans
törne och hans tistel på eu och samma
dag.
18. Och härligheten af hans skog
och af hans park skall han så till själ
som kropp förstöra, och såsom af tvinsot skall han t vina bort.
r g. Och återstoden af träden i hans
skog skall varda lätt att räkna, och
ett barn skall kunna uppteckna dem.
20. Och det skall ske på den dagen,
att de som äro kvar af Israel och de
som hafva undankommit af Jakobs
hus skola icke mer stödja sig vid honom som slog dem, utan med trofasthet stödja sig vid Herren, den Helige i Israel.
2 Kon. 3 o: 3 •
21. De som äro kvar, de som äro
kvar af Jakob, skola omvända sig till
Gud, den Starke.
22. Ty om ditt folk, o Israel, vore
såsom sanden i hah·et, skall en återstod däraf omvända sig. Förstöring
är beslutad, flödande af rättfärdighet.
Rom. g: 27.

23. Ty förstöring och beslntad straffdom skall Herren, Herren Zebaot,
verkställa i hela landet.
Es. 2 s: ...
24. Därföre säger Herren, HelTen
Zebaot, så: Frukta icke, mitt folk, du
som bor på Zion, för Assur, om han
än sloge dig med gissel, och lyfte
han än sin staf emot dig, såsom det
tillgick i Egypten!
25. Ty ännu blott en liten tid, och
min förbittring är förbi, och min vrede
skall i grund förgöra dem.
26. Och Herren Zebaot skall höja
ett gissel emot honom, såsom då han
slog Midjan vid Orebs klippa, och
såsom hans staf slog på hafvet, och
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han skalllyfta den, likasom han gjorde
i Egypten.
2 Mos. 7: 19 f. r4: 26.
27. Och det skall ske på den dagen,
att hans börda viker ifrån din skuldra,
och hans ok ifrån din hals, och att
oket brister för din fetma.
28. Han kommer till Ajat, han drager genom Migron, i Mikmas lämnar
han sin tross.
29. De draga igenom passet; i Geba
taga de nattkvarter; Rama bäfvar;
Sauls Gibea flyr.
30. Häf upp din stämma, du Gallims dotter, gif akt du Laisa, du arma
Anatot!
31. Madmena flyr; Gebims inbyggare flykta.
32. Ännu en dag rastar han i Nob,
och han lyfter sin hand mot Zionsdotterns berg, mot Jerusalems höjd.
33· Si, Herren, Herren Zebaot, skall
afkvista den lummiga kronan med förskräcklig kraft, och de höga träden
skola fällas, och de resliga träden skola
nedslås,
34· och den täta skogen skall fällas af
järnet och J,ibanon falla för en Mäktig.
I 1

Kapitlet.

Den, JJfttssianska framtiden skildras.

skott skall utgå ifrån Isais
O chstamett och
en telning uppspira ifrån
hans rötter.
33: 15.

Es. 53 : 2. Jer . • 3 : 5·
Ap. G. 13: •3·

Sak. 3: 8. 6: 12, 13.

2. Och på honom skall Herrens ande
hvila, vishets och förstånds ande, råds
och starkhets ande, kunskaps och Herrens fruktans ande.
3· Och han skall hafva sitt välbehag i Herrens fruktan, och han skall
icke döma efter hvad som synes för
ögonen och icke skipa lag efter h vad
som höres med öronen.
4· Utan han skall döma de arma
med rättvisa och med rätt skipa lag
åt de lidande på jorden, och han skall
slå jorden med sin muns gissel och
dräpa de ogudaktiga med sina läppars anda.
2 Tess. o: 8.
Upp • .: 16.
S· Och rättvisa skall vara hans länders bälte, och trofasthet bältet om
hans höfter.
6. Och varg skall bo tillsammans
med lamm, och leopard ligga ibland
kid, och kalf och ungt lejon och göd-

KAP. 12: 1.

boskap om hvarandra, och en liten
pilt skall leda dem.
Es . 6s: •S·

Os. o: r8.

7· Och ko och björn skola tillsammans gå i bete, och deras ungar ligga
tillhopa, och lejonet skall äta strå såsom oxen.
8. Och ett spenabarn skallleka vid en
huggorms hål, ett afvandt barn skall
utsträcka sin band till basiliskens kula.
9· Man skall intet ondt eller fördärfligt göra på hela mitt heliga berg,
ty landet skall vara fullt af Herrens
kunskap, likasom vattnet täcker hafvet.
ro. Och det skall ske på den dagen,
att hednafolken skola söka Isais rot,
som skall stå till ett baner för folken,
och dess rum skall varda äradt.
Rom. xs:

12.

Upp .

22:

16.

Och på den dagen skall Herren
för andra gången uträcka sin hand
för att lösköpa kvarlefvan af sitt folk,
som är kvar efter Assur, Egypten,
Patros, Kus, Elam, Sinear, Hamat
och hafvets öar.
12. Och han skall uppresa ett baner
för hednafolken och sammanhämta
de fördrifna af Israel och samla de
förskingrade af Juda från jordens fyra
hörn.
s Mos. 3o: 4· J oh. to: t6.
13. Och det skall varda slut på Efraims afundsjuka, och de i Juda fientligt sinnade skola varda utrotade;
Efraim skall ej vara afundsjuk på J ud a
och Juda ej fientlig emot Efraim.
14. Och de skola slå ned på Felisteernas kust väster ut; tillsammans
skola de plundra österns söner; Edom
och Moab skola underläggas deras
hand, och Ammans barn varda dem
lydiga.
15. Och Herren skall till spillo gifva
Egyptens hafstunga och lyfta sin hand
emot älfven med ett starkt väder och
klyfva honom i sju bäckar, så att man
torrskodd kan gå däröfver,
r6. och att den blifver en banad
väg för kvarlefvan af hans folk, som
är kvar efter Assur, likasom det skedde
Israel på den dag då han drog upp
ur Egyptens land.
II.

12

Kapitlet.
Lofsl't!lg.

den dagen skall du säga
OchJagpåtackar
dig, Herre, att du har
:JO*
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mrit vred på mig och att din vrede
har återvändt och du tröstar mig.
2. Si, Gud är min frälsning.
J ag
vill förtrösta, och icke bäfva; ty Herren är min starkhet och lofsång, och
han blef mig till frälsning.
2

Mos. rs:

2.

Ps. n8:

14.

3· Och I skolen ösa vatten med fröjd
utur frälsningens brunnar.
4· Och I skolen säga på den dagen:
Tacken Herren, utropen hans namn,
gören hans verk kunniga ibland folken, prisen honom! ty hans namn är
högt.
5· Lofsjungen Herren! ty han har
gjort härliga ting. Detta vare kunnigt
öfver hela jorden!
6. Fröjden eder och jublen, I som
bon på Zion! ty Israels Helige är stor
i dig.

13 Kapitlet.
ProJetia om Babds J all.

profetia om Babel, hvilken Esaia,
Amoz' son, profeterade.
2. Resen upp baneret på ett kalt
berg, ropen högt till dem, viften med
handen, att de må tåga in genom tyrannernas portar!
3· Jag har budit mina utkorade,
och jag har kallat mina hjältar att,
trotsande på min höghet, utföra min
vrede.
4· Larm höres på bergen såsom af
ett stort folk, sorl höres af konungarikens församlade folk. Härskarornas
Herre mönstrar en här till strid.
5· Ifrån fjärran land, ifrån himmelens ända, komma Herren och hans
vredes >erktyg till att fördärfva hela
landet.
6. Järnren eder! ty Herrens dag är
nära, såsom ett våld kommer han ifrån
den Allsvåldige.
7· Därföre sjunka alla händer samman och alla människohjärtan smälta.
8. Och de stå bestörta, fattade af
ångest och kval; de våndas såsom en
barnaföderska; den ene ser häpen på
den andre; eldsflammor äro deras ansikten.
9· Si, Herrens dag kommer gry 111
och med harm och med glödande
vrede för att göra landet till en öde-

702

mark och för att utrota dess syndiga
inbyggare.
IO. Ty himmelens stjärnor och dess
stjärn bilder låta ej sitt sken lysa, solen
uppgår mörk, och månen låter ej sitt
ljus skina.
Hes. 32: 7, 8. Joel.: 3'· 3: '5· Am. s: 8. Joh9:9.
Matt. 24: 29.

Mark. 13: 24.

Luk. 21: 25.

r r. Och jag skall hemsöka jordens

krets för hennes ondska och de ogudaktiga för deras synd och göra en ände
på de stoltes högmod och ödmjuka
de väldiges högfärd.
r 2. Jag skall göra en man sällsyntare än finaste guld, och en människa
sällsyntare än guld från Ofir.
13. Därföre skall jag skaka himmelen, och jorden skall bäfva på sitt
ntm, vid Herren Zebaots barm och
på hans glödande vredes dag.
I4. Och lik ett jagadt rådjur och lik
eu fårahjord utan herde skall enhvar
vända sig till sitt folk och enbvar fly
till sitt land.
r5. Hvar och en som ertappas skall
stickas ned, och h var och en som gri.
pes skall falla för svärdet.
r6. Och deras barn skola krossas
för deras ögon, deras hus plundras
och deras hustrur skändas.
Ps. '37' 8, 9·

r7. Si, jag skall uppväcka emot dem
Mederna, som akta silfver för intet
och ej sätta värde på guld.
r8. Och bågarue skola fälla de unga,
och öh·er lusfrukt skola de ej förbarma sig, icke skona barnen.
r9. Och Babel, en prydnad för konungariken, Kaleleemas stolta smycke,
skall varda omstörtadt af Gud, likasom
Sodorn och Gomorra.
I 1\Ios. 19: 24, 25-

Jer. 49= xS.

so; 40.

Det skall aldrig mer blifva bebygdt och ej bebodt ifrån släkte till
släkte, och ingen Arab skall tälta
där, och inga herdar skola lägra sig
där.
2 r. Men hyenor skola lägra sig
där, och deras hus fyllas af ufvar;
strutsar skola bo där och gastar
hoppa där.
22. Och ulfvar skola guta i dess
palatser, och schakaler i de präktiga
slotten ; och dess tid är uära att
komma, och dess dagar skola ej fördröjas.
20.
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14 Kapitlet.
Fortsälhti"g af profetia" mot Babel ( 1-23).
llfot Ass.,vrieu. (24-27). Ido t Ft•listecnza
(28-32).

Herren vill förbanna sig öfver
T yJakob
och ännu en gång utkora
Israel och försätta dem i eget land,
och främlingar skola sluta sig till dem
och hålla sig till Jakobs hus.
2. Och de folk, som antaga sig dem
och föra dem till deras rum, dem
skall Israels hus tillägna sig i Herrens
land såsom jjänare och tjänarinnor,
och de skola hålla dem fångna, som
gjort dem till fångar, och blifva rådande öfver sina förtryckare.
3· Och på den dagen då Herren
gifver dig ro ifrån din plåga och ifrån
din jämmer och ifrån den hårda träldom, som varit dig pålagd,
4. skall du uppstämma denna visa
om konungen i Babel och säga: Huru
blef det så snart slut med förtryckaren,
slut med våldet?
S· Herren bröt sönder de ogudaktiges staf, de väldiges gissel,
6. som i öfvennod slogo folk med
slag utan återvändo, som i vrede nederlade folkslag med nederlag utan
återhåll.
7· Hela jorden har nu fått h vila och
ro. Man brister ut i jubel.
8. Själfva cypressträden och Libanons cedrar glädja sig öfver dig: •Sedan du har blifvit liggande, skall ingen
draga upp för att fälla oss•.
9· Dödsriket där nere blir _oroligt
för din skull, när du kommer d1t. Det
sänder mot dig sina skuggor, alla jordens herrar, och låter alla jordens konungar uppstå från sina troner.
ro. Dessa alle bölja tala och säga
till dig: • Så har ock du blifvit svag
såsom vi, du har blifvit oss lik >
u. Din stolthet, dina cittrors buller
har sjunkit ned till dödsriket, förruttnelse är bädden under dig, och maskar
äro ditt täcke.
Hes. 32: r8. ]ab 2r: 26.
12. Huru är du af himmelen fallen,
du glänsande stjärna, du morgonrodnadens son, huru blef du slagen till
marken, du som nedslog folken!
13. Och du sade i ditt hjärta: >Till
himmelen vill jag uppstiga, ofvanom
Guds stjärnor vill jag resa min tron

KAP. 1 4: 27.

och taga min plats på gudaberget långt
i norr.
·
14. Jag vill stiga upp på molliens
höjder, jag vill göra mig jämlik elen
Högste. •
15. Men till dödsriket fick du nedstiga, längst ued i grafven.
16. De &om se dig, fästa ögonen på
dig, betrakta dig: •Är denne den man,
som kom jorden att darra, konungariken att skälfva,
17. som gjorde jordens krets till en
öken och nedref dess städer och icke
släppte hem siua fångar? •
18. Folkeus alla konungar, de ligga
alla med ära, l.IVar och en i sitt
hus;
19. men såsom en afskydd greii fick
du ligga utan graf; öfverhöljd af döda,
som fallit för svärd och sedan nedsänkts bland grafvens stenar, fick du
ligga såsom ett trampadt as.
20. Du fick icke läggas såsom de i
graf, ty du fördärfvade ditt land, du
mördade ditt folk. De ondes ätt skall
ej nämnas till evig tid.
2r. Reden till åt hans barn en slaktarbänk för deras fäders brott, att de
icke må uppstå och iutaga jorden och
fylla dess krets med städer.
22. Och jag skall uppstå emot dem,
säger Herren Zebaot, och för Babel
utwta både uamu och kvarlefva, både
barn och afkomma, säger Herren;

Job 18: 19.

Ps. 2I: rr.

37 : 28.

23. och jag skall göra det till en
boning för igelkottar och till vattusjuka kärr, och jag skall bortsopa det
med förödelsens kvast, säger Herren
Zebaot.
Es. 34: ". Zef. 2: r4.
24. Herren Zebaot har svurit och
sagt: Såsom jag har tänkt, så skall
det ske, och såsom jag har beslutit,
så skall det gå.
Es . 34: r6.
25. Jag skall krossa Assur i mitt
land, och på mina berg skall jag förtrampa honom; och hans ok skall borttagas ifrån dem och hans börda vika
bort ifrån deras skuldror. Es. 37 : 22.
26. Detta är det beslut, som har
blifvit beslutet öfver hela jorden, och
denna är den hand, som är uträckt
öfver alla folk.
27. Ty Uerren Zeuaot har så beslutit,
och hvem kan förhindra det? Och

KAP
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hans hand är uträckt, och hvem kan
7· Därföre bär man den egendom
draga den tillbaka?
man har kvar och sitt gods bort öfver
:z Krön. 20: 6. Job g: :r2 . Dan. 4: 32.
pilträds bäcken.
8. Ty klagorop höres öfverallt i
28. I det året då konung Ahas dog
Moabs land; dess jämmer når till Egskedde denna profetia:
29. Icke må du glädja dig, du Fe- laim, och dess kvidan till Beer-Eiim.
9· Ty Dirnous vatten fyllas utaf blod,
listeas hela land, att det gissel, som
slog dig, blifvit sönderbrutet; ty en hvarmed jag ökar Dirnous vatten.
basilisk skall utgå ifrån ormens rot, Hvad af Moab som undkommer och
och dennes frukt skall blifva en fly- hvad öfrigt är i landet varder lejonen
till rof.
gande drake.
30. Och de förtrycktes förstfödingar
16 Kapitlet.
skola få betesmark, och de arme ligga
trygge; men din rot skall jag döda
Fortsättni1lg af samnta jrofetz'a.
med hunger, och din kvarlefva skall
kicken lamm* ifrån Sela till landshan dräpa.
herren genom öknen till Zions31. Jämra dig port, beklaga dig stad!
förtviflad t är, Felistea, hela ditt land; dotterns berg!•
2. Och som en fågel flyr ur öfverty ifrån norden kommer en rök, och
ingen går ensam bland hans ordnade gifvet bo, så komma Moabs döttrar
till ffujställena vid Arnon:
skaror.
3· »Gif råd, gör rättvisa, gör din
32. Och hvad svar får det lledniska
folkets sändebud? Att Herren har skugga lik en natt under middagsgrundat Zion, och att de förtryckte af hettan, beskydda de fördrifna, förråd
icke flyktingen!
hans folk förtrösta däruppå.
4· Låt mina fördrifna få härberge
Ps. 87: :r, 2.
hos dig! Blif för Moab ett skygd
emot våldsverkaren! ty nu är det slut
15 Kapitlet.
med eder plågare, en ända är på våldet,
P1·ofetia om Moab.
och förtryckaren är utrotad uturland et,
S· och tronen varder befäst genom
profetia om Moab. På en natt varder Ar-Moab plundradt och för- mildhet, och i Davids tjäll sitter med
stördt, på en natt varder Kir-Moab trygghet en domare, som håller lag
och främjar rätt.»
J er. 23: 5· 33: 15.
plundradt och förstördt.
Jer. 48: r. Hes. 25: 8. Am. 2: r. Zef. 2: 8.
6. • Vi hafva hört ryktet om Moabs
2. Man går till templet, och Dibon
högmod, huru stort det varit, om hans
går till höjderna att gråta. Öfver
stolthet, hans högmod, hans öfverrlåd
Nebo och öfver Medba kvider Moab.
och hans lögners falskhet. •
Allas hufvud äro skalliga, allt skägg
7· Däliöre klagar l\foab öfver Moab;
är afrakadt.
Jer. 48: 37· Hes. 7: r8.
3· På hans gator går man klädd i de klaga alla. Sucken i djupaste besäck, på hans tak och gator kvida alla, dröfye]se öfver Kir-Haresets drufvokakor!
badande i tårar.
J er. 48: 37·
4· De klaga, Hesbon och Eleale:
8. Ty Hesbons fält äro förvissnade,
till J ahaz höres deras röst, därföre Sibmas vinträd, hvilkas rankor beruskria Moabs krigsmän och därföre är sade folkens herrar, och hvilka sträckte
sig till J aser, förirrade sig i öknen,
hans själ bedröfvad.
Jer. 4 8: 34 .
S· Mitt hjärta klagar öfver Moab, och hvilkas skott bredde ut sig och
hans flyktingar fly till Zoar, till Eglat- gingo öfver sjön.
Jer. 4 8: 3 2.
Selisija; ty med gråt bestiger man
9· DäJ.iöre må jag gråta, såsom JaLuhits höjd, och nödrop höjas fram ser gråter, öfver Sibmas vinträd och
fukta dig med mina tårar, du Hesbon
mot Horonaim.
Jer. 4 8: 3 4, 36 .
6. Ty Nimrims vatten äro förstörda, och du, Eleale, ty öfver din skörd och
gräset är förtorkadt, brodden vissnad, din vinbärgning kommer en skördesång**.
Jcr. 48: 3•·
grönskan borta.
Jer. 48: 33• 34·
"' Se 2 Kon. 3: .c. - H· D. ä. fröjderop af fiender,
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ro. Och all gläuje och fröjd försvinner ifrån fruktfältet, och i vingårdarue höres ingen sång, intet jubel,
ingen trampare trampar vin i pressarne,
på skördesäng gör jag en ände.

Jet.

48: 33·

Därföre klagar mitt bröst öfver
Moab såsom en cittra och mitt hjärta
öfver Kir-Hares.
J er. 4 8: 36.
I2. Och huru än Moab beter sig
och förtär sig på offerhöjden och går
till sin helgedom för att bedja, uträttar
han intet därmed.
I I.

I3. Detta är ord, som Herren fordom talade om Moab.
I4. Men nu har Herren talat och
sagt: Inom tre år, noga räknade såsom legokarlens, skall Moabs härlighet
med all h ans myckna ståt vara föraktad och återstoden ringa, liten, obetydlig.

17 Kapitlet.
Emot Da.masku.s oclz Efraim (r- r I) . br.ledtdttg
till p rof etitw om Etiopim (I2-I4}.

profetia om Damaskus. Si, Daruaskus skall upphöra att vara en stad
och blifva en grushög.
J er. 49: 23 f. Am. r: 3•
2. Aroers städer blifva öfvergifna,
till pris åt hjordar, som skola lägra sig
där utan att någon stör dem.
3· Och det skall vara ute med Efraims fäste och med riket i Damaskus
och hvad öfrigt är af Syrien. Såsom
det går med Israels barns härlighet,
så skall det ock gå med dem, säger
Herren Zebaot.
Es. 7: s.
4· Och på den dagen skall Jakobs
härlighet blifva ringa och hans feta
kött blifva magert.
S· Och det skall gå honom, såsom
när skördemännen bärga säd, och deras armar afmeja axen, och såsom när
man plockar ax i Refaeerdalen.
6. Dock skall en efterskörd af honom blifva kvar, såsom när, sedan man
har skakat en oliv, i"Vå, tre bär sitta
kvar i högsta toppen, fyra, fem på
trädets grenar, säger Herren, Israels
Gud.
7· På den dagen skall människan
blicka upp till sin Skapare, och hen-

nes ögon skola se upp tlll den Helige
i Israel.
8. Och hon .:kall icke vända blicken
till de altaren hon gjort med sina händer och icke se upp till sina fingers
verk, till beläten af Astarte och beläten af Baal.
9· På den dagen skola hans fasta
städer likna en återstod, som man
lämnar kvar i en skog eller på en
toppgren och varda öfvergifna af Israels barn och lagda i ödesmål.
10. Emedan du glömde din frälsnings Gud och icke ihågkom din starkhets klippa, därföre planterade du ljufliga planteringar och besatte dem med
främmande rankor.
I I. Om dagen omhägnade d u din
plantering, och om morgonen vårdade
du ditt vinfält, men skörden uteblef
på besittningens dag, och sorgen blef
svår.
1 2. Hör larm af stora folk! Delarma såsom hafven larma. Hör sorl från
menigheter! D e sorla såsom starka
vatten sorla.
13. Såsom stora vatten sorla, så
menigheter sorlade. Men han näpste
dem, och de flydde fjärran och jagades såsom bergens agnar för vinden
och såsom ett strå för stormen.
14. I aftontimmen, si, då var förskräckelse, men innan morgonen kom,
voro de icke mer. Sådan blifver våra
plundrares del och våra sköflares
lott.

18 Kapitlet.
Fortsättni1tg af .Jrofett"a om EHopien.

H ör,sidor,*
du land med skugga åt tv:1
på andra sidan om Etiopiens strömmar,
2. du som skickar sändebud öfver
hafvet, och på rörskepp far öfver vattnet! Gå med snabba bud till det resliga och härdade folket, till det vidt
omkring fruktade folket, till det kraftiga och starka folket, hvars land
strömmar klyfva!
3· Alle I som bon i världen och
byggen på jorden, sen huru man reser
baner på bergen och hören huru man
stöter i basun!

' D. ä. där skuggan faller b!de åt norr och söder.
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4· Ty så har Herren eagt lill mig:
Jag vill i stillhet åse i min boning,
huru solen värmer växten, huru molnet gjuter dagg öfver den värmda
grödan,
5· men innan skördetiden kommer,
när blomningen är förbi och blomman blifvit mognande kart, skall han
afskära rankorna med knifvar och bortklippa skotten.
6. Och de varda alla till pris åt bergens roffåglar och åt markens djur;
och däraf skola roffåglarne hafva sin
sommarspis och alla markens djur sin
vinterföda.
7· På den tiden skola skänker sändas till Herren Zebaot ifrån det resliga
och härdade folket och ifrån det vidt
omkring fruktade folket, det kraftiga
och starka folket, hvars land strömmar klyfva, till rummet för Herren
Zebaots namn, till Zions berg.

xg Kapitlet.
Prof etia om E gyjtm.

profetia om Egypten. Si, Herren
färdas på en lätt sky och kommer
till Egypten ; och Egyptens afgudar
darra för hans åsyn, och Egyptiernas
hjärta smälter i deras bröst.
2. Och jag skall upphetsa Egyptier
emot Egyptier, så att den ene skall
strida emot sin broder, och den andre
emot sin vän, stad emot stad, och rike
emot rike.
3· Och modet skall försvinna utur
Egyptiernas bröst, och deras ae.slag
skall jag göra om intet, och de skola
rådfråga sina afgudar och signare, sina
dödsbesvärjare och teckentydare.
4· Och jag skall lämna Egyptierna
i en sträng herres hand, och en hård
konung skall råd a öfver dem, säger
Herren, Herren Zebaot.
5· Och vattnet utur hafvet skall
försvinna och floden uttorka och
försina,
6. och älfvarne skola stinka, och
strömmarue i Egypten skola minskas
och uttorka, rör och säf förvissna.
7· Ängarne vid floden, vid flodens
strand, med allt, som växer vid floden, skola borttorka, fördärivas och
varda till in tet.
• D. ä. den af He rren beskydd ade
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8. Och fiskm·ena och alla de som
hafva kastat krok i floden skola sölja,
och de som hafva utlagt nät i vattnet
skola varda modfällde.
9· Och de som hafva arbetat med
häckladt lin och de som väft hvita
tyger skola komma på skam.
10. Och landets pelare skola varda
nedslagna, och alla daglönare bedröfvade.
I I. Till idel dårar blifva Zoans furstar; de visaste af Faraos rådgifvare
gifva galna råd. Huru kunnen I då
säga till Farao: Jag är en son af
visa fäder, en son af forntidens konungar?
I 2. H var äro nu dina vise, att de
må för dig berätta och kungöra hvad
Herren Zebaot har beslutit om Egypten.
13. Dåraktige äro Zoans furstar, bedragne furstarue i Nof, och Egypten
föres vilse af sina stamhöfdingar.
14. Herren utgjuter däröfver en förvirringens anda, som kommer Egyptierna att ragla, såsom en drucken
raglar i sin spya;
15. och af Egyptierna skall intet
kunna uträttas h varken af hufvud eller
svans, af palm eller säf.
. K'i . g: I J, 14 ·

16. På den dagen skola Egyptierna
vara såsom kvinnor och bäfva och rädas för Herren Zebaots upplyfta hand,
hvilken han lyfter öfver dem.
17. Och Judas land skall blifva till
en skräck för Egypten; enhvar, för
hvilken man nämner det, skall bäfva
för Herren Zebaots beslut, hvilket han
har beslutit öfver honom.
r8. På den dagen skola fem städer
i Egyptens land tala Kanaans språk
och varda edsvurna åt Herren Zebaot.
Ir-Haheres* skall en af dem heta.
19. På den dagen skall ett altare
vara åt Herren midt uti Egyptens
land, och en minnessten vid dess gräns
åt Herren.
20. Och den skall vara 'till ett tecken och till ett vittne om Herren Zebaot i Egyptens land, att de hafva
ropat till Herren om hjiilp emot förtryckare, och att han har sändt dem
en hjälpare och försvarare och räddat
dem
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r. Och Herren skall varda känd

af Egyptierna, och Egyptierna skola

känna Herren på den dagen, och de
skola frambära slaktoffer och spisoffer
och lofva löften åt Herren och betala
deru.
Es. 45: '4· Ps. 68: 32.
22. Så skall Herren slå Egyptierna,
slå dem, men hela dem; och när de
omvända sig till Herren, skall han
bönhöra dem och hela dem.
23. På· den dagen skall det vara en
banad väg ifrån Egypten till Assyrien,
och Assyrer skola gå till Egypten, och
Egyptier till Assyrien, och Egyptier
med Assyrier skola tjäna Herren.
24. På den dagen skall Israel vara
den tredje till Egypten och till Assyrien, en _välsignelse öfver hela jorden,
25. hvtlken Herren Zebaot skall välsigna, sägande: Välsignadt vare mitt
folk Egypten, mina händers verk Assyrien och min arfvedel Israel!
20

Kapitlet.

Profetia om Eg-yjte11, ociL EtiojJieu..

J det året då Tartan kom till Asdod,

_skickad af Sargon, konung i Assynen, och belägrade Asdod och intog det,
2. på den tiden talade Herren genom Esaia, Amoz' son, och sade: •Gack
och lossa säcken ifrån dina länder och
drag din sko af din fot '• Och han
gjorde så och gick naken och barfotad.
3· Och Herren sade: Likasom min
tjänare Esaia går naken och barfotad,
till ett tecken och en förebild för
Egypten och Etiopien under tre år,
4. likaså skall konungen i Assyrien
bortföra fångna Egyptier och landsflyktiga Etiopier, unga och gamla,
nakna och barfotade och blottade om
höfterna, till skam för Egypten.
5· Och de skola skämmas och blygas öfver Etiopien, deras tillit, och öfver Egypten, deras stolthet.
6. Och de som bo på denna kusten
skola säga på den dagen: Si, så gick
det med dem, på hvilka vi litade, till
hvilka vi flydde efter hjälp undan konungen i Assyrien; och huru skola vi
kunna räddas?

KAP. 21: 13.
21

Kapitlet.

Prf1/dia om Babel (I-Jo). Om, Duma, (11-1,!).
Om Arnbim (F3-F?).

p rofetia om öknen vid hafvet.*
Som stormar fara fram i söder, så
komma de ifrån öknen, ifrån ett fruktadt land.
2. En gräslig syn har tett sig för
mig: härjaren härjar, plundraren plundra~.
•Drag upp, Elam! träng på, Madat! På all suckan vill jag göra slut.,
3· Därföre betogos mina länder af
darrning, ångest fattade mig, lik en
barnaföderskas ångest; i min vånda
hörde j~g ej, i min förvirring såg jag ej.
4· 1\'Ittt förstånd blef förvilladt, fasa
förskräckte mig, min glada afton blef
förbytt i skräck.
5· Man dukar bordet, man utställer
poster; man äter och man dricker.
Stån upp, I furstar, smöijen sköldarne!
6. Ty så har Herren sagt till mig:
Gå, ställ ut en spejare! Hvad han ser
förkunne han!
7· Och han såg ryttare, som redo
pan<is på hästar, åsnor och kameler,
och han lyssnade med största ifver
8. och ropade med lejonstämma:
Herre! jag har stått på vakt beständigt, dagligen, och på min post har
jag förblifvit stående alla nätter.
Hab.

2: I.

9· Och si, där kommer manskap,
parvis ridande. Och lian fortfor och
sade: Fallet, fallet är Babel, och alla
dess gudabeläten har man störtat till
marken.
J er. 5 , s. Upp. , 4, s. ,g, •·
ro. O du, mitt tröskade folk, och
du, min loges son! hvad jag har hört
af Herren Zebaot, Israels Gud, det
har jag förkunnat för eder.
r I. Profetia om Duma.** Man ropar till mig från Seir: Väktare! hvad
lider natten? Väktare! h vad lidertiden?
1 2. Väktaren syarar: Morgon kommer, men också natt. Viljen I fråga,
så frågen! Omvänden eder, kommen
sedan!
13. Profetia om Arabien. Söken
kvarter i Arabiens vildmark, l Declanitiska karavaner!

' D. ä. flo.den Eufrat, som löper Jcnom den stora slätt, på h vilken Babel låg.
•• En ArabJsk folkstam.
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14. Gåu den törstande till mötes
med vatten! De som bo i Temas
land bjuda flyktingen sitt bröd.
15. Ty de fly undan svärd, undan
draget svärd och undan spänd häge
och undan krigets våld.
r6. Ty så har Herren sagt till mig:
Inom ett är, noga räknad t såsom !egokarlens år, skall det vara slut på all
Kedars härlighet,
E s. x6: , 4 .
17. och kvarlefvan af Kedars barns
väldiga bågskyttar skall blifva ringa
till antal; ty Herren, Israels Gud, har
talat.
22

Kapitlet.

Profdia om 'Jrrusalrm (I-T.f). S.bnas fall
ocl• Eljakims uj>fhöjdu (IS-25).

profetia om Syndalen.* Hvad var
åt dig, att hela ditt folk steg upp
på taken?
]er. 48: 38.
2. Af buller var du full, du larmande stad, du yra stad. Dina slagne
föllo ej för svärd och do go icke i krig.
3· A Ila dina hä.J.iörare flydde tillsammans, af bågskyttar togas de till
fångar; alla de af ditt folk som ertappades gjordes till fångar, sedan de
hade flytt långt bort.
• Kon. 25: 4· J er. 39: 4·
4· Därföre sade jag: Sen bort ifrån
mig! jag Yill gråta bittert; försöken
icke att trösta mig för mitt folks dotters förstöring!
5· l'y en dag af förskräckelse, förtryck och förvirring låter Herren, Herren Zebaot, komma öfver Syndalen.
Mur bräckes, och rop skallar emot
berget.
6. Och Elam bär sitt koger, på ök
ses manskap rida, och Kir har blottat
sin sköld.
·
7· Och de skönaste af dina dalar
blefvo fulla af stridsvagnar, och ryttame uppställde sig mot porten.
8. Och täckelset blef borttaget ifrån
Juda, och på den dagen vände du
din blick till vapnen i skogshuset,
J

Kon. 7: 2-6.

Io: I7·

9· och I sågen, att remnorna i Davidsstaden voro många, och ledden
vattnet t-illsammans till den nedre
dammen
Es. 7: 3·
ro. och räknade husen i Jerusalem
. :,. D. ä. Jerusalem.
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och nedrcfven husen för att befästa
muren,
I I. och I gjorden mellan de båda
murarne ett samlingsställe för vattnet
från elen gamla dammen; men I blic·
kaden icke upp till honom, som har
gjort allt detta, och I sågen icke upp
till honom, som sedan länge hade beslutit det.
12. Och Herren, Herren Zebaot,
uppmanade eder på den dagen att
gråta och klaga, att raka håret och
kläda euer i säck.
13. Men si, där blef lust och glädje;
man dödade oxar och slaktade får,
man åt kött och drack vin; ty >i morgon skola vi dö>.
x Kor. xs: 3•·
14. Och Herren Zebaot har uppenbarat sig i mina örou: •Ej skall denna
synd förlåtas eder, till dess I dön•,
säger Herren, Herren Zebaot.
15. Så har Herren, Herren Zebaot,
sagt: Gå in till den där rådsherren,
till Sebna, slottshöfdingen:
16. H vad hafver du här, och hvem
hafver du här, att du här hugger dig
en graf? - Han högg en graf på
upphöjdt rum, han bröt åt sig en
hvilostad i klippan. 17. Si, Herren skall kasta bort dig,
du stolte, och rulla dig samman
18. och nysta hop dig till ett nystan
och kasta dig såsom en boll bort till
ett vidsträckt land. Där skall du dö,
och dit skola dina ståtliga vagnar
komma, du skamfläck i din herres hus.
19. Och jag skall stöta dig ned från
din plats, och från din post skall han
störta dig.
20. Och på den dagen skall jag kalla
min tjänare, Eljakim, Hilkias son,
~

Kon. r8: r8, 26.

och kläda honom i din lifrock
och omgjorda honom med ditt bälte,
och jag skall gifva ditt välde i hans
hand, och han skall blifva en fader
för Jerusalems inbyggare och för Judas hus.
22. Och jag skalllägga nyckehr till
Davids hus på hans axlar, och han
skall öppna och ingen vara som tillsluter, och han skall tillsluta och ingen
vara som öppnar.
Upp. 3 : 7·
23. Och jag skall inslå honom till
en nagel på en säker plats, och han
21.
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skall blifva en ärestol för sin faders
hus.
24. Och på honom skall man upphänga allt dyrbart i hans faders hus,
både stort och smått, alla ringare
kärl, såväl skålar som flaskor af alla
slag.
25. Men den dag skall komma, säger Herren Zebaot, då nageln, som
varit inslagen på en säker plats, skall
brista och falla, och då den börda
som han bar skall sönderslås; ty Herren har talat.

23 Kapitlet.
Profetia om Tyr"'·

profetia om Tyrus. Järnren eder,
I Tarsis-skepp! ty Tyrus är förstördt. Där finns icke hus, icke hem.
Ifrån Ritteernas land fingo de tidningen härom.
Jer. 47: 4• Hes. 26: 3· 27: 2. •8: •·
2. Häpnen, I som bon på kusten!
Köpmän ifrån Zidon, som foro öfver
hafvet, uppfyllde dig.
3· Och öfver stora vatten drog det
sin vinst af Sihors säd, af älfvens
skörd, och det var en marknadsplats
för folken.
4· Blygs du Zidon! ty hafvet, hafvets fäste, säger så: J ag känner ingen
barnsnöd, och jag föder inga barn,
och jag fostrar inga ynglingar och
uppföder inga jungfrur.
5· När man får höra sådant i Egypten, skall man bäfva för hvad man
hör om Tyrus.
6. Faren bort till Tarsis; järnren
eder, I som bon på kusten!
7· Är detta eder glada stad, hvars
ålder går ifrån forntidens dagar, h vars
fötter nu föra honom bort att bo i
fjärran land?
8. Ho är den som beslutit sådant
öfver Tyrus, kronutskiftaren, hvilkens
köpmän voro furstar, hvilkens krämare voro jordens herrar? Upp. xS: • 3 .
9· Herren Zebaot har beslutit det
för att nedslå all härlighets stolthet,
för att förödmjuka alla jordens herrar.
10. Far fri öfver ditt land som Nilen, du Tarsis dotter! Du bär ingen
boja mer.
II. Han sträckte sin hand öfver
hah·et, han kom konungariken att

KAP. 24: 5.

darra; Herren böd om Kanaan, att
dess fästen skulle ödeläggas.
12. Och han sade: Ej mer skall du
jubla, du kränkta jungfru, Zidons dotter. Upp, drag hän till Kitteerna!
dock äfven där skall du ej finna h vila.
13. Si, Kaldeerna- detta folk fanns
icke till, då Assur anvisade land åt
öknens inbyggare - resa upp sina
torn, omstörta dess palatser, förvandla
det till en grushög.
14. J ämren eder, I Tarsis-skepp!
ty edert fäste är förstördt.
15. Och på den dagen skall ske,
att Tyrus skall vara glömdt i sjuttio
år, eller så länge samme konung regerar. Efter sjuttio år skall det gå
med Tyrus såsom det heter i visan
om skökan:
16. •Tag harpan, gå omkring i staden, du glömda sköka, spela vackert,
sjung mycket, att du må blifva ihågkommen!•
17. Och efter sjuttio år skall Herren söka Tyrus, och hon skall vända
åter till sin skökolön, och bedrifva
hor med alla världens riken, som äro
på jorden.
18. Och hennes handelsvinst och
hennes skökolön skall vara helgad åt
Herren; den skall icke uppläggas och
icke gömmas, utan för dem, som sitta
inför Herrens ansikte, skall hennes
handelsvinst vara till föda, till rikligt
underhåll och till prydlig skrud.

24 Kapitlet.
Judas nöd och förstöritt![.

Babe/s fall.

skall göra landet tomt
S i,ochHerren
öde, vanställa dess utseende
och förskingra dess inbyggare.
2. Och det skall gå prästen såsom
folket, husbonden såsom hans tjänare,
husmodern såsom tjänstepigan, säljaren såsom köparen, låntagaren såsom låugifvaren, gäldenären såsom
borgenären.
Os. 4: 9·
3· Landet skall blifva utblottad t och
utplundradt; ty detta ord har Herreu sagt.
4· Landet tynar, tvinar bort, maktlös tvinar jorden, maktlöse äro de förnämste ibland landets folk.
5· Och landet har blifvit oskäradt
under sina. inbyggare, ty de öfver-

KAP. H: G.
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öfver henne, och hon faller och stiger
icke mer upp.
Hes. 7 : 4 -6.
21. Och det skall ske på den dagen, att Herren skall hemsöka höjdens här i höjden och jordens konungar på jorden.
22. Och de skola samlas i en hop
Jer. 6: xg. x6: 18. Hes. s: u, 12. 7: 27.
Dan. g: n.
och bundne kastas i en grop och in7· Drufvan tynar, vinträdet vissnar. stängas i fängelse och först efter lång
Alla glada hjärtan sucka.
tid lida straffet.
8. Slut är med pukors fröjd, tyst23. Och må!1en skall skämmas, och
nad är de yres sorl, slut är med har- solen skall blygas när Herren Zebaot
pans fröjd.
regerar på Zions berg och i J erusaJer. 7: 34· 16: g. 25: ro. Hes. 26: 13. Os. 2: 1 r. lem och inför sina äldste i härlighet
Es. 13: Jo. Hes. 32: 7· Joel 2: 3r. 3: 15.
9· Under sång dricker man icke
vin; och stark dryck är bitter för dem,
som dricka den.
25 Kapitlet.
ro. Nedbruten är den tomma staLofstwg-. llfessiamk framtid.
den, dörren stängd till hvarje hus.
erre! min Gud är du. Jag vill
I I. l\Ian klagar öfver vinskörden
prisa dig, jag vill lofsjunga ditt
på landsbygden; all glädje är försvun- namn; ty dn har gjort under; dina
nen, landets fröjd är sin kos.
rådslag ifrån fordom äro sannfärdiga
12. Hvad kvar är i staden är för- och trofasta.
ödelse, ocll porten ligger slagen i
2. Ty du förvandlar stad till stenspillror.
rös, befäst ort till grushög, fientlig
13. Ty så skall det blifva i landet, borg nedrifver du, så att den aldrig
ibland folken, såsom det är med ett mer biliver uppbyggd.
Es. o6: 5 .
olivträd, llvilket man har skakat, så3· Därföre skola mäktiga folk ära
som det är med efterbärgningen när dig och de vilda hedningarnes städer
vinskörd är slutad.
Es. , 7: 6.
frukta dig.
14. Desse* skola höja sin röst med
4· Ty du är ett fäste för deu svage,
jubel och ifrån västerhafvet sjunga ett fäste för den arme i hans nöd,
om Herrens majestät.
en tillflykt undan störtskur, en skugga
r s. Därföre ären Herren i öster, på undan hetta, när tyranner storma såhafvets öar Herrens, Israels Guds, som störtskuren mot en vägg.
namn!
5· Såsom du dämpar hetta i öknen,
r6. När vi från jordens ända hörde så dämpar du fienders larm; såsom
sjungas den rättfärdiges pris, sade hetta för molnets skugga nedstämmes
jag: Olycklig jag, olycklig jag, ve mig! tyranners jubelsång.
härjare härja, och med härjning fara
6. Och Herren Zebaot skall på detta
hätj are fram.
berget göra ett gästabud med feta
17. Förskräckelse och grop och rätter, ett gästabud med gammalt vin,
snara öfver dig, dn som bor i landet! märgstarka rätter och siladt vin.
r8. Och den som undkommer för7· Och på detta berget skall han
skräckelsens rop, han faller i gropen, borttaga elen slöja, som beslöjat alla
och den som uppstiger utur gropen, foll~, och det täckelse, som täckt alla
han fångas i snaran, ty fönstren ifrån hedningar.
ofvan äro upplåtna, ochjordens grund8. Han skall borttaga döden för
valar darra.
, Mos. 7: rr. Jer. '18: H·
evigt, och Herren Gud skall aftorka
19. J orden brister och brister, jor- tårarne ifrån alla ansikten och utden remnar och remnar, jorden dar- plåna sitt folks smälek ifrån hela jorrar och darrar.
den; ty Herren har talat.
20. J orden raglar och raglar såsom
t Kor. rs: 54·
Upp . 7: 17. zr: 4·
en drucken och gungar såsom en
9· Och på den dagen skall man
hängmatta, och hennes skuld är tung säga: Si, vår Gud är den, på hvilken
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vi hoppades, att han skulle hjälpa
oss; Herren var den, på hvilken vi
hoppades. Låtom oss fröjdas och glädjas öfver hans hjälp! Ps. 33 : 2r. 63: s.
10. Ty Herrens hand skall h vila öfver detta berget; och Moab skall blifva
nedtrampad i eget land, såsom strö
nedtrampas i en gödselpöL
n. Och när han utbreder sina händer däruti, såsom en simmare utbreder dem för att simma, skall Herren
nedslå hans högmod och hans till simning uträckta händer.
12. Och dina murars höga fäste skall
han nedbryta och lägga till marken
i stoftet.

26 Kapitlet.
Lofs/1111{ af det frälsta folket.

påsjungas
elen dagen skall denna sång
i Judas land: •En fast
stad hafva vi. Han gör sin frälsning
till murar och bröstvärn.
Matt. 16: xB.
2 . Upplåten portarne, att ett rättfärdigt folk, som håller tro, må träda in!
3· Den som är fast i sitt sinne, åt
honom bevarar du frid, frid, ty på
dig förtröstar han.
Rom. 5 : 1.
4· Förtrösten på Herren till evig
tid! ty Herren Gud är en evig klippa.

KAP. 2 7: J.

rr. Herre! din hand var upplyft;
de sågo det icke. De fingo se din
nitälskan för ditt folk och blygas; ja,
den blef en eld mot dina fiender, som
förtärde dem.
12. Herre! du beskärde oss frid; ty
allt hvad vi hafva gjort, det har du
uträttat för oss.
13. Herre, vår Gud! öfver oss hafva
härskat andra herrar än du; allenast
genom dig prisa vi ditt namn.
14. De döde få ej lif, skuggorna
stå ej upp. Därföre hemsökte el u och
förgjorde dem, och gjorde all deras
åminnelse om intet.
15. Ännu en gång, Herre, ännu
en gång bevisade du på folket din
härlighet och utvidgade lanllets alla
gränser.
16. Herre! i nöden sökte de dig, utgöto tysta böner när du tuktade dem.
17. Likasom en hafvande kvinna,
då hon är nära att föda, våndas och
ropar i sina födslosmärtor, så voro
vi för ditt ansikte, Herre.
]oh. 16:

21, 22.

18. Vi voro hafvande, vi våndades
i födslosmärtor. Men vi födde vinu.
Hjälp skaffade vi ej åt landet, och
icke födcles af oss några inbyggare
på jorden.
19. Dina döde skola få lif, och mina
s l\1os. 32: 4· Ps. 18: 2, 3·
5· 'fy han har störtat dem som lik skola uppstå igen. Vaken upp
sutto högt, den stolta staden; han och jublen, I som i mullen legat! ty
nedslog den, nedslog den till marken, en dagg för växter är din dagg, och
jorden gifver ifrån sig de afsomnade.
lade den i stoftet.
Es. 21: g . 25: 2. ]er. sx: B. Upp. 14: B. 18: •·
20. Gack in, mitt folk, i dina kam6. Fötter fingo trampa på den, elen rar och slut dörren igen efter dig!
armes fötter, de svages steg.
Göm dig för ett ögonblick, till dess
7· Rak är elen rättfärdiges väg, du vreden går förbi!
Job x4 : r 3 . Ps. 3o: 6.
jämnar den rättfärdiges raka stig.
21. Ty si, Herren skall utgå ifrån
Ps. ng: 3· Ords. 16: 17.
sitt rum för att hemsöka jordens in8. Så är ock dina domars väg, Herre. byggare för deras ondska, och jorden
På dig hoppas vi, till ditt namn och skall blotta sina blodskulder och icke
till ditt pris står själens längtan.
längre öfvertäcka sina dräpna.
Ps. ug: xo, 47·

Mik. x: 3·

Pred. n: '4·

Mntt. 16: 27

9· Min själ längtar efter dig om

natten, och anden i mitt bröst söker
dig om morgonen; ty när dina domar gå öfver jorden, lära sig världens
inbyggare rättfärdighet.
Ps. 63: 7.

13o: 6.

10. Om den gudlöse skonas, lärer
han sig icke rättfärdighet; i rättvist
land han<llar han vrångt och ser icke
Herrens majestät. Ps ~6: • Rom " t8.

27 Kapitlet.
'Juda vlirdad, straffad, upprättad.

den dagen skall Herren med sitt
P å svärd,
det hårda, det stora och
det starka, hemsöka Leviatan, den
snabba ormen, och Leviatan, den
slingrande ormen, och rlräpa draken
i hafvet.

[{AP. 27: 2.
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På den dagen skolen I sjunga land skola konana och tillbedja Herom den sköna vingården;
Es. 5 : ,,
ren på hans heliga berg i Jerusalem.
3· •Jag, Herren, bevakar honom,
x Kon. 3: 4'• 4•· Es. s6: 7·
stundligen vattnar jag honom, att
ingen skada må vederfaras honom;
28 Kapitlet.
natt och dag bevakar jag honom.
2.

Mal. 3: u.

Ps. I2X: 4·

Matt. 21: 33· ]oh. xs: x.

Slra.lflal till Israel ock Juda.

4· J ag hyser ingen vrede. Ack, att v e dig,* de druckna Efraimiternas
jag hade törnet och tisteln emot mig
höga krans, och deras prunkande
i krig! dem ville jag angripa, dem härlighets vissna blomma, på hufvusamtliga ville jag uppbränna.
det af de vinberusades bördiga dal!
Hög. v. 2: 2. Matt. 13: 40.
2. Si, en stark och väldig, sänd af
5· Eller - man söke mitt skydd, Herren, kommer såsom en hagelskur,
göre fred med mig, göre fred med mig! • en olycksstorm, såsom en våldsam,
6. I en kommande tid skall Jakob öfversvämmande störtskur, och slår
slå rot och Israel blomstra och grön- honom till marken med våld.
2 Kon. 17: 3 6.
ska, och de skola fylla jorden med
sin frukt.
3· Under fötterna blir han trampad,
Hes. 20: 40. Am. g: u . Ap. G. xs: x6.
de rusiga Efraimiternas stolta krans.
7· Slog han honom såsom han slog
4· Och det går deras prunkande
den som slog honom, eller dräpte härlighets vissna blomma på den börhan honom såsom de för hans skull diga dalens hufvud, såsom ett fikon,
dräpne dräptes?
som mognat före skörden, hvilket nå8. Nej, med hofsamhet, med skilje- gon ser och uppsväljer medan det
bref straffade du den trolösa. Han ännu är i hans hand.
suckade tungt på östanvindens dag.
5· På den dagen skall Herren blifva
Jer. :r8: 17. 30: II. 46: 28.
till en härlig krans och till en prun9· Därföre blef härigenom Jakobs kande krona för återstoden af sitt
skuld försonad, och detta blef frukten folk**
däraf, att hans synd blef ur vägen
6. och till en rättvisans ande för
röjd, och att alla altarstenar blefvo honom som sitter till doms, och till
sönderslagna såsom kalkstenar, på det styrka för dem som drifva kriget tillatt bilder af Astarte och af Baal ej baka till porten.
skulle resas mer.
7· Men äfven desse ragla af vin och
ro. Ty den fasta staden blef öde, stappla af rusdryck. Präst och profet
blef en försmådd och ödslig mark, ragla af starka drycker, dränka sig i
lik en öken, där kalfvar gå i bet och vin, stappla af starka drycker, ragla
hafva sin lägerplats och gnaga trä- i profetian, snafva i domen.
dens kvistar,
8. Ty alla bord äro fulla ·af orena
n. hvilka, när löfven vissnat, af- spyor. Ingen plats är fri.
brytas af kvinnor, som komma och
9· »Hvem vill han undervisa och
hän1ta dem till bränsle. Emedan det hvem vill han göra uppmärksam på
var ett oförståudigt folk, fördenskull sitt tal? Vi äro afvande från mjölk,
hade han, som skapat det, intet för- för gamle att ligga vid brösten.
barmande med dem, och han, som
ro. Och dock hopar han bud på
danat det, ingen miskund med dem. bud, bud på bud, ljud på ljud och
12. Meu den dag skall komma, då ljud på ljud, litet här och litet där•.
Herren nedskakar frukten från floden
II. Ty ett obegripligt språk och ett
Frat ända till Egyptens bäck, och då främmande tungomål talar den till
skolen I upphämtas, en och en, I detta folket,
, Kor. x4: ""
barn af Israel!
12. som säger till dem: >Här är
13. Och på den dagen skall det hvila. Låten den trötte få hvila! Här
stötas i en stor basun, och de som är ro>. Men sådant vilja de ej höra.
varit borttappade i Assurs land och
13. Och för dem är Herrens ord
de som varit förskingrade i Egyptens •bud på b ud, bud på bud, ljud på
1

* Samaria,

hufvudstaden i Israel. -

u
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ljud, ljud på ljud, litet här och litet
där>; hvarföre de ock, bäst de gå,
falla baklänges och bryta sig och snärjas och fångas.
14. Hören därföre Herrens ord, I
bespottare, som råden öfver detta folket, som är i J emsalem!
rs. Emedan I sägen: •Vi hafva ingått förbund med döden, och vi hafva
gjort aftal med dödsriket; när gisslet
ko= er, likt en öfversvämmande flod,
till oss skall det ej komma, ty vi hafva
gjort lögnen till vårt skjul och sveket
till vår fön•kansning•;
16. därföre säger Herren, Herren:
Si, jag har i Zion lagt en grundsten,
en pröfvosten, en kostelig hörnsten,
som är väl grundad. Den som tror,
han skall icke förskräckas. Ps. n8: ...
1tfatt. 21: 42.

plöjer, upprifver och harfvar sin åker
för att så?
25. Månne han icke, sedan han har
jämnat dess yta, utströr dill och utkastar kummin och sår hvete i rader
och korn och spelt på sin åker
26. och ansar dem på det sätt hans
Gud har lärt honom?
27. Ty dill tröskas ej med tröskvagn, och vagnshjul köres icke öfver
kummin, utan dill utklappas med käppen och kummin med stafven.
28. Säd måste malas; ty tröskvagnen krossar den icke tillräckligt, och
tröskvagnens dånande hjul och dess
hästar söndermala den icke.
29. Äfven detta kommer ifrån Herren Zebaot. Han är underbar i råd,
stor i vishet.

Ap. G. 4: 11. Rom. g: 33· ro: n.
Ef. 2: 20. 1 Petr. 2: 6.

17. Och jag skall göra rätt till rättesnöre och rättfärdighet till sänklod,
och hagel skall nedslå lögnens skjul
och vatten bortskölja dess förskansning.
r8. Och edert förbund med döden
skall utplånas, och edert aftal med
dödsriket skall icke bestå. När gisslet
kommer såsom en öfversvä=ande
vattuflod, så skolen I däraf nedslås
till marken.
rg. Si'L ofta det far fram, skall det
träffa eder; ty hvarje morgon skall
det fara fram, både dag och natt, och
blotta ryktet därom skall vara en
skräck.
Ps. ng: 71. ]er. 3t: rg.
20. Ty sängen blir för kort, att man
där kan sträcka ut sig, och täcket blir
för smalt till att svepa omkring sig.
zr. Ty såsom på berget Perazim
skall Herren resa sig, såsom i Gibeons
dal skall han vredgas, till att verka
sitt verk, ett förunderligt verk, och
utföra sitt arbete, ett sällsamt arbete.
2 Sam. s: 20. Jos. ro: u.
22. Varen därföre icke längre bespottare! att edra band icke måtte
blifva hårdare; ty förstöring och beslutad straffdom har jag hött ifrån
Herren, Herren Zebaot, öfver hela
landet.
23. Lyssnen till och hören min röst,
gifven akt och hören mitt tal !
24. Månne en landtman alltjämt
• D. a. Guds lejon i profetiskt namn på

KAP. 29: 7.

29 Kapitlet.
Jeru.sn.lem af .fiendeJt belägrad!,

me11

räddndt.

v e Ariel, Ariel,* du stad, där David slog upp sitt tjäll! Läggen
ett år till ett annat, några högtider
fullborde sitt omlopp!
2. och jag skall tränga Ariel, och
där skall vara jämmer och klagan,
men mitt Ariel skall bestå.
3· Och jag skall lägra mig såsom
eu ringmur emot dig och drifva härar
emot dig och uppkasta bålverk emot

dig.
4· OclJ. med låg stämma skall du
tala utur jorden, ditt ord skall ljuda
doft utur stoftet, och din röst skall
höras såsom en an'ie utur jorden,
och utur stoftet skall du hviska fram
ditt ord.
S· Men dina fienders skara skall
blifva såsom finaste damm och tyrannernas skam såsom en farande agu,
och detta skall ske i en blink, ett
ögonblick. Es. r7: 13. Job 2t: rB. Ps. r: 4·
6. Ifrån Herren Zebaot skall hemsökelsen ko=a under tordön och
jordskalt och stort dunder, under blåst
och storm och flammor af förtärande
eld.
7· Och skaran af alla de folk, som
strida emot Aliel, som strida emot
honom och hans fäste, och som tränga
honom, skall blifva såsom en dröm,
en nattlig syn.
Jerusalem.
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KAP. 29: 8.

8. Och såsom en hungrig drömmer,
att han äter, och han vaknar och hans
strupe är tom, och såsom en törstig
<1römmer, att han dricker, och han
vaknar och är maktlös och hans strupe
torr, så skall det gå med skaran af
alla de folk, som strida emot Zions
berg.
9· Häpnen och förvånens, blunden
och varen blinde! Rusige äro de, men
icke af vin; raglande äro de, men icke
af stark dryck.
ro. Ty Herren har utgjutit öfver
eder en anda af sömnaktighet och tilllyckt edra ögon. På profeterna och
edra hufvudmän, siarne, har han lagt
ett täckelse.
Rom. n: 8.
II. Och all uppenbarelse för eder
har blifvit lik orden i en förseglad
skrift, hvilken man räcker åt någon
som kanläsa skrifvet, sägande: >Käre,
läs detta! > och han svarar: •Jag
kan icke, ty den är förseglad».
U pp. s: 2.
12. Och om skriften räckes åt någon som icke kan läsa skrifvet och
man säger: •Käre, läs detta!» såsvarar
han: »J ag kan icke läsa sktifvet..

13. Och Herren bar sagt: Emedan
detta folket nalkas mig med sin mun
och ärar mig med sina läppar, men
dess hjärta är fjärrall ifrån mig och
el eras fruktan för mig är ett inlärd t
miinniskobucl,
!llatt. xs: 8. Mark. 7: 6.
14. si, därföre skalljag ännu en gång
med detta folket gå fönmderligt till
väga, förunderligt och underbart; och
dess vises visdom skall blifva förspilld
och dess förståneliges förstånd undanskymclt.
Ob. ,.. 8. 'Kor." '9·
rs. Ve dem, som djupt förborga sitt
uppsåt för Herren och i mörker föröfva sina gärningar, sägande: Ho är
den som ser oss, och ho är den som
känner oss?
J ob 24: 15.

P s. 94: 7·

Syr. 23: 25 f.

r6. Huru förvände I ären! Eller
skall väl han, som formar leret, aktas
leret lik? så alt verket skulle säga om
sin mästare: Han har icke gjort mig,
och bilden säga om den som fonnar
den: Han förstår intet?
E s . 45 : 9·
17. Ännu blott en liten tid, och Libanon skall varda till en fruktgård
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och fruktgården att akta såsom en
skog.
Es. 32: '5·
r8. Och på den dagen skola de döfve
höra ord ur skrift, och ur töcken och
mörker skola de blindes ögon se.
!\Jatt. u: S·

rg. Och de förtryckte skola ännu
en gång glädjas i Herren, och de arme
bland människorna fröjda sig i Israels
Helige.
20. Ty det skall vara slut på tyranner och en ände på bespottare,
och alla som hafva vakat att göra ond t
skola varda utrotade,
21. de som hafva fällt oskyldiga inför rätta och som lagt snaror för den
rättsökande i porten och med svek
störtat den rättfärdige.
22. Därföre säger Herren, han, solll
förlossade Abraham, till Jakobs hus:
Fastän Jakob nu ej rodnar och hans
ansikte nu ej bleknar, så skola hans
barn,
23. när de få se mina händers yerk
ibland sig, hålla mitt namn heligt och
hålla den Helige i Jakob helig och
frukta Israels Gud.
24. Och de förvillade skola varda
kloke, och de trotsige skola emottaga
undervisning.

30 Kapitlet.
Vunti1tg för förlm ud m ed luduisl.:a. folk.
Löfte om ll}iilj>.

de
V esätta

barn, säger Herren, som
sig upp emot mig för att
fatta beslut mig fönttan, och som sluta
förbund utan min anda, så att de lägga
synd på synd,
2. som draga ned till Egypten, utan
att rådfråga min mun, för att stärka
sig med Faraos styrka och för att
skydda sig med Egyptens skugga!
)er. 37: 7·

H es. 17: 15,

3· Och för dem skall Faraos styrka
varda till skam oclt skyddet af Egyptens skugga till smälek.
4· När deras furstar hafva kommit
till Zoan och deras sändebud hunnit
fram till Hanes,
5· skola de alle blygas öfver ett folk,
som icke kan hjälpa dem. Till gagn
kan det icke vara och ej till hjälp,
111en blott till skalll och hån.
Jcr. o: 36.
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6. Profetia om Flodhästen i södern.*
Igenom ett nödens och ängestens land,
hvarifrån lejoninna och lejon, hugg~
orm och flygande drake komma, bär
man på åsnors rygg sina ägodelar och
på kamelers knöl sina skatter till ett
folk, som icke kan hjälpa.
7· Och Egyptens biständ är fåfänglighet och tomhet; därföre kallar jag
nu den •Trotsige•** den •Hjälplöse•.
8. Gå nu, skrif detta på en tafla för
dem och anteckna det i en skrift, att
det må vara till ett evärdligt vittne
för dagar som komma!
g. Ty ett ohörsamt folk är detta,
bedrägliga barn, barn, som icke vilja
höra Herrens lag,
2 Kon. 17: 14.

Neh. g: r6.

ro. som säga till siarne: •Sen icke!>
och till profeterna: • Profeteren icke
för oss det rätta, prediken för oss
smicker, profeteren bedrägerier,

s .Mos. •g: t g . I Sam. g: g. Mik. 2! I .
u. viken af ifrån vägen, gören aft

steg ifrån stigen, skaffen bo1t utur
vår åsyn den Helige i Israel!>
12. Därföre säger Israels Helige sålunda: Emedan I hafven förkastat
detta ordet och satt eder lit till våld
och falskhet och stödt eder däruppå,
13. skall detta brottet vara för eder
såsom en lutande remna, som buktar
sig på en hög mur, h vilkens ras kommer plötsligt, ofömwdadt,
q. och som krossas såsom ett lerkärl
krossas, hvilket sönderslås utan förskoning, så att af dess spillror icke
en skärfva finns till att hämta eld från
spisen eller till att ösa vatten utur
källan.
Jer. 19: 11.
15. Ty så sade Herren, Herren, Israels Helige: Genom omvändelse och
lugn skolen I blifva hulpne, i stillhet
och förtröstan skall eder styrka vara,
men I viilen icke,
16. utan I sadeu: •Nej, ty på hästar
vilja vi fly • ; därföre skolen I ock
varda flyktige; »och på snabblöpare
vilja vi rida> ; därföte skola edra förföljare blifva snabbe.
• Kon. •s: 4 .
17. Tusen skola fly för en mans lwt,
för fem mans hot, till dess eder återstod bliiver lik ett mastträd på spetsen
af ett berg och lik fälttecknet på en
kulle. 3 Mos. 26: 36, 37· s Mos. 28: 2s. 32: 30.
• lJ. ä. Egypten..

"~ •

KAP. 30: 28.

18. Och därföre dröjer Herren att
gifva eder sin nåd, och därföre är han
för hög att förbarma sig öfver eder,
ty en rättvisans Gud är Herren. Väl
alla dem som förbida honom!
Ps. r:

t.

2: 12.

34: 9· }er. 17: 7· Ords. t6: 20.

rg. Ty du folk, som bor på Zion i
Jerusalem, du skall icke ständigt gråta.
Sin nåd skall han gifva dig när du
ropar och klagar; när han hör det,
skall han svara dig.
20. Och HetTen skall gifva eder
bröd i nöden och vatten i edert betryck, och dina lärare skola icke mera
hälla sig undan, utan dina ögon skola
se dina lärare,
21. och dina öron skola höra deras
ord, som bakom dig säga: •denna är
vägen, gån den!• ehvad I viken af till
höger eller vänster.
22. Och I skolen såsom orena anse
de beläten du har öfverklädt med ditt
siliver och den bild du har öfverdragit
med ditt guld. Du skall kasta bort
dem såsom smuts. >Bort härifrån!•
skall du säga därom.
23. Och han skall gifva regn åt din
säd, som du har sått på marken, och
brödet af din jords afkastning skall
varda mustigt och kraftigt; dina boskapshjordar skola den dagen gå på
bet i vidsträckt ängsmark.
24. Och oxarne och åsnorna, som
bruka jorden, skola äta saltadt foder,
som blifvit r~nsadt med vanna och merl
kastskofvel.
25. Och på alla höga berg och på
alla stora kullar skola bäckar finnas
med rinnande vatten, på den stora
slaktningens dag när tornen ramla.
26. Och månens sken skall vara likt
solens sken, och solens sken skall vara
sjufaldt starkare, likt skenet af sju dagar, på den dag då Herren förbinder
sittfolks skada ochhelardessslagnasår.
27. Si, Henens namn kommer fjärran ifrån, hans vrede brinner och
flammar starkt, hans läppar svälla af
harm, och hans tunga är såsom en
förtärande eld.
28. Och hans andedräkt är såsom en
öfversvämmande flod, som räcker upp
till halsen, och han sållar hedningar i
förstörelsens såll och läggerfön·illelsens
betsel på folkens kinder.
Es. 8: 8.

Egypten kallas ofta hos profeLerna Rahab. som betyder trotsi2,:.

KAP. 3 0: 2 !l.
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29. Då skolen I sjunga såsom på
den natt då högtiden inviges, och edert
hjärtas glädje skall vara lik deras, som
under flöjtens ljud tåga upp till Herrens berg, till Israels klippa. Ps. 4., 5 .
30. Och Herren skall låta höra sin
stämmas majestät och låta se huru
han i vredesmod sänker sin arm, under flammor af förtärande eld, skyfall,
störtregn och hagelskurar.
31. Ty Assur skall förskräckas för
Herrens stämma när han slår med
sitt gissel.
32. Och hvarje slag af det beslutna
straffets gissel, som Herren sänker öfver honom, skall träffa under pukors
och harpors ljud, och med armen, lyft
till strid, skall han strida emot honom.
33· Ty färdigt sedan länge står hans
Tofet. Äfven det är tillredt för en
konung, så till höjd som bredd. Dess
bål kräfver eld och ved i myckenhet.
Herrens andedräkt skall såsom en
ström af svafvel antända det.
2 Kon. 23! ro. Jer. 7: 31, 32. 19:6, 13, q.

Es. 2: 2o.

8. Och Assur skall falla för svärd,
icke fördt af man, och människors
svärd skall icke förtära honom, och
han skall fly för svärd, och hans krigare skola varda skattskyldige.
2

ve

att söka, icke af Egypten,
af Herre1z..

Es. 37: 36.

32 Kapitlet.
11U1t.

dem, som draga ned till Egypten efter hjälp och förlita sig på
hästar och förtrösta på vagnar, att de
äro många, och på ryttare, att de äro
mycket starke, men som icke blicka
upp till den Helige i Israel och icke
frå g a efter Herren !
Ps. 20: 8.

Kon. 19: 35 ·

9· Och hans klippa* skall af förskräckelse draga bort, och hans furstar skola med bäfvan fly från fanan,
säger Herren, han, som hafver sin eld
på Zion och sin härd i Jemsalem.

3 x Kapitlet.
Räddnit~g'

7l6

Herren Zebaot stiga ned till att strida
på Zions berg och på dess höjd.
5· Lik fåglar, som flaxa öfver sitt
bo, så skall Herren Zebaot beskydda
Jerusalem, beskydda och rädda, skona
och frälsa.
Matt. 2 3 : 37·
6. Vänden om till honom, från hvilken Israels barn så djupt hafva affallit!
7. Ty på den dagen skola de förkasta enhvar sina beläten af siliver
och sina beläten af guld, hvilka edra
händer hafva gjort åt eder till synd.

Es. 30: •· Jer. 17: 5·

Och dock är han vis, äfven när
han låter olycka komma, och ryggar
icke sina ord, men han reser sig upp
emot de ondes hus och emot hjälp
från dem, som orätt göra.
3· Och Egyptierna äro människor
och icke Gud, och deras hästar äro
kött och icke ande. Och Herren skall
uträcka sin hand, och hjälparen skall
snafva, och den hulpne skall falla, och
båda skola de förgås.
4· Ty så har Herren sagt till mig:
Såsom lejonet och det unga lejonet
ryter öfver sitt rof, och, ehuru en
mängd af herdar uppbådas emot det,
icke förskräckes af deras rop och icke
modfälles af deras mängd, likaså skall
2.

• D. ä. Assurs konung Sanherib.

Det •·äddade Zions lyckliga framtid.

rättvist skall då regent regera,
S i, och
styresmännen skola styra redligt.
2. Och de skola, hvar och en, vara
såsom ett skjul för storm och ett skygd
för störtskur, såsom vattubäckar på
torr mark, såsom skuggan af en väldig klippa på en försmäktande jord.
3· Och de seendes ögon skola icke
vara tillykta, och de hörandes öron
skola lyssna till,
Es. og: rB. 3o: 21.
4· och de obetänksammes hjärta
skall vara uppmärksamt till att lära,
och de stammandes tunga skall med
färdighet tala rent.
5· Då skall dåren icke mera kallas
ädel, och den listige skall icke kallas
högsinnad.
6. Ty dåren talar dårskap, och hans
hjärta gör det som är orätt, så att
han gör hvad ogudaktigt är och talar
villfarelse om Herren, beröfvar den
hungrige hans bröd och undandrager
den törstige hans dryck.
7· Och den listige, hans verktyg äro
onda; han upptänker svek för att för-
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KAP. 33: 16.

därfva de svaga med lögnaktiga ord,
2. Herre, var oss nådig! Dig bida
om ock den arme hafver en rättvis vi. Blif deras arm för hvatje morgon
sak.
och blif vår hjälp i nödens tid!
8. Men den ädle tänker hvad ädelt
Ps. 33: 20. 70: •· 6.
är, och han står fast vid h vad ädelt är.
3· För dundrets röst fly folken; när
du reser dig, skingras hedningarne.
9· I sorglösa kvinnor, upp, hören
4· Och edert byte blin·er sköfladt,
min röst! I trygga jungfrur, gifven
såsom när syrsor sköfla; såsom gräsakt på mitt tal!
hoppssvännar löpa, skall man löpa
ro. Ett år eller mer- och I trygga
därefter.
skolen darra; ty det varder slut med
5· Majestätisk är Herren, ty han bor
vinbärgning, någon skördetid kommer
i höjden. Han fyller Zion med rätt
icke.
och med rättfärdighet.
I 1. Bäfven I sorglösa, darren I tryg6. Och dina tiders trofasthet är en
ga, kläden af eder och blotten eder
skatt af saligheter. Vishet och förstånd
och orogjorden edra länder!
och Herrens fruktan äro dess förva12. Man skall slå sig för brösten för
ringsrum.
de härliga åkrarnes, för den fruktbara
vinstockens skull.
7· Si, hjältame klaga där ute, friI3. Törne och tistel skola uppskjuta dens sändebud gråta bitterligen.
på mitt folks åker, ja, i alla glädjens
8. stigarue stå öde, ingen frid är på
hus i den yra staden.
vägarne; han bryter förbund, föraktar
14. Ty palatsen blifva öfvergifna, städer, räknar människor för intet.
den folkrika staden blifver tom, fäste
9· Landet sötjer och försmäktar, Lioch torn blifva kulor för evig tid, till banon blyges och vissnar, Saron är
Just för vildåsnor, tilllägerstad för bo- lik en ljunghed, och Basan och KarmeJ fälla löfven.
skapshjordar,
ro. Nu vill jag uppstå, säger HerI 5· till dess en ande ifrån höjden
varder utgjuten öfver oss och öknen ren, nu vill jag uppresa mig, nu vill
förbytes till fruktgård och fruktgården jag uppresa mig.
varder såsom en skog
I 1. I gingen hafvande med hö, I
Es . 29: 47· 35: x. Joel.: oS.
skolen föda halm; eder andedräkt skall
r6. och Jag varder bosatt i öknen blifva en eld, som förtär eder.
och rättfärdighet varder hemmastadd
Ps. 7: xs.
i fruktgården.
12. Och folken skola förbrännas så17. Och rättfärdighetens frukt varder som kalk, såsom afhuggna törnen skola
frid, och rättfärdighetens lön varder de brinna i eld.
13. Hören I, som fjänan ären, hvad
evig frid och trygghet.
r8. Och mitt folk får bo på fridens jag vill göra, och I, som nära ären,
mark, i trygga boningar och i lugna förnimmen min makt!
14. Syndarne på Zion förskräckas,
hyddor.
]er. 33: x6.
19. Och skogen varder fälld af ha- bäfvan fattar de ogudaktiga. Ho ibland
gel och staden i grund nederslagen. oss kan bo utmed en förtärande eld?
20. Väl eder då, som fån så vid alla Ho ibland oss kan bo utmed en evig
vatten och släppa oxens och åsnans brand?
15. Den som vandrar i rättfärdighet
fötter fria!
och talar hvad rätt är, den som föraktar orättrådig vinning och skakar
sina händer så att han icke mottager
33 Kapitlet.
mutor, den som täpper sitt öra för
Assurs fall. Zious räddning.
att icke höra blodskulder och tillycker
dig, du plundrare, som ännu ej sina ögon för att icke se ondt,
blifvit plundrad, och dig, du röfPs. IS: 2 . 24: 4·
I6. han skall bo på höjder, bergvare, som man ej ännu har röfvat!
När du slutat plundra, skall du blifva fästen skola vara hans beskydd, bröd
plundrad; när du upphört att röfva, skall gifvas honom, hans vatten skall
skall man röfva dig.
aldrig tryta.

ve

KAP. 33: 17.
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17. Dina ögon skola skåda en konung i sin prakt och skola se ett land
med vida gränser.
rS. Ditt bjärta skall tänka på skräcktiden: •Hvar är nu den som skref?
Hvar är den som vägde? Hvar är
den som räknade tornen ?•
19. Du skall ej mera se det vilda
folket, folket med det obegripliga målet, med den stapplande tungan, hvilken ingen förstod.
20. Blicka upp till Zion, våra högtiders stad! Dina ögon skola se Jerusalem, en lugn bostad, ett tjäll, som
icke flyttas, hvars tältpluggar aldrig
uppryckas, och af hvars alla tåg intet
brister,
Ps. 46: 5 , 6. ••s: , , 2.
2 I. men där Herren är för oss härlig, i stället för älfvar och breda strömmar, så att intet roderskepp kan där
gå fram och intet storskepp fara däröfver.
22. Ty Herren, vår domare, Herren
vår lagstiftare, Herren, vår konung:
han skall hjälpa oss.
23. Brustna äro dina skeppståg och
kunna icke hålla masten stadig, icke
hissa vimpel. Då skall mycket byte
utskiftas, och krymplingar skola få del
af rofvet.
24. Och ingen af inbyggarue där
skall säga: Jag är sjuk; ty folket,
som där bor, har fått sina synders
förlåtelse.

5· Ty mitt svärd skall dricka sig
rusigt i llimmelen. Si, det skall sänkas öfver Edom och öfver det folk
jag har gifvi t till spillo, till dess bestraffning.
6. Herrens svärd är fullt med blod,
gödt med fett, med blod af lamm och
bockar, med fett af vädurars njurar,
ty Herren håller ett slaktande i Bozra
och ett stort blodbad i Edoms land.
Es. 63:

1, 2.

7· Och jämte dem skola bufflar och
stutar och tjurar fällas, och deras jord
skall blifva rusig af blod och deras
m ull gödd af fett.
8. Ty dagen för Herrens hämnd är inne, ett vedergällningens år för Zionssak.
Es. 63: 4·

9· Och dess strömmar skola förbytas
till beck, och dess mull till svafvel,
och dess land skall blifva till brinnande beck.
10. H varken natt eller dag skall elden slockna, dess rök skall evigt uppstiga; från släkte till släkte skall det
ligga öde, i evärdelig tid skall ingen
draga därigenom.
I I. Och pelikan och igelkott skola
taga det i besittning, och uf och korp
skola bo där, och däröfver skall han
sträcka förödelsens snöre och ödeläggelsens sänklod.
Es. 14: 23.

Zef. o: 14, rs .

Upp. r8: 2.

Och af dess ädlingar skall ingen
vara, som kan kallas till konung, och
det är slut med alla dess furstar.
13. Och i dess palatserskola törnen
34 Kapitlet.
växa, och nässla och tistel i dess borProfeNa om Edom.
gar, och det skall vara en bostad för
Träden fram, I hedningar, att höra, schakaler, ett tillhåll för strutsar.
Es. 13: 2r, 22.
och I folk, gifven akt! Hör till,
14. Och vildkattor skola där möta
du jord och allt hvad där är, jordulfvar, och den ena gasten skall ropa
kretsen och allt hvad där lefver!
2. Ty Herren är vredgad på alla till den andra, och vampyr skall hålla
hednafolk och förtörnad öfver all de- till där och finna sig en hviloplats.
rs. Kastormen skall där bygga bo
ras här. Han gifver dem till spillo,
och värpa och kläcka och ligga på
lämnar dem till slaktning.
3· Och deras slagne skola utkastas, ungar, och där skola falkar samlas,
och stank skall uppstiga från deras den ene till den andre.
r6. Söken efter i Herrens bok och
lik, och bergen skola flyta i deras blod.
4· Och himmelens hela här skall läsen! Icke ett enda af dessa djur
ruttna och himmelen rnllas tillsam- skall uteblifva; det ena skall icke
mans såsom en bokrulle, och all dess sakna det andra, ty hans mun har
här skall vissna och falna, såsor; ett beställt dem, och hans ande har sam-·
5 Mos. oS: r s.
vissnadt blad från en vinstock och ~å lat dem.
17. Och han kastar lott åt dem,
som ett vissnadt löf från ett fikonträd.
och hans hand utdelar landet åt dem
Upp. 6: ·~·
12.
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efter snöre. Till evig tid skola de be- i Assyrien, upp emot alla fasta städer
sitta det, från släkte till släkte bo där. i Juda och intog dem.
2 Kon. z8: ~3-20: 19. 2 Krön. 32:

35 Kapitlet.
Israels f riilsublg-.

•• knen
och det torra landet skola
O
glädja sig, och heden skall fröjda
sig och blomstra såsom en ros.
Es. 29: 17. 32: zs.
2. Han skall blomma och blomstra
och fröjda sig med jublande fröjci.
Libauans härlighet skall varda honom
gifven, Karmels och Sarans prakt
Dessa skola få se Herrens härlighet,
vår Guds prakt.
3· Stärken slappa händer och vederkvicken sviktande knän! Ebr. 12: 12.
4· Sägen till de klenmodiga: »Varen faste, frukten icke! Si, eder Gud
kommer, hämnd kommer, Guds vedergällning. Han kommer själf för
att hjälpa eder•.
Ps. 94: 1 .
s. Då skola de blindes ögon öpp·
nas och de döfves öron upplåtas.
Es. 29: 18.

Matt. n: 5·

Luk. 7:

22.

6. Då skall den lame springa såsom
en hjort och den stummes tunga jubla,
ty vatten skola bryta fram i öknen
och bäckar på heden.
7· Och ökenhägringen skall blifva
till sjö, och torr mark till källsprång.
På jord, där schakaler hafva legat,
skall rör och säf växa.
8. Och där skall blifva banad stig
och väg; och den vägen skall kallas
helig, och ingen oren skall gå fram
där, men för dem skall han vara. Den
som går den vägen, huru oförståndige
de än må vara, skall icke löpa vilse.
]oh. 14: 6.

9· Intet lejon skall där vara, och
intet rofdjur skall beträda den eller
finnas där, men de förlossade skola
gå på den.
Es. n: 6, 7· 65: 25.
ro. Och de af Herren frälste skola
vända tillbaka till Zion med jubel, och
evig glädje skall vara öfver deras hufvud; fröjd och glädje skola de få, och
sorg och suckan skola flykta.

Syr. 48:20.

II. Och Eljakim och Sebna och
Joah sade till Rabsake: 1'ala till dina
tjänare på Syriska, ty det förstå vi,
36 Kapitlet.
men tala icke till oss på Judiska, för
SauluriD sänder Rabsake till Hiskia .
folkets öron, som står på muren!
12. Och Rabsake svarade: Är det
ch i konung Hiskias fjortonde regeringsår drog Sanberib, konung då till din herre eller till dig, som

Es. St: n .

O

t.

Och konungen i Assyrien sände
Rabsake ifrån Lakis till J emsalem, till
konung Hiskia med en stor bär; och
han stannade vid den öfre dammens
vattuledning, på vägen till tvättareplatsen.
Es. 7: 3·
3· Och Eljakim, Hilkias son, slottshöfdingen, och Sebna, skrifvaren, och
Joah, Asafs son, kansleren, gingo ut
till honom.
4· Och Rabsake sade till dem: Sägen
till konung Hiskia: så säger den store
konungen, kon ungen i Assyrien: H vad
är det stöd, hvaruppå du stödjer dig?
S· Jag säger: Det är eudast ett ord
med läpparue, att du ännu hafver råd
och makt till kriget. På h vilken stödjer du dig nu, efter du bar salt dig
upp emot mig?
6. Si, du stödjer dig på den spruckn~
rörstafven, på Egypten, som, när nå.
gon lutar sig emot honom, går in uti
hans hand och genomstinger henne.
Sådan är Farao, konungen i Egypten,
för alla dem som stödja sig på honom.
7· Och om du säger till mig: Vi
stödja oss på Herren, vår Gud, är icke
han densamme, hvilkens offerböjder
och altaren Hiskia har afskaffat då
han sagt till Juda och Jerusalem: Inför detta altare skolen I tillbedja?
8. Och ingå nu på ett vad med min
herre, konungen i Assyrien! ochjag vill
gifva dig två tusen hästar, om du kan
skaffa dig ryttare till dem.
9· Och huru skulle du kunua göra
motstånd emot en enda ståthållare, en
af ruin herres ringaste tjänare? Men
du stödde dig på Egypten, i fråga
om stridsvagnar och ryttare.
ro. Och bar jag väl nu utan Herrens vilja dragit upp till detta landet
för att fördärfva det? Herren bar sagt
till mig: Drag upp emot detta landet
och fördärfva det!
2.

Upp.

21:

4·

.kA1>. 3 6: 13.
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min herre har sändt mig att tala dessa
orden? Är det icke fastmer till männen, som stå på muren för att jämte
eder äta sin egen träck och dricka
sitt eget vatten?
13. Och Rabsake stod och ropade
med hög röst på Judiska och sade:
Hören hvad den store konungen, konungen i Assyrien, låter säga eder!
14. Så säger konungen: Låten icke
Hiskia bedraga eder, ty han förmår
icke rädda eder!
15. Och låten icke Hiskia förleda
eder att stödja eder på Herren, därmed att han säger: Herren skall visserligen rädda oss, och denna stad
skall icke varda gifven i den Assyriske konungens hand!
16. Hören icke Hiskia! Ty så säger
konungen i Assyrien: Gö1·en fred med
mig och kommen ut till mig! och
hvar och en skall få äta af egen vinstock och af eget fikonträd och dricka
vatten utur egen brunn
17. till dess jag kommer och hämtar eder till ett land, som är likt edert
eget, ett land med korn och must,
ett land med bröd och vingårdar.
r8. Icke må Hiskia förleda eder därmed att han säger: •Herren skall
rädda oss>. Hafva väl de andra folkens gudar räddat, enhvar, sitt land
utur den Assyriske konungens hand?
H var äro gudarue i Hamat och Arpad?
Es.

10:

xo.

19. HYar äro gudarue i Sefanraim?
Eller hafva de räddat Samaria utur
min hand?
20. Hvilken är ibland alla dessa
länders gudar, som har räddat sitt
land utur ruin hand, att Herren nu
skulle rädda Jerusalem utur ruin hand?
2 r. Och de t ego och svarade honom
intet, ty konungen hade budit och
sagt: Svaren honom intet!
22. Och de gingo, Eljakim, Hilkias
son, slottshöfdingen, och Sebna, skritvaren, och J oah, Asafs son, kansleren,
till Hiskia med rifna kläder och berättade för honom Rabsakes ord.

37 Kapitlet.
Hisl<ias bön.

Sanlu!ribs fall.

Hiskia hörde det,
O chrefdåhankonung
sina kläder och höljde
sig i säck och gick in i Herrens hus.
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2. Och han sände Eljakim, slottshöfdingen, och Sebna, skrifvaren, och
de äldste af prästerna, höljde i säckar,
till profeten Esaia, Amos' son.
3· Och desse sade till honom: Så
säger Hiskia: en nödens och tuktans
och försmädelsens dag är denna dagen, · ty barnen äro komna till modermunnen, men ingen kraft är till att
föda.
Joel 2: 2. Zef. r: rs.
4· Törhända skall Herren, din Gud,
höra Rabsakes ord, hvarmed hans
herre, konungen i Assyrien, har sänd t
honom till att häda lefvande Gud,
och han skall tukta honom för dessa
ord, h vilka Herren, din Gud, har hört.
Så uppsänd nu en förbön för den
öfverlefva, som finns kvar!
5· Och konung Hiskias tjänare gingo
till Esaia.
6. Och Esaia sade till dem: Så skolen I svara eder herre: så säger Herren: Icke må du frukta för de ord,
som du har hört, h varmed den Assyriske konungens drängar hafva hädat
mig.
7· Si, jag vill ingifva honom en
anda, så att han för ett rykte, som
han skall få höra, skall draga tillbaka
igen till sitt land, och jag skall låta
honom falla för svärdet i eget land.
8. Och Rabsake vände tillbaka och
träffade konungen i Assyrien sysselsatt att belägra Libna; ty han hade
hört sägas, att han hade brutit upp
ifrån Lakis.
9· Och han fick höra, att man sade
om Tirhaka, konungen i Etiopien:
Han har dragit ut för att strida emot
dig; och då han hade hört detta, sände
han bud till Hiskia, sägande:
ro. Så skolen I säga till Hiskia,
konungen i Jl.V'Ia: låt icke din Gud
bedraga dig, på hvilken du förtröstar,
sägande: Jerusalem skall icke varda
gifvet i den Assyriske konungens
hand.
II. Si, du har hört hvad Assyriens
konungar hafva gjort åt alla länder,
och huru de hafva ödelagt dem; och
du skulle kunna räddas?
r2. Hafva väl de folk, hvilka mina
fäder hafva fördärfvat, Gosan, Haran,
Rezef och Edenilerna i Telassar, blifvit rädrlade af sina gudar?
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13. H mr är k onungen i Hamat och
konungeu i Arpad och konungen i
staden Sefarvaim, i Hena och i Ivva?
14. Och då Hiskia hade mottagit
brefvet af sändebudens hand och läst
det, g ick h an upp i Herren s hus, och
H iskia framlade det inför Herrens ansikte.
15. Och H islda bad till Herren och
sade:
16. H erre Zebaot, I sraels Gud, du
som tronar emellan Keruberna! Du
är allena Gud för alla riken på jorden. Du har gjort himmelen och
jorden. I Krön. :29: n. Ps. So: 2, x-t.6: 6.
17. Böj, H erre, ditt öra till och hör!
Öppna, Herre, dina ögon och se och
h ö r alla S anheribs ord, hvilka han
har sändt hit för att häda lefvande
Gud!
rS. D et är sant, Herre, att konungarue i Assyrien hafva u nderlagt sig
alla folk och deras land.
19. Och de hafva kastat deras gud ar i elden; ty d e voro icke gudar,
utan verk af människ ohänder, stock
och sten, så att de hafva kunnat förstöra dem.
2 0. Men nu, Herre vår Gud, hjälp
oss utur hans h and, på det alla riken
på jorden må förnimma, att du allena
är Herren !
21. Då sände Esaia, Amoz' son, bud
till Hiskia och lät säga h onom: Så
säger Herren, I sraels Gud: hvad du
h ar bedt till m ig om Sanh erib, kom wgen i Assyrien, det har jag hört
22. Detta är det ord, hvilket Herren har sagt om honom: Dig föraktar,
dig bespottar j ungfrun, Zions dotter.
Jerusalems dotter rister hufvudet bakom dig.
23. Hvem hädade och hånade du,
och emot hvem upphöjde du din röst
och lyfte du stolt dina ögon? J o,
emot den Helige i I srael.
24. Gen om dina tjänare hädade du
Herren då du sade : •med mina många
vagnar bestiger jag bergens spetsar
i Libauans aflägsnaste nejder, och
fäller j ag dess högsta cedrar, dess ståtligaste cypresser, och trän ger fram
till den aflägsuaste bergshöjden i dess
frodiga skog.
25. J ag låter g räfva och jag d ricker
" H iskia.

KAP. 37: 36.

vatten, och m ed mina fo tblad uttorkar
jag alla Egypleus strömmar>.
26. Har du då icke hört, att det är
jag, som har ifrån fordom tid så ordnat och så beredt och nu låtit det
ske, att du må blifva ett redskap att
till grushögar ödelägga befästa städer,
27. för hvilket dessas inbyggare
skulle stå handfallne, fattade af bäfvan och blygsel, och varda såsom gräs
på marken eller grön brodd, såsom gräs
på taken eller såsom säd, h vilken af sot
blifvit hämmad i växten ? Ps. r2g: s. 6.
28. Ehvad du sitter stilla eller går
ut eller kommer in, känner jag d et
och huru du rasar emot mig.
29. Alldenstund du rasar emot mig
och ditt öfvermocl har hunnit mina
öron, vill jag sätta min ring i din
näsa och mitt betsel mellan din a läppar och föra dig tillbaka samm a v äg,
på hvilken du kom.
30. Och för dig* skall detta vara
tecknet: Sedan I nu ett år hafven
ätit spillsäd och på det andra året
hvad som själfsådt varit, så skolen
I på tredje året så och skörda och
plantera vingårdar och äta deras frukt.
31. Och den återstod af Judas hus,
som blifver räddad, skall skjut a rot
nedantill och bära frukt ofvantill;
32. ty ifrån Jerusalem skall utgå
en återstod och en k varlefva ifrån
Zions berg. Herren Zebaots nit älskan
skall göra detta.
Es. 9: 7•
33· Därföre, så säger Herren om
konungen i Assyrien: Han skall icke
komma in i denna staden och ingen
pil skjuta där in och med ingen sköld
gå däremot och ingen vall uppkasta
emot honom,
34· utan han skall draga tillbaka
samma väg som han kom, och in i
denna staden skall han icke komma,
säger Herren.
35· Och jag skall beskärma denna
staden och frälsa honom för min skull
och för Davids, min tjänares, skull.
36. Och Herrens ängel gick u t och
slog i Assyremas läger ett hundra
åttiofem tusen män. Och då man
om morgonen bittida uppstod, si, då
voro de allesamman döda kroppar.
T ob. r:

21.

Syr. 48: 24.
2 ~fo k k.

1

Mak k. 7: 4 • .

8: ' 9·

:!l

KAP. 37: 37.
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37· Och Sanht:ril>, konungen i Assyrien, bröt upp och drog sina färde och
vände tillbaka och blef stilla i Nineve.
38. Och då han tillbad i Nisroks,
sin guds, hus, slogo Adrammelek och
S arezer, hans söner, honom ihjäl med
svärd och flydde till landet Ararat.
Och Asarhaddon, hans son, vardt konung i hans ställe.

Jag sade: Jag får ej se Herren,
Herren i de lefvandes land; jag får
ej mer skåda människor hos dem som
bo i det tysta.
12. Min hydda ryckes upp och flyttas ifrån mig, såsom en herdes tjäll;
jag hopvecklar mitt lif, såsom en väfvare sin väf; han skär mig ned ifrån
bommen; du lyktar dagen för mig
förrän aftonen kommer.

38 Kapitlet.

13. Jag lugnade mig intill morgonen. Såsom ett lejon krossade han
alla mina ben. Du lyktar dagen för
mig förrän aftonen kommer.
14. Såsom en svala, en tran a, så
kved jag, jag kuttrade såsom dufvan.
Mina ögon smäktade emot h öjden.
•Herre, j ag är i nöd, hjälp mig!

1/isl.:ias sjukdom.

Fiaus lof.sång.

V

id denna tiden blef Hiskia dödligt sjuk, och Esaia, Amoz' son,
profeten, gick in till honom och sade:
Så säger Herren: Beställ om ditt hus!
ty du måste dö och skall icke lefva
längre.
2 Krön. 32: 24.
2 . Och Hiskia vände sitt ansikte
mot väggen och bad till Herren
3· och sade: Ack, Herre, kom dock
ihåg, att jag i trohet och med rättsinnigt hjärta har vandrat inför ditt
ansikte och att jag har gjort hvad
godt varit i dina ögon ! Och Hisida
grät häftigt.
4· Och Herrens ord skedde till Esaia
sålunda:
S· Gå och säg till Hiskia: Såsäger
Herren, din fader Davids Gud: Jag
har hört din bön. Jag har sett dina
tårar. Si, jag vill förlänga ditt lif med
femton år,
6. och jag vill rädda dig och denna
staden utur den Assyriske konungens
hand. Och jag vill beskärma denna
staden.
1· Och detta skall vara dig till ett
tecken ifrån Herren, att Herren skall
göra hvad han har sagt:
8. Si, jag skall låta skuggan af de
streck, hvilka hon efter solen redan
har öfverskridit på Ahas' solvisare,
gå tio streck tillbaka. Och solen gick
tillbaka tio streck af de streck, hvilka
hon redan hade öfverskridit.

II.

]ab 7: 6.

Ps. Io.: 24, •S·

Es. 59: n.

15. H vad skall jag säga?> Han svarade mig och gjorde så. Jag vill gå
i högtidståg* hvatje år, till minne af
min själs bedröfvelse.
r6. Herre! genom sådant lefver man
och genom allt sådant har min ande
fått lif. Och stärk mig och låt mig
lefva!
17. Si, min plåga blef förbytt till
hälsa, och du räddade mitt lif ur förintelsens grop, t y dn kastade alla mina
synder bakom din rygg.
Ps. 94: ' 918. 'fy dödsriket kan ej tacka dig
och döden kan icke prisa dig, och
de som hafva farit ned i grafven kunna
ej hoppas på din trofasthet.
Ps. 6: 6.

30 : 10.

88:

II,

-rz.

115: 17.

19. Den lefvande, den lefvande, h an
tackar dig, såsom jag i dag. Fader
förkunne för barn din trofasthet!
20. Herren blef min räddare. Också
må vi på mina strängaspel spela alla
dagar af vårt lif i Herrens hus!

21. Och E saia sade: Man tage en
fikonkaka och lägge den på bölden,
så blifver han frisk!
22. Och Hiskia sade: H vad är tecknet, att jag skall få uppgå till Her9· En s:1ng af Hiskia, konungen i rens hus?
Juda, då han hade varit sjuk och blef
frisk ifrån sin sjukdom:
39 Kapitlet.
ro. Jag sade: I mina bästa dagar
H-lskia mottag er sändebud j"rJn. Babel.
måste jag vandra genom dödsrikets
portar, gå förlustig återstoden af mina
id samma tid skickade Merodak
Baladan, son till Baladan, koår.

V
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unogen i Babel, bref och skänker till backe blifve till slät mark, och branHiskia; ty han hade h?rt, .att han terna till dälder,
hade varit sjuk och blifVlt fnsk.
s. att Herrens ära må varda up2 Kon. 20: 12.
2 Krön. 32: 23.
penbar och allt kött tillsammans se,
2. Och Hiskia blef glad häröfver att Herrens mun har talat!
och visade dem sin skattkammare,
:r Tim. 3: t6.
sitt silfver och sitt guld, sina spece6. En röst höres af en som säger:
rier och sin dyrbara olja och hela
Predika! och jag sade: H vad skall jag
sitt tyghus och allt hvad som fanns
predika? •Allt kött är gräs, och al}
i hans förrådshus. Intet var, som
Hiskia icke visade dem i sitt hus och dess godhet är såsom blomstret pa
marken.
Job q: 2. Ps. go: s, 6. xo3: 15.
i hela sitt rike.
Syr. 14: x8. 1 Petr. x: 24. Jak. x: xo, II,
3· Och profeten Esaia ~ck in till
7. Gräset torkar, blomstret vissnar,
konung Hiskia och sade till honom:
när Herrens ande blåser därpå. GräHvad hafva desse männen sagt och set, det är folket.
hvarifrån äro de komne till dig? Och
8. Gräset torkar, blomstret vissnar,
Hiskia sade: Ifrån ett aflägset land men vår Guds ord bliiver e\-inuerliäro de komne till mig, ifrån Babel.
gen.» Ps. ng: Sg. ~!att. 2~: 35· Jolt. ro: 3~·
4· Ocll han frågade: H.va~ hafva
de sett i ditt hus? Och H1skia sade:
9· Stig upp på ett högt berg, dn
Allt hvad i mitt hus är hafva de sett.
Zious glädjebud, häf upp m:d. makt
Det är icke något i mina förrådshus,
din röst, du J erusalerus gladJebud!
som jaO' icke har visat dem.
Häf upp den, frukta icke! Säg till
5· O~h Esaia sade till Hiskia: Hör
Judas städer: Si, eder Gud!
Herren Zebaots ord:
2 Kon. 2o: r6.
ro. Si, Herren, Herren kommer med
6. Si, de dagar skola komma, då
kraft, och hans ann är väldig. Si,
allt hvad i ditt hus är och allt h,·ad
hans lön är med honom och hans
dina fäder hafva samlat äuda till deuua
vedergällning framför honom.
dag skall bortföras till Babel, så att
Es. 62: n. Upp. 22: 12.
intet skall blifva kvar, säger Herren.
r r. Han skall föda sin hjord såsom
7· Och dina barn, som härstamrna
en herde, han skall församla lammen
ifrån dig, och dem, hvilka du skall
i sin famn och bära dem i sitt sköte
föda, skall man taga, och de skola
fodra de lammdigra.
Ps. 23: r, 2.
blifva slafvar i konungens af BaLe! och
Hes. 34: n, •J· 37: 24. Mik. 7: r4. Joh. ro: u.
palats.
2 Kon. 20: r8.
D3n. r: r8.
8. Och Hiskia sade till Esaia: Godt
12. Hvem mätte vattnen i sin baud
är Herrens ord, som du har talat. och uppmätte himmelen med spann
Och han sade: Vare blott fred och ocll fattade jordens stoft i en skäppa
trygghet i mina dagar!
och vägde bergen på våg och höjderna på viktskål?
13. H vem har uppmätt Herrens anda,
40 Kapitlet.
och hvem Yar deu rådgifvare, som
Trösteord till Zion.
undervisade honom?
rösten, trösten mitt folk ! säger
Jer. 23: t8. Vish. g: r3. Rom. n: 34·
eder Gud.
14. H vem sporde han till råds, att
2. Talen ljufligen till Jerusalem och han skulle underrätta honom och lära
förkunnen för det, att dess strid är honom rätta vägen och lära honom
fullbordad, att dess skuld är försonad klokhet och uude1-visa honom om föroch att det får dubbelt igen af Her- ståndets väg?
rens hand för alla sina syndastraff!
rs. Si, folken äro såsom en droppe
3· En ropandes röst är i öknen: i ämbaret och såsom ett stoftgrand
Bereden Herrens väg, gören på heden på viktskålen. Si, han lyfter öarna
såsom ett dammkorn.
Ps. 6.: ro.
stigen rät för vår Gud!
1.6. Och Libanon hafver icke bränsle
Matt. 3: 3· Mark. r: 3• Luk. 3: 4· ]oh. r: •.3·
4· Hvarje dal höje sig, och hvarJe nog, och dess djur förslå icke till
berg och kulle sjunke ned, och hvarje brännoffer.

T

KAP. 40: 17.
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17. Alla folk äro såsom ett int et uppg ifvas, och unge män s nafva och

inför honom, såsom platt intet äro
de af honom aktade.
18. Och vid h vem viljen I då likna
Gud och hdlken liknelse ställa bredvid h o nom ?
E ,. 4·1' 7· ;6: s. Ap. G. r7: 29.
19. En konstnär gjuter en bild, och
eu guldsmed öfverdrager den med
guld och smider kedjorna af siiiver.
Es. 44: ro.

st appla.
3L Men de som vänta efter H erren, d.e få en ny kraft, de u ppfara
med _vmga~ såsom örnar, de löpa och
u ppgtfvas Icke, de van dra och varda
icke t rötte.
Ps. 103: 5·

41 Kapitlet.
G11d är mfiktig.

Afgud iir intd.

20. Den som har mindre att gifva,
~an väljer ut ett stycke trä, som T igen och lyssn en till m ig, I öar,
och I folk samlen ny kraft De
1cke ruttnar, söker sig en klok konstnär att däraf göra ett beläte, som ej t:äde fram och tale! Låtom oss gå
vacklar.
till rätta med hvarandra!
2 • Hvem har från öster kallat ho2r. Skullen I då intet veta? Skullen I då intet hafva hört? skulle in tet ~om, .i h vilkens SJ?år rättfärdighet fölhah·a blifvit eder sagdt från begyu- Jer, sa att han dnfver folken framför
n;lsen? Skullen I ej hafva gifvit akt sig och ._nnde:.ku~var konungar, !Jvilka
pa huru jorden blifvit grundad?
?ans s':ard gor !tll stoft och hans båge
22. Han sitter öfver jordens krets, pgar saso~ ~~~a?
•
och de som bo däruppå äro såsom
3· H~~ for.~oljer de~, framg~r trygg
gräshoppor. Han har utsträckt hi m- 1 P~ en vag, dar hans fotter aldng hafva
ruelen såsom en tapet och utspä n t gatt.
den såsom ett tält att bo nti.
4· H vem h ar vållat och gjort det?
J oh 9: 8. Ps. ro4 : •· Es. 44 , • 4 .
Han, som har uppkallat släkterna ifrån
23. Han gör furstar till intet; jor- begy~?elsen, jag, H errel;'-, som var
dens domare förgör hau i grund.
den fors te, och med de s1sta ä r u enJob 12: 2r. P.s. 1o;•: 4 o.
samme.
Es. 43 : 10 , u.
24. De äro knappt planterade, k nap44: 6• 8 • 48 ' '"· Upp. x: 8, r7. 2 " •3·
pust äro de sådde, k nappt h ar deras
5· Öarna såga det och bäfvade, j o rstam slagit rot i jorden, så blåser han d ens ändar darrade. De nalkades och
på dem, och de förtorka, och en stormil kom m o fram.
bär dem bort såsom ett strå.
6. Den ene h alp den andre och sade
25. Och vid hvem vilj en I likna till sin broder: Fatta mod !
mig, att jag skulle vara hon om lik?
7· Och konstnären satte m od i guldsäger den Helige.
sm eden, släthanu aren i honom som
26. Upplyften edra ögon högt och smider på städet, och sade om lödsen! Hvem har skapat dessa? Han n iugen: Den är god. Och han fastsom i ordning utför deras här, son; gjorde bilden med naglar, att <.len ej
ropar dem alla vid namn, han, för skulle vackla.
hvilkens stora makt och starka kraft
8. Men du Israel, min tjänare, du
ingen af dem uteblifver.
Ps. , 47 , 4 •
J akob, ~vilken jag har utvalt, Ab ra27. Huru kan du Jakob då säga h ams, m m . väns, säd,
5 Mo<. ro: rs.
och du Israel så tala: min väg ä r r4: 2 • • Kron. •o: 7· L uk. r: 54· J ak. 2: • 3.
fördold för Herren, och min sak ä r
9· som jag har ledt från jordens
främmande för min Gud?
ä ndar och kallat från dess fjärran trak28. Vet du ej, och har du ej hör t, ter, uå jag sade till dig: >Du ä r min
att Herren är en evig Gud, som h ar t~.äna~e ; ja~ ~ar utvalt dig, o ch jag
skapat jordens ändar, som icke t r ött- forskj u ter dtg Icke•, E s. 43, r. 44 , r , •·
nar, icke mattas, h vilkens förstånd är
..JO. _fruk ta ..~cke, t y jag är med dig !
outgrundligt,
S_ok Icke hpl p hos andra, ty jag är
29. som gifver kraft åt den trötte d w Gud ! J ag stärker· uig och hjäloch stor styrka åt den maktlöse?
per d1g och stödjer uig mctlm in rä tt30. Och ynglingar blifva trötte och fänli gh ets hö!lra
hand.
,.
Es. 43' 5·
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r r. Si, alla som varit hätske emot
dig skola blygas och skämmas; de
som stått dig emot skola blifva till
intet och förgås.
• Mos. o3 : .,.
12. Du skall söka dem och icke
finna dem som hafva varit dina vedersakare. De som han.·a stridt emot
dig skola blifva till intet och såsom
om de aldrig hade varit.
Ps. 3 7: 36.
13. Ty jag är Herren, din Gud, som
faltar dig vid handen, som säger till
dig: Frukta icke! jag hjälper dig.
5 Mos. 3t: 6. Jos.

I!

9·

14. Frukta icke, du Jakobs mask, I
män af Israel! Jag hjälper dig, säger
Herren, och den Helige i Israel är din
förlossare.
Joh os: 6. Luk. ,,, 3•·
.I 5· Si, jag vill göra dig till en tröskvagn, nyhvässt och skodd med eggjärn. Du skall tröska och förkrossa
berg och göra höjderna lika agnar.
16. Du skall kasta dem, så att vinden tager dem och stormilen förskingrar dem, och dn skall fröjdas öfver
H erren, berömm a dig af Israels Helige.
17. De arme och de fattige, som
söka vatten men ej finna något, och
h vilkas tunga försmäktar af törst, dem
vill jag, Her ren, höra, dem vill jag,
I sraels Gud, icke öfvergifva.
18. Jag skall öppna strömmar på
kullar, och källor i dalarne, göra öknen till en sjö och torrt land till vattusprång.
Ps. 107: 35· Es. 35: 7·
19. I öknen skall jag sätta ceder,
akacia, myrten och oliv; på heden
skall jag plantera både cypress, bok
och lönn,
20. att man må se och förnimma
och fatta och förstå, att Herrens hand
har gjort detta och att Israels Helige
har låtit det ske.
21. Framläggen eder sak, säger Herren, andragen edra skäl, säger Jakobs
konung.
22. Andrage de och förkunne för
oss hvad som skall hända! Hvad I
på förhand hafven sagt, förkurmen
det, att vi må gifva akt och förnimma, huru det har gått därmed, eller
låten oss höra hvad som komma skall!
23. Förkunnen hvad som framdeles
skall ske, att vi m å förnimma, att I
äreu gudar! Ja, gören godt eller göreu ondt, att vi må se hvarandra an
och se oss om!

KAP. 42: 5.

24. Si, I ären mindre än intet, och
hvad I gö1·en är sämre än intet. Den
som väljer eder är en styggelse.
1

Kor. 8: 4·

25. Jag har kallat honom ifrån norden, och han kom. Ifrå n solens uppgång har jag kallat honom, som anropar mitt namn, och han trampar
höfdingar såsom grus, såsom krukamakaren trampar ler.
26. Hvem har förkunnat detta ifrån
böljan, att vi kunde veta det, och på
förband, att vi kunde säga: Det yar
rätt? Alls ingen har förkunnat det,
alls ingen har berättat det, alls ingen
har hört ett ord af eder.
27. J ag var den förste, som sade till
Zion: Si, si, de komma, och som gaf
glädjebud till Jerusalem.
28. Men hur jag ser, finns ingen,
och ibland dessa ingen som vet råd,
ingen som, om jag frågar, kan svara
mig något.
29. Si, de äro allesamman lögn, de
kunna intet göra; vind och tombet
äro deras bilder.

42 Kapitlet.
H~rre·lls

1/iitzat·e, som förkmmar räddnitlg.
Israels o_/örstdtzd.

min tjänare, hvilken jag uppeS i,håller,
min utvalde, i hvilken min
själ hafver godt behag, jag har gifvit
min anda öfver honom; rätt skall ban
låta utgå ibland hedningarne.
hfatt.

12:

t8 .

3: 17.

17: 5·

Han skall ej skria eller ropa, och
han skall icke låta sin röst höras på
gatan.
~Lltt. r2 : r 9 .
3· Den rö, som är bruten, skall han
icke krossa, och den veke, som ryker,
skall han icke utsläcka. Med sanning
skall han låta rätten utgå. Matt. 12: , 0 .
4· Han skall icke uppgifvas och icke
krossas till dess han har grundat rätten på jorden; och öarna skola gifva
akt på hans lärdom.
2.

5· Så säger Herren Gud, som har
skapat himmelen och utsträckt den,
som har utbred t jorden och dess alster,
som gifvit andedräkt åt folket däruppå, och ande åt dem som däruppå
vandra:
Neh. g: 6. Job B' 4·
31*
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6. J ag, HetTen, har kallat dig i rättfärdighet, och jag skall hålla dig vid
hamlen och beYara dig och göra dig
till en medlare för folken, till ett ljus
för bedningarne, Es. 49 : 6. Luk. o: 32.
7· att dn må öppna blinda ögon,
utföra de fångna utur fängelset, utur
häktet dem som sitta i mörkret.
Es. 35: 5·

6t:

1,

Matt. n:

s.

15: 30. Luk. 7: 22.

8. Jag är Herren. Detta är mitt
namn, och jag gifver icke ruin ära åt
någon annan och ej mitt !of åt afgudabilderna.
2

Mos. 6: 3·

Es.

~8; II .

Ps. 83:

19.

9· Det gamla, si, det bar inträffat,
och nya ting förkunnar jag. Förrän
det skjuter upp i dagen låter jag eder
höra det.
ro. Sjungen Herren en ny sång,
hans !of ifrån jordens ända, I som faren
på bafvet, och allt hvad däruti är, I
öar och I som bon på dem!
..

Ps. 33: 3·

Oknen och dess städer, de hyddor, i h vilka Kedar bor, instämme!
Klippans åbor ju bl e högt! från bergens
spets må ropet skalla!
12. Åt Herren gifve man äran, och
hans !of förkunne man på öarna!
13. Herren drager ut såsom en hjälte;
såsom en krigsman väcker ban stridslust med bärskri och rop; han uppträder med makt emot sina fiender.
14. J ag bar tegat länge, har varit
stilla och tillbakahållit andan. Såsom
en barnaföderska vill jag ropa, flämta
och flåsa.
15. J ag skall ödelägga berg och
höjder och låta allt gräs på dem förtorka och göra strömmarue till öar
och uttorka sjöarne.
16. Och jag skall låta de blinda gå
på den väg, hvilken de icke känna;
på stigar, bvilka de icke känna, skall
jag föra dem. J ag skall förvandla
mörkret framför dem till ljus och
ojämn väg till slättmark. Sådana äro
de ting, h vilka jag vill göra och h vilka
jag ej skall uraktlåta.
Es. 4o: 3, 4 .
I 7· Men de som förlita sig på bilder
och som säga till gjutua beläten: •I
ären våra gudar•, de skola vika tillbaka och blygas.
1 r.
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19. Hvem var väl blind, om ej min
tjänare, och döf såsom den, hvilken
jag har säudt såsom mitt sändebud?
Hvem var blind såsom min förtrogne
och blind såsom Herrens tjänare?
20. Du har sett mycket, men du gaf
icke akt dämppå. Med öppna öron
hörde han icke.
Rom . .: 21.
2 r. Det behagade Herren för sin rättfärdighets skull att gifva en stor och
härlig lag.
22. Och detta folket blef sköfladt
och plundradt; man fängslade dem alla
i kulor, och i fängelser blefvo de gömde och gifne till sköfliug, utan att någon var som räddade, till plundring,
utan att någon var som sade: Gif
tillbaka!
23. Hvem är ibland eder som lyssnar härtill, som gifver akt och hör
för den tid som kommer?
24. Hvem gaf Jakob till plundring
och Israel åt sköflare? Var det icke
Herren, emot hvilken vi hafva syndat,
och på hvilkens vägar de icke ville
vandra, och hvilkens lag de icke
lydde?
25. Därföre utgiit han öfver honom
sin vredes glöd och krigets våld, hvars
låga uppflalllmade på alla sidor omkring honom, men han kom ej till besiuning; och den brände honom, men
han lade det icke på hjärtat.

43 Kapitlet.
Herren räddar lsrad

11la1l

nllgwt. dess

fi:irt.fän.st.

Qch nu,

så säger Herren, som har
skapat dig, Jakob, och danat dig,
Israel: Fnlkta icke, ty jag har förlossat dig, kallat dig vid namn! Du är
min.
Ps. 7o: 6. Ef. .: 10.
2. Om du ginge igenom vatten, är
jag med dig, och igenom strömmar,
skulle de ej dränka dig. Om du ginge
genom eld, skulle du icke svedjas och
lågan icke bränna dig.
]obs: '9· Ps. 23: +· 66: 1 2 .
3· Ty jag är Herren, din Gud, den
Helige i Israel, din frälsare. Tilllösen
för dig gifver jag Egypten; Etiopien
och Seba gifver jag i ditt ställe.
4· Emedan du är dyrbar i mina
P s . 97: 7· Es. t: zg. 44: u. 45: t6.
18. I döfve, hören, och I blinde, ögon och högt värderad, och emedan
blicken upp att se!
jag har älskat dig, så vill jag gifva
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andra i ditt ställe, och hela folk i stället för din själ.
5· Frukta icke, ty jag är med dig!
Ifrån öster vill jag låta din säd komma, och ifrån väster vill jag församla
dig.
Es. 44: t, 2. J er. 30: t o. 46: 27.
6. J ag ·dU säga till norden: Gif hit,
och till södern : Håll icke tillbaka, låt
mina söner komma fjärran ifrån, och
mina döttrar ifrån jordens ända,
7· alla dem, som äro kallade efter
mitt namn, och hvilka jag har skapat,
danat och gjort till min ära!
8. Fören ut det blinda folket, som
hah·er ögon, och de döfva, som hafva
öron!
g. Alla hedningar komme tillhopa
och folken försarnie sig! H vem ibland
dem förkunnade detta och förutsade
detta för oss ? Må de framföra sina
vittnen, och dessa vittna rätt! att de,
sedan man hört dem, må kunna säga:
Det är sanning.
ro. I ären mina vittnen, säger Herren, och min tjänare, hvilken jag har
utvalt, att I mågen känna och tro
mig och förstå, att jag är den rätte.
Före mig är ingen Gud gjord, och
efter mig varder ingen.

KAP. 4 4:.3.

r8. Tänken icke på det gamla och
akten icke på det förflutna!
rg. Si, jag vill göra något nytt. Nu
uppskjuter det. Märken I det icke?
Ja, jag vill göra en väg i öknen och
strömmar i ödemarken.
2

Kor.

s:

17.

Upp.

21:

5·

Markens vilda djur, schakaler
och strutsar, skola prisa mig, att jag
gifver vatten i öknen, strömmar i ödemarken, till att läska mitt folk, min
utvalde.
2 r. Det folk, som jag har danat åt
mig, skall förkunna mitt lof.
20.

Luk .

t:

74, 75·

22. Men icke har du åkallat mig, o
Jakob, så att du har bemödat dig om
mig, o I srael!
23. Ej frambar du åt mig dina brännoffers lamm, och ej hedrade du mig
med dina slaktoffer; jag har icke tröttat dig med spisoffer och ej plågat
dig med rökelse.
24. Ej köpte du åt mig för penningar
välluktande kryddor, och icke mättade
du mig med dina slaktoffers fett; men
du tröttade mig med dina synder,
plågade mig med dina missgärningar.
1 Petr. 2 : 24.

3: r8.

25. Jag, jag vill utplåna dina öfverträdelser för min egen skull och vill
II. Jag, jag är Herren, och utom
icke komma ihåg dina synder.
mig är ingen frälsare.
Es. 44: 2 2 . Jcr. 33: 8. Mik. 7: 18, 19 .
Es. 44: B. 48: 12. Os. 13: 4· Ap. G. 4: 12.
26. För mig till minnes! låt oss gå
r 2. J ag har förkunnat det och jag
till rätta med hvarandra! tala, att du
har frälst, och jag har kungjort det,
måtte få rätt!
och ingen främmande ibland etler;
x Kon. 8: 46 . E s . r: z8. P s. 143: 2.
och I ären mina vittnen, säger Her27. Din förste stamfader syndade,
ren, att jag är Gud.
och dina förespråkare hafva varit tro13. Äfven ifrån i dag är jag den- löse emot mig.
samme, och ingen är, som kan rädda
28. Därföre har jag ohelgat helgeur min hand. Vill jag göra något, domens furstar och gifvit Jakob t ill
ho kan hindra det? Es. q: 2 7. 46: to.
spillo och Israel till hån.
14. Så säger Herren, eder förlo.ssare,
den Helige i Israel: För eder skull vill
44 Kapitlet.
jag sända bud till Babel oclilåta dem
alla, jämte Kaldeerua, såsom flyktingar Afgudantes vanmakt. J(ores' (Cyn1 sä1ldniug-.
gå ombord på skeppen, deras lust.
ch hör nu Jakob, min tjänare, Isr 5· J ag Herren, eder Helige, som
rael min utvalde!
har skapat Israel, är eder Konung.
2. Så säger Herren, som har gjort
r6. Så säger Herren, som gjorde och danat dig ifrån moderiiivet och
en väg genom hafvet och en gångstig som vill hjälpa dig: Frukta icke, min
genom starka vatten, 2 Mos. , 4 , 2•, 22. tjänare Jakob, och du Jerusalem, min
r 7. som utförde vagnar och hästar, utvalde!
här och krigsmakt, hvilka föllo om
Es. 41: g, to. 43: S· Jer. 30: ro. 46 : 27.
hvarandra och icke uppstodo men ut3· 'fy jag vill utgjuta vatten på det
släcktes såsom en veke slocknar:
törstande ocll strömmar på det torra,
Es. 4" 4·

44: 6.

45 :

2t,

O
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jag vill utgjuta min ande öfver din
säd och min välsignelse öfver dina telningar.
Es. 35: 6, 7.
Joel

2:

28. ] oh. 7: 38.

Ap. G . .: 17, 18.

4· Och de skola uppskjuta ibland
gräs, såsom pilträd invid vattubäckar.
5· En skall säga: •Jag är Herrens>,
och ban skall kalla sig efter Jakobs
namn; och eu skall skrifva i sin hand:
•Herrens•, och uppkalla sig efter Israels namn.
6. Så säger Herren, Israels Konung,
och hans förlossare, Herren Zebaot:
Jag är den förste, och jag bli.fver den
siste, och utom mig är ingen Gud.
Es.

4Y!

-4•

45:

21.

48:

Y2o

Upp.

l!

S, 17.

22: l Ja
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14. Han fäller åt sig cedrar och tager järnek och terebint och väljer de
hårdaste af skogens träd, planterar
askar, hvilka regnet skall befordra till
växt
r 5· för att 1jänamänniskan till bränsle,
och ban tager af dem och värmer sig,
uppgör eld att baka bröd och gör sig
däraf en gud, som han tillbeder, gör
sig däraf en bild, för hvilken han nedfaller.
r6. Den ena hälften bränner han
upp i eld, och vid den andra hälften
kokar han kött och steker stek och
äter sig mätt och värmer sig och säger: Nu har jag både värme och ljus.
17. Och återstoden gör han till en
gud, till ett beläte åt sig, för h•-ilket
han faller ned på knä, och till hvilket
han beder och säger: Fräls mig, ty
du är min gud!
rS. De hafva icke vett och icke förstånd; ty en hinna ligger ön·er deras
ögon, så att de intet se, och öh·er
deras hjärtan, så att de intet förstå.

1· Och hvem bar profeterat såsom
jag, - förkunne han det och framställe det för mig! - ifrån den tid,
då jag grundade det urgamla folket?
Och hvad som bända och komma
skall, det må de förkunna.
8. Frukten icke och rädens icke!
Har jag icke för länge sedan låtit dig
höra det och förkunnat det? Och I
Es. 45: 20.
ären mina vittnen. Finns någon Gud
19. Och man lägger intet på hjärtat
utom mig? Och någon annan klippa och hafver ej vett och ej förstånd att
känner jag icke.
säga: Den ena hälften bar jag bränt
5 1\!os. 4: 35· 32: 39· I Sam . .: 2. Es. 43: Io. upp i eld, och på dess glöd har jag
9· De som göra afgudabilder äro få- bakat bröd, stekt kött och ätit, och
fänglige allesamman, och deras älsk- återstoden - skulle jag af den göra
lingar kunna icke hjälpa, och de äro en styggelse, skulle jag nedfalla för
vittnen emot dem. Intet se de och ett stycke trä?
intet förstå de, därföre komma de ock
20. Den som far efter aska, hans
på skam.
Es. 4 x: 29. Bnr. 6: 7·
hjärta blir förvilladt och vilseleder horo. Hvem gjorde sig en gud och nom, och han frälsar ej sin själ och
göt sig en bild, som duger till intet? säger icke: Månne svek ej är i min
Ps. 115: 4· 135: xs.
hand?
r r. Si, alla hans biträden skola kom21. Tänk på detta, du Jakob och
ma på skam, och verkmästarne ~ro
du Israel! ty du är min tjänare. Jag
människor. :iVIå de alla komma tillhar skapat dig, du är min 1jänare, o
sammans, stå där och bän·a och skän1Israel, du varder ej af mig förgäten.
Ps. 97: 7• Es. t: •9· 42: '7·
mas!
Es. 43: 1.
12. En smider järn till verktyg vid
22. Jag vill utplåna dina öfverträkoleld och fonnar det med släggor delser såsom en sky, och dina synder
och arbetar däruppå med sin starka såsom ett moln. Vänd tillbaka till mig,
arm, och ban blir hungrig och kraft- ty jag vill förlossa dig! Es. ss: 7· J er. 3" 34·
lös, har intet vatten att dricka och
23. Jublen, I himlar! ty Herren har
försmäktar.
gjort det, uppgifven fröjderop, I jor13. En annan arbetar i trä, han ut- dens djup, bristen ut i jubelsång, I
sträcker snöre, utprickar bildens form berg, du skog, och hvatje träd däri!
med b-ita, arbetar på den med hyflar, Ty Herren har förlossat Jakob och
afmäter den med cirkel och gör den bevisat sin härlighet på Israel.
till liknelse af en man, en vacker män24. Så säger Herren, din förlossare,
niskobild att ställa u p p i hus.
han, som har danat dig ifrån moderE~. 40: tg . •p: 7· Jer. t o: 3· Yish. 13: II·
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KAP. 45: 18.

lifvet: Jag är Herren, som har skapat
8. Himlarue drype ifniu ofvau, och
allt, som ensam har utspänt himme- skyarue flyte af rättfärdighet, och jorlen och utsträckt jorden utan hjälp, den öppne sig, att de måtte bära saPs. I04: 2. n s: 3· 135' 6. Jo b g: 8. Es. 40: 22. lighets frukt och äfven hon låta rätt42: 5· J er. 32: '7 ·
färdighet uppblomstra! Jag, Herren,
25. som gör de falska profetemas
skapar det.
tecken om intet och gör teckentydare
till dårar, som drifver de visa tillbaka
9· Ve den som tvistar med sin skaoch gör deras kunskap till galenskap, pare, en skärfva bland jordens skärt26. som bekräftar sin 1jänares ord vor! Kan leret säga till den som foroch fullkomnar sina sändebuds råd, mar det: Hvad gör du? och kan ditt
som säger till Jerusalem: Det skall verk säga Qm dig: Han hafver inga
varda bebodt, och till Judas städer: händer.
J er. 18: 6. Rom. g: 20 .
De skola uppbyggas, och jag skall
ro. Ve den som säger till sin fader:
upprätta deras öde platser;
Hvi aflade du? och till kvinnan: Hvi
27. som säger till djupet: Blif torrt, födde du?
och dina strömmar låter jag uttorka;
I I. Så säger Herren, den Helige i
28. som säger till Kores: Han är
min herde, och han skall fullkomna all Israel, som har skapat honom: Frågen
min vilja och säga till Jerusalem: Det mig om tillkommande ting och låten
>kall. uppbyggas, och dess tempel skall mig hafva omsorgen om mina barn
och om mina händers verk!
1•arda grundlagdt.
12. Jag har gjort jorden, och jag
E s. 45: t. 2 Krön. 36: 2:1. Esr. t: I ,
har skapat människorna däruppå. lYied
45 Kapitlet.
mina händer har jag utspänt himmelen
Koresi sänd1li1lg" till Israels bifrielse fråJt BaDd. och ordnat hela dess här.
å säger Herren till sin smorde, till
13. Jag har kallat honom i rättfärKores, h vilken jag vill fatta i hans dighet, och alla hans vägar vill j ag
högra hand för att lägga hednafolk jämna. Han skall uppbygga min stad
under honom och lösa bältet ifrån ko- och frigifva mina fångar utan lösen
nungars länder och öppna dörrar för och utan betalning, säger Herren Zehonom, så att inga portar må blifva baot.
2 Krön. 36: 22.
Es. 44: 28.
stängda.
Esr. x: , .
I4· Så säger Herren : Egyptens gods
2. J ag vill gå framför dig och göra
höjderna till slättmark, jag vill spränga och Etiopiens skatter och det resliga
koppardörrar och nedbryta bommar folket ifrån Seba skola öfvergå till dig
och tillfalla dig. De skola följa bakaf järn.
3· Och jag vill gifva dig det mörka efter dig, gå i kedjor och nedfalla för
djupets skatter och fördolda rikedo- dig och bedja till dig, sägande: Allena
mar, på det du må fö~tå, att jag är hos dig är Gud, och det finns ingen
Herren, som har kallat dig vid namn, annan Gud.
15. I sanning, du är en outgrundlig
jag, Israels Gud.
4· För min tjänare Jakobs skull och Gud, du Israels Gud, som frälsar.
16. Alla afgudamakare skola blygas
för Israels, min utvaldes, skull kallade
jag dig vid namn, nämnde jag dig, och skämmas, allesammans skola de
bortgå med skammen.
ehuru du icke kände mig.
17. Israel varder hulpen af Herren
5· Jag är Herren och ingen annan.
Förutom mig är ingen Gud. J ag om- med hjälp för evig tid. I skolen icke
gjordade dig, ehuru du icke kände mig, blygas och skämmas i evigheters
evighet.
s Mos. 4' 35· 3" 3g. Es. 44' 8.
rS. Ty så säger HelTen, han, som
6. på det att man skulle förnimma,
från solens uppgång och från dess har skapat himmelen, han, den Gud,
nedgång, att ingen är förutom mig, som har danat jorden och gjort och
att jag är Herren och ingen annan, befäst henne, som icke skapat henne
7· jag, som bildarljus ochskapar mör- till en öken men danat henne att
ker, som gifver lycka och skapar ofärd. bebos: Jag är Herren och ingen
J ag, Herren, är den som gör allt detta. annan.
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KAP. 45: 19.

19. Jag hat icke talat i löndom, i
något mörkt rum på jorden. Jag har
icke sagt till Jakobs säd: Söken mig
för int et! Jag, Herren, talar sanning
och förkunnar hvad rätt är.
5 .1\fos. 3o: n. Joh. x8: 20.
20. Församiens och kommen, träden
fram tillsammans, I frälsta folk! De
hafva intet förstånd, de som bära f-ina
träbeläten och bedja till en gud, som
ej kan hjälpa.
Es. 44: x8.
21. Förkunnen och framläggen, ja,
rådslån tillsammans! Hvem har förutsagt detta från fordom tid och förkunnat det för länge sedan? Månne icke
jag, Herren? Och utom mig finns
ingen annan Gud. Sann Gud och frälsare är ingen utom mig.
Es . 41: 22.

43: 8, 9·

Vänden eder till mig, så varden
I saliga, alla jordens ändar! ty jag är
Gud och ingen annan.
23. Vid mig själf har jag svurit,
sanning har utgått ifrån min mun, ett
ord, som ej skall ryggas, att för mig
skola alla knän böjas och vid mig
.;kola alla tungor svälja.
22.

Rom. 14: u.

Fil. 2: 9, to.

24. Allenast hos Herren, så har han
sagt till mig, är nåd och makt. Alla
de som äro honom hätske skola komma till honom och blygas. Es. 4 ,, x r.
25. Genom Herren skola alla af Israels säd varda rättfärdige och berömma sig af honom.
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5· Vid hvilken viljen I likna mig,
och med h vilken Yiljen I jämföra mig,
och hvilken afbild af mig viljen I
göra, som skulle vara mig lik?
Es. 40: 18, •5·

6. De skaka guld ur pungen och
väga silfver med viktskål och leja sig
en guldsmed, att han däraf må göra
en gud, för hvilken de falla ned och
knäböja.
Es. 40: '9· 4" 7· 44' 9·
7· De lyfta honom på axeln, bära
honom och ställa honom ned på sin
plats; och där står han, från sitt rum
viker han icke; och ropar man till
honom, så svarar han icke, utur nöd
kan han ej hjälpa någon.
Bar. 6: 15, 25, 26.

8. Besinnen detta och skicken eder
såsom män, läggen det, I öfverträdare,
på hjärtat!
g. Besinnen hvad tillförne har skett,
i fordom tid! ty jag är Gud och ingen
annan, en Gud förutan like, Es. 45 : 5 •
JO. som har förkunnat från begynnelsen hvad som framdeles skulle hända, och ifrån fordom tid hvad som
ännu icke hade skett; som säger:
Mitt beslut skall bestå, och all min
vilja skall jag göra;
Ps. 33: u.

Ords. 19:

21.

som ifrån öster har kallat en
örn, ifrån fjärran land mitt rådsluts
man. H vad jag har talat, det låter jag
ske; hvad jag har beredt, det sätter
jag i verket.
12. Hören mig, I styfsinte, I som
ären fjärran ifrån rättfärdighet!
46 Kapitlet.
13. Jag låter min rättfärdighet närma sig; den är icke fjärran, och min
Afgudanus fall.
hjälp dröjer icke; och hjälp skall jag
Fallen är Bel, störtad är Nebo. De- gifva i Zion, och för Israel skall jag
ras bilder läggas på djur och ök. visa min härlighet.
Af eder burna, läggas de som börda
på de trötta djuren.
47 Kapitlet.
2. Båda äro de störtade. De kunna
Babe/s fall.
ej rädda bördan, och själfva gå de i
fångenskap.
tig ned och sätt dig i stoftet, du
3· Hören mig, I af Jakobs hus och
jungfru, Bahels dotter, sätt dig på
I alle som ären kvar af Israels hus, marken, utan tron, du Kaldeernas
I som varit mig pålagde ifrån moder- dotter! ty icke mer skall man kalla
lifvet, af mig burne ifrån eder födslo- dig den täcka och den fina. Es. 26: 5 .
stund l
2. Tag kvarnen och mal mjöl, drag
4· J a, ända till eder ålderdom har undan din slöja, lyft upp släpet, blotta
jag varit densamme, och jag bar eder benet, vada öfver strömmar! Es. 3 : , 7 .
ända till dess edra hår grånade. Så
3· Din blygd varde afhöljd och din
har jag gjort; och jag vill ännu lyfta, skam blottad! Hämnd skalljagtaga och
bära och rädda eder.
icke anfalla på människovis. Nah. 3: 5·
11.
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4· Vår förlossare, Uerren Zebaot är
hans namn, den Helige i Israel.
5· Sitt tyst och gå in i mörkret,
du Kaltleemas dotter! ty icke mer
skall man kalla dig konungarikenas
drottniug.
6. Jag harmades på mitt folk, jag
förkastade min arfvedel och gaf dem
i din hand. Du visade dem ingen
barmhärtighet; öfver den gamle lät
du ditt ok vara mycket tungt.
7· Och du sade: •För evärdlig tid
skall jag förblifva drottning • ; så att
du icke lade detta på ditt hjfuta, icke
tänkte p å hvad slutet härpå skulle
blifva.
Upp. zB: 7·
8. Och hör nu detta, du yppiga,
som satt så trygg, som sade i ditt
hjärta: •jag och ingen annan! jag
skall icke blifva änka och ej erfara
barnlöshet>.
9· Men båda delarue skola komma
öfver dig ögonblickligt på samma dag,
både barnlöshet ocll änkestånd. I fullt
mått skola de komma öfver dig, trots
dina trollkonsters mängd, trots dina
besvärjningars stora myckenhet.
Es. sr: zg.
10. Och du tröstade på din ondska
och sade: •ingen är, som ser mig».
Din vishet och din klokskap förledde
dig, och du sade i ditt hjärta: •jag
och ingen annan!•
I I. Och en nöd skall komma öh·cr
dig, hvilken du ej skall förstå att besvfuja, och en olycka skall falla öfver
dig, ifrån hvilken du ej skall kunna
lösa dig, och förödelse skall komma
öfver dig plötsligen när du ej väntar det.
12. Fortfar med dina besvärjningar
och med dina många trollkonster,
hvarmed du har umgåtts allt ifrån
din ungdom! Törhända kan du hjälpa
dig, törhända kan du göra motstånd.
13. Du är trött af dina många r ådslag. Må de träda fram och hjälpa
dig, de himlamätare, som se i stjärnorna, som för hvarje nymånad förk u nna hvad som skall hända dig.
14. Si, de skola blifva såsom strå;
eld skall uppbränna dem, de skola ej
kunna rädda sina lif ur lågans våld.
Inga kol skola däraf blifva kvar till
värmning, intet ljussken till att sitta
vid.

l~A!' .

4.8: 10.

15. Så skall du se, att det g år dem,
med h vilka du har umgåtts; de som
hafva handlat med dig ifrån din ungdom skola löpa sin kos, enbvar åt
sitt håll, och ingen skall vara som
hjälper dig.

48 Kapitlet.

H

H crrm sill folks besky ddare.

ören detta, I af Jakobs hus, I
som nämnens med Israels namn,
och som hufven kornmit ifrån Judas
källa, som svärjen vid Herrens namn
och åkailen Israels Gud, ehuru icke
i sanning och rättfärdighet!
2 . Ty de b ära sitt namn af den heliga staden, och de stödja sig på Israels Gud, hvilkens namn är Herren
Zebaot.
3· H vad tillförne skett har jag länge
sedan förkunnat, ocll if1·ån min mun
utgick det, och jag fömtsade det.
Plötsligen gjorde jag det, och det
skedde.
4· Emedan jag visste, att du var
hård, och att din hals var en stång
af j ä ru, och a tt din panna var af koppar,
• !\Jos. 3.: g. 33: 5·
5· därföre förkunnade jag dig för
länge sedan och förklarade för d ig
hvad som skulle komma, att du ej
skulle säga: •min afgud har gj01t det,
och ruin skurna bild och mitt gjutna
beläte har förordnat det».
6. Dn har hört det. Se nu alltsammans! Och I, skullen I ej erkänna
det? Nu vill jag låta dig höra nya
ting och fördolda ting, h vilka du icke
har känt.
7· Nu skapas de och voro ej förut
till, och förrän i dag hörde du ej något därom, att du ej skulle kunna
säga: si, jag \-isste det.
8. Hvarken har du hört det eller
vetat det, eller har ditt öra varit upplåtet däliör, ty jag Yisste, att du var
m y cket trolös; och »Öfwrtriidare> har
varit ditt namn ifrån moderlif1·et.
9· För mitt namns skull var jag
långmodig, och för min äras skull
lade jag band p:'i mig, så att jag icke
utrotade dig.
10. Si, jag smälte dig, men siliver
fick jag ej; jag luttrade dig i lidan<1 ets ugn.
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r r. För min skull, för min skull
gjorde jag Jet; ty huru ohelgades ej
mitt n am u! Och min ära gifver jag
ej åt någon annan.
Es. 4., 8.
Hör mig, Jakob, hör mig, Israel, min kallade! J ag är den rätte,
jag var deu förste, och jag blifver den
siste.
Es. 4 , 4 • 43 : Io, , 3 .
44: 6. 46: 4· Upp. r: 8, '7· 21: 6. 22: '3·
I.). Det är ock min hand, som har
grundat jorden, och min högra hand,
som har utspänt himmelen. J ag ropade åt dem; båda stod o där.
1 2.

Ebr. r:

10.

Ps. 33: g.

14. Samleos hit, I alle, och hören!
H vem ibland dem har förkunnat detta:
•Hau, h vilken Herren älskar, han skall
göra haus vilja emot Babel och vara
hans arm emot Kaldeerna•.

rs.

Es. 41: 22, 23.

Jag, jag har sagt det. Jag har
kallat honom, jag låter honom komma,
och hans väg blifver lyckosam.
r6. Träden fram till mig, hören
detta! Icke bar jag ifrån början talat
i löndom. Ifrån den tid, då detta
skedde, var jag med. Och nu har
Hcrreu Gud sändt mig och sin anda.
Es. 45: '9· )oh. 8:

•s, 26.

18:

20.

17. Så säger Herren, din förlossare,
den Helige i Israel: Jag är Herren,
din Gud, som lärer dig att göra hvad
gagneligt är, som leder dig på den
väg du skall gå.
rS. O att du ville akta på mina
bud! då skulle din frid blifva såsom
en ström och din sällhet såsom hafvets vågor.
5 Mos. 3., • 9 . Ps. g, '4·
rg. Då skulle din ätt blifva såsom
sanden och afkomman af ditt lif såsom sandkorn, och dess namn skulle
icke blifva utrotadt och icke utplånad t ifrån min åsyn.
20. Gån ut ifrån Babel, flyn ifrån
Kaldeen med jubelsång, förkunnen,
låten höra detta, utspriden det tilljordens äuda! Sägen: Herren har förlossat sin tjänare Jakob!
Es. so: u. ]er. so: 8. sx: 6, 45·

Upp. 18: 4·

Och de törstade ej uti öknarna,
där han ledue dem. Vatteu lät han
flyta åt dem ur klippan, och klippan
klöf han, och vatten rann därur.
21.

2 Mos. 17: 6.

4 l\Ios. 20: II.

De ogudaktiga hafva ingen frid,
säger Herren.
Es. s7: u.
22.
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49 Kapitlet.
flerrens t.Jännre, n/ H erren beskyddad. Israel
räddad.

H ören
mig, I öar, och lyssnen till,
I fjärran folk! H erren har kallat

mig ifrån moderlifvet; ifrån min moders kved har han nämnt mig vid
namn.

Matt. :z::

20.

Luk.

I! 3Io

2! 21.

2. Och han gjorde min mun lik ett
~vasst svärd, han öfverskylde mig med

sm hands skugga och gjorde mig till
en slipad pil; han gömde mig i sitt
k oger.
Es. sr: 16. Ps. 54 : 6.
.3· Och han sade till mig: Du är
min tjänare, Israel, på hvilken jag
vill bevisa min ära.
4· M en jag sade : Förgätves harjag
arbetat ; fruktlöst och fåfängt h a r j ag
förspillt min kraft; men min rätt är hos
Herren, och min lön är hos min Gud.
5· Och nu säger Herren, han, som
har danat mig ifrån moderlitvet till
sin tjäuare, på det jag skulle återföra
Jakob till honom, och på det att Israel skulle. samlas till honom, ty jag
är aktad 1 H errens ögon, och min
Gud är min styrka,
6. han säger: Det är för ringa, a tt
du skall vara min tjänare för att upprätta Jakobs stammar och omvända
de öfverblifna af Israel; ty jag vill
sätta dig till ett ljus för hedningar,
att du skall vara min salighet intill
jordens ända.
Es. 40: 6. Luk. r: 79· o: 32. Ap. G. 13: 47·
7· Så säger Herren, Israels förlossare, hans H elige, till den af h var man
f?raktade, till den af folket afskydde,
till tyrannernas träl : Konungar och
furstar skola se honom och stiga upp
och tillbedja för Herrens skull, som
trofast är, för Israels Heliges skull;
ty han har utvalt dig.
8. Så säger Herren: På välbehaglig
tid har jag bönhört dig, och p å frälsningens dag har jag hulpit dig; och
jag skall bevara dig och göra dig till
förbundsmedlare för folket, att du må
upprätta landet och utskifta arfslotterna, som ligga öde,
2 Kor. 6: •·
9· och säga till de fångna: •dragen
ut! • till dem som äro i mörker: •kommen fram! • På vägarue skola de h af va
bete och på alla kala backar finna
betesmark .
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ro. D e skola ej hungra och icke
törsta, och öknens glöd och solen skall
icke skada dem; ty deras förbarmare
skall leda dem och föra dem till vattukällor.
Es. 3s: 7· Upp. 7: I7·
II. Och jag skall göra alla mina
berg till väg, och mina stigar skola
upphöjas.
12. Si, desse skola komma fjärran
från, och si, någre ifrån norr och
ifrån hafvet, och andre ifrån Sinims
land.*
13. Ju bien, I himlar, och fröjda dig,
du jord, och I berg, bristen ut i jubelsång! ty Herren vill hugsvala sitt
folk och förbarma sig öfver sina betryckta.
Es. 44: • 3·
14. Och Zion sade : •Herren har öfvergifvit mig, och Herren har förgätit
mig ».
r 5· Skulle väl en kvinna förgäta
sitt dibarn, så att hon icke förbarmade sig öfver sitt lifs son? J a, om
än hon förgåte honom, skall jag icke
förgäta dig.
r 6. Si, på mina händer har jag tecknat dig. Dina murar äro beständigt
inför mig.
17. Dina barn skola snart komma.
De som nedrefvo och ödelade dig
skola draga bort ifrån dig.
I 8. Lyft upp dina ö go n åt alla sidor
och se! De samla sig alla, de komma
till dig. Så sant jag lefver, säger Herren, du skall bära dem alla såsom ett
smycke och såsom en brud omgjorda
dig med dem.
Es. 6o: 4·
19. Fastän du varit sköflad och förhärjad och ditt land varit ödelagdt,
skall du nu blifva för trång för dina
inbyggare, och dina plågare sk ola aflägsnas.
20. Ännu en gång skola barn af
dig, den barnlösa, säga i dina öron:
Rummet är mig för trångt Gif mig
en plats, där jag kan bo!
21. Och du skall tänka i ditt hjärta:
H vem har aflat dessa åt mig? Jag
var barnlös och ofruktsam, landsfly ktig och fördrifven; o~h .dessa- hvem
har fostrat dem? S1, Jag var ensam
öfrig. H var v oro dessa?
22 . Så säger Herren Gud: Si, emot
hedningarne skall jag lyfta min hand
och resa mitt baner för folken ; och
• D. ä. Kina.

KAP. 50: 4.

de skola bära dina söner fram på armarne, och dina döttrar skola lyftas
på axlar.
23. Och konungar skola blifva dina
fostrare, ocll deras furstinnor dina ammor. Med ansiktet mot jorden skola
de falla ned för dig, ocll de skola
slicka dina fötters stoft, och då skall
dtl förstå, att jag är Herren, och att
de som hoppas uppå mig icke komma
på skam.
Es. 6o: 16. Ps. 25: 3· 72: 9·
24. Men kan rofvet ryckas från en
hjälte, och kan en oskyldig fånge
räddas?
Luk . n: 21.
25. Ja, så säger Herren : Från en
lljälte skall hans fånge ryckas, och
tyrannens rof skall blifva räddaclt; och
den som tvistar m ed dig, med honom
skall jag tvista, och dina barn, dem
skall jag frälsa.
26. Och jag skall spisa dem som
förtrycka dig med deras eget kött;
och de skola dricka sig rusiga af eget
blod, såsom af drufvosaft, och allt
kött skall förstå, att jag är Herren,
som har frälst dig, och att den Starke
i Jakob är din förlossare.

so

Kapitlet.

Israel sjiiif slmldm till sitt olycka.
tjiinm·cs .frimodig/te l.

så

Hnnn•

säger Herren: H var är eder moders skiljebref, h varmed jag har
förskjutit henne ? Eller hvilken af mina
borgenärer är det, åt hvilken jag har
sålt eder ? Si, I hafven blifvit sålde
för edra missgärningars skull, och eder
moder blef förskjuten för edra öfverträdelsers skull.
s Mos. 2 4: I.
2 . H vi kom jag, och ingen var tillstädes, h vi ropade jag, och ingen svarade? Är väl min hand för kort för
att rädda, och äger jag icke kraft att
frälsa? Si, med min näpst torkar jag
hatvet och gör strömmar till öken, så
att fisken i dem stinker af brist på
vatten och dör af törst.
2 Mas. , 4, 2r.
4 Mos. u: •3· Jos. 3: s, 16. Es. 59: I.
3· Jag kläder himmelen i svart och
höljer den i sorgdräkt.
. .
.
4· Herren, Herren. har g1fnt .. nul:f
en lärd tunga, ~tt Jag skulle forsta
att stärka den trotte med ord. Han

l

KAP. 50: 5.

ESAIA.

väcker h var morgon mitt öra, att jag
må vara uppmärksam såsom lärjungar.
Es. so: 7· Matt. 7: •9· Mark. x: ••· Luk. 4: 3•·
5· Herren, Herren har öppnat mitt
öra, och jag har ej varit ohörsam och
icke dragit mig tillbaka.
Ps. 40: 7· J oh. '4' 3'· Fil. o: 8. Ebr. •o: s.
6. Min rygg gaf jag åt dem som
slogo mig, och min kind åt dem som
ryckte mig i skägget. Jag gömde ej
mitt ansikte för hån och spott.
Matt. o6: 67. 27: 30.

Mark. 14: 6s.

xs: xg.

7· Och Herren, Herren hjälper mig.
Därföre behöfde jag ej blygas; därföre gjorde jag mitt ansikte såsom
flinta och visste, att jag ej skulle blifva
till skam.
8. Den som rättfärdigar mig är nära.
H vem är min vederpart? Framträdom
på en gång! Hvem är som går till
rätta med mig? Han komme hit till
mig!
Rom. s: 33 .
9· Si, Herren, Herren skall hjälpa
mig. Hvem är som kan fälla mig?
Si, de skola alla föråldras såsom ett
kläde. Mal skall förtära dem.
Ps. xo2: •7· Es. S" s.
ro. H vem är ibland eder, som fruktar Herren, som hör hans tjänares
rös t? Den som vandrar i mörker, där
han hafver intet ljus, han tröste på
Herrens namn och förlite sig på sin
Gud!
II. Si, I alle, som tänden eld, som
rusten eder med facklor, gån vidskenet
af eder eld och af de bloss I hafven
tändt! Ifrån min hand skall detta
hända eder: i värk skolen I ligga.
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lik Eden, och dess hed lik en Herrens trädgård, hvaruti fröjd och glädje
skola finnas, lofsång och strängaspel.
4· Lyssna till mig, du mitt folk!
och du, min menighet, hör mig! ty
lag skall utgå från mig, och jag skall
sätta miu rätt till ett ljus för folken.
Es . .: 3·

5· Min rättfärdighet närmar sig, min
frälsning är på väg, och mina armar
skola döma folken; öarna hoppas på
mig och förbida min arm. Es. 4.: 4 .
6. Lyften upp edra ögon mot biruruelen och sen på jorden där inunder!
ty himmelen skall försvinna såsom en
rök och jorden föråldras såsom en
klädnad, och dess inbyggare skola dö
såsom en mygga, men min frälsning
skall blifva evinnerligen och m in rättfärdighet ej återvända.
Ps. xco: •7·

21:

33·

ollfo,. 14:

•1, oB.

xs: 7, xo.

Es. 3o: 6, 7·

ro. Var det ej du, som uttorkade
hafvet, det stora djupets vatten, som
gjorde hafvets dalar till en väg, att
de frälste kunde gå däröfver?

b~Jrielse.

H ören
mig, I, som jagen efter rättfärdighet, I, som söken Herren,

Luk.

7· Hören mig, I som kännen rättfärdigheten, du folk, som hafver min
lag i hjärtat! Frukten ej för människors hån och förlärens ej för deras
smädelser!
Ps. 37 : 3 .. Matt. s: u, 1 2 .
8. Ty mal skall förtära dem såsom
ett kläde, och mott skall förtära dem
såsom ull, men min rättfärdighet blifver evinnerligen och min frälsning från
släkte och till släkte.
Es. so: 9 .
9· Vak upp, vak upp, kläd dig i
kraft, du Herrens arm, vak upp såsom i forna dagar, i förgångna tidehvarf! Var det ej du, som slog Rahab,* som fällde hafsvidundret?

2 :Mos. 14: 22, 29.

Es. •43= t6.

Och de af Herren förlossade
skola vända tillbaka till Zion med jubel, och evig glädje skall vara på deras
hufvud; fröjd och glädje skola de få,
och sorg och suckan skola fly.
Es. 35: to. Joh. x6: 20, ~2.
12. J ag, jag är den som tröstar eder.
H vem är du, att du skulle frukta för
en människa, som skall dö, för ett
människobarn, som fälles såsom gräs,
II.

gifven akt på den klippa, hvamtur I
blifvit huggne, och på den brunnsgrop, hvarutur I blifvit uppgräfne!
2. Gifven akt på Abraham, eder fader, och på Sara, som har födt eder!
ty jag kallade honom, medan han
ännu var blott en, och välsignade honom och förökade honom.
Es. 40: S· Matt. to: r.~S. 1 Petr. x: 24.
3· Ty· Herren har förbarmat sig öf13. att du skulle glömma Herren,
ver Zion, har förbarmat sig öfver alla som har skapat dig, som har utspänt
dess öde platser och har gjort dess öken hi rumelen och grundat jorden, och att
• D. ii. Egypten.
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du skulle bäfva ständigt hela dagen ty ingen oomskuren eller oren skall
för plågarens vrede, när han rustar hädanefter komma in i dig.
sig att fördärfva? Men hvar är nu
2. Skaka dammet af dig, upp, sätt
plågarens vrede?
dig pil din tron, Jerusalem, lös af dig
Es. 40: •3· Job g: 8. Ps. 104: 2.
dina hals bojor, du Zions fångna dotter!
14. Snart blifver fången lös, och
3· Ty så säger Herren: För intet
han skall icke dö och läggas i grafhafven I blifvit sålde, I skolen ock
ven, och hans bröd skall icke tryta.
utan penningar återköpas. , Petr. .: 18.
15. Och jag är Herren, din Gud,
4· Ty så säger Herren, Herren: Mitt
han, som upprör hafvet, så att dess
böljor svalla. Henen Zebaot är hans folk drog i fordom tid ned till Egypten för att de skulle gästa där, och
namn.
Jer. 3" 35· Job 26: 12.
r6. Och jag lade mina ord i din Assur förtryckte det utan skäl.
1 :hfos. 46: 6.
2 Kon. z8: 13.
mun, och jag öfverskylde dig med
S· Och nu, hvad är här för mig att
min hands skugga, på det jag skulle
skapa en himmel och grunda en jord göra, säger Herren, då mitt folk blifoch säga till Zion: Du är mitt folk. vit tillfångataget utan sak och dess
tyranner ryta, säger Herren, och be5 Mos. x8: 18. Es. 49: 2 . 57: 15.
17. Vakna upp, vakna upp, statt ständigt hela dagen försmäda mitt
upp, Jerusalem, du som har druckit namn?
Hes. 36: 20, 2I. Rom. 2: •4·
af Herrens hand hans vredes kalk, som
6. Därföre skall mitt folk på den
har utdruckit bägaren, den rusande dagen känna mitt namn, att jag är
kalken, till sista droppen! Es. so: , .
den som talar: Si, här är jag.
r8. Ingen af alla de söner hon hade
7· Huru ljufliga äro på bergen budfödt ledde henne, och ingen af alla
de söner hon hade fostrat höll henne bärarens fötter, som förkunnar frid,
som bådar fröjd, som förkunnar frälsvid handen.
rg. H vem beklagade sig öfver dessa ning, som säger till Zion: Din Gud
två ting, som drabbade dig: ödeläg- är din konung! Nah . .: 15. Rom. to: '5·
8. Dina väktare ropa högt, alla höja
gelse och förstöring, hunger och svärd?
de jubelrop; ty öga mot öga se de,
Huru skulle jag kunna trösta dig?
huru Herren vänder åter till Zion.
Es. 47: g.
20. Dina söner blefvo liggande van9· Utbristen alle i jubel, I öde platmäktige vid alla vägskäl såsom hin- ser i Jerusalem! ty Henen hugsvalar
den i nätet, rusade af Herrens vrede, sitt folk, han förlossar Jerusalem.
10. Herren har blottat sin helighets
9.f näpsten från din Gud.
Klag . ., ".
21. Därföre hör nu detta, du arma, arm inför alla hedningars ögon, och alla
och du, som har druckit dig rusig, jordens gränser skola se frälsningen
fast ej af vin:
ifrån vår Gud.
Ps. g8: 2. Luk. 3: 6.
II. Dragen ut, dragen ut, gån bort
22. Så säger din Herre, Herren, och
din Gud, sakföraren för sitt folk: Si, därifrån; kommen icke vid h vad orent
jag vill taga ur din hand den rusande är, gån ut därifrån, renen eder, I som
kalken, bägaren, min vredes kalk. Du bären Herrens kärl! 2 Kor. 6:x7. Upp. x8: 4·
skall icke mer dricka utur den.
12. Ty I skolen icke draga ut med
Sak. 12: 2.
hast eller flyende draga därifrån; ty
23. Men jag skall sätta den i dina Herren skall gå framför eder, och Isförtryckares hand, som sade till mig: raels Gud slutar edert tåg.
>böj ned dig, att vi må gå fram!• och
2 1-Ios. 12: 33·
13: 21.
du lade din rygg såsom mark och såsom väg för dem till att gå uppå.
52 Kapitlet v. 13-15.
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i, min tjänare skall hafva framvak upp, vak upp, kläd dig i din
gång, han skall vard::. hög uo...lJ
p rydnad, Zion, kläd dig i din härlig och mycket upphöjd.
praktskrud, Jerusalem, du heliga stad!
]oh. 3: u
Ap. G. o: 33·
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ro. Men det behagade Herren att
J4. Likasom många häE.~~de öfver
dig, -så vansiälldt var nans utseende, slå och plåga honom. När han har
icke likt en m ans, och hans skepnad gifvit sitt lif till skuldoffer, skall han
icke lik Adams barns se en säd, som skall länge lefva, och
Ps. 22 : 7· Es. 53: •·
Herrens behag skall genom honom
1 5· så skall han bestänka många hafva framgång.
folk, att ock konungar skola tillsluta
I I. Därföre att hans själ har arbetat
sin mun för honom; ty hvad som ej skall han se och mättas. Med sin
varit omtaladt för dem skola de se, kunskap skall min 1jänare, den rättoch h vad de icke hafva hört skola de färdige, rättfärdiggöra många, och han
förnimma.
Es. 6s: '· Rom. xs: ox.
skall bära deras synder.
,
,
1. Ho tror vår predikan, och för
12. Därföre skall jag gifva honom
hvem varder Herrens arm uppenbar? många till del, och talrika skaror skall
Joh. 12: 38 . Rom. xo: x6.
han få till byte, emedan han utgaf
2. Han sköt upp såsom en telning sitt !if åt döden och vardt räknad
inför hans ansikte, och såsom en rot ibland ogärningsmän, ändock han bar
ur en torr jord. Han hade ingen mångas synder och bad för öfverskepnad och ingen fägring, att vi ville trädarne.
se på honom, han hade intet utseende,
~! a rk. 15: 28. Luk. 22: 37· 23: 33> 34 ·
som kunde behaga oss.
Es. u: 1.

52: 14.

3· Föraktad var han och af andra
öfvergifven, en smärtornas man, och
förtrogen med lidandet, och lik en,
för hvilken man gömmer sitt ansikte,
föraktad, och vi aktade honom icke.
Ps.

22:

7, 8.

Mark. g:

12.

4· Sannerligen, han bar vår krankhet och lade på sig vår sveda, och
vi ansågo honom såsom af Gud strafMatt. 8: , 7.
fad, slagen och plågad.
5· Men han blef sargad för våra
öfverträdelser och slagen för våra mis~
gärningar; näpsten lades uppå honom,
att vi skulle hafva !fid, och genom
hans sår blefvo vi helade.
Rom . 4: 25.

1

Kor. 15: 3·

x Petr.

2:

24.

6. Vi gingo alla vilse såsom får;
hvar och en såg uppå sin väg, och
Herren kastade allas våra synder uppå
honom.
Sak. to: 2. 1 Petr. 2: 25.
7· Han blef pinad och plågad, och
han upplät icke sin mun. Lik fåret,
som föres till slaktning, och lik ett
lamm, som tiger för dem som klippa
det, så upplät han icke sin mun.
Matt. 26: 63. 27: '+· J oh. "29. Ap. G. 8: 32.
8. Genom våld och dom togs han
bort; och af hans samtid ho betänkte,
att han rycktes bort utur de lefvandes
land för mitt folks öfverträdelse, ett
syndoffer för dem?
Ap. G. 8: 33 •
9· Och man gaf honom sin graf
iblaml synt1are och sin grift ibland
o 'ämingsmän, ehuru han ingen orätt
hade gjOrt, ~ ~h intet svek fanns i
hans mun.
x Pe"'. •: 22. , J oh. 3 : 5·
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ubla, du ofruktsamma, som ej födde,
brist ut i jubelsång och sjung, du
som inga foster bar! ty den öfvergifna hafver flere barn än hon som
hade man, säger Herren. Gal. 4 : 2 7 .
2. Utvidga rummet för ditt tjäll,
och spänn ut dukarue till dina hyddor så långt du kan, gör dina tältstreck långa och dina tältpluggar
fasta!
3· Ty du skall sprida dig till höger
och till vänster, och din säd skall
taga hednalanden i besittning och
bygga upp ödelagda städer.
4· Frukta icke! ty du skall icke
komma på skam; och blygs icke! ty
du skall icke blifva utskämd, ty du
skall förgäta din ungdoms skam och
icke mer komma ihåg skymfen af ditt
änkestånd.
5· Ty han, som har skapat dig, är
din man. Hans namn är Herren Zebaot, och din förlossare är den Helige
i Israel; all jordens Gud heter han.
Luk.

I:

32.

Rom. 3: 29.

6. Ty Herren kallar dig såsom en
kvinna, som är öfvergifven och bedröfvad i sin själ, och så säger din
Gud om sin ungdomsbrud, som vardt
förskjuten:
7. J ag öfvergaf dig för en liten tid,
men med stort förbarmande vill jag
taga dig åter.
Ps. 3o: 6.

ESAIA.

S. I vredesmon gömde jag mitt ansikte eu liten tid för dig, men med
evig nåd vill jag förbarma mig öfver
dig, säger Herren, din förlossare.
9· Ty jag skall göra såsom vid Noahs
flod: likasom jag svor, att Noahs flod
ej mer skulle komma öfver jorden, så
svär j ag ock, att jag icke mer skall
Yredgas på dig och icke mer näpsa
dig.
l Jlfos. g: II, IS.
ro. Ty bergen skola vika och högame falla, men min nåd skall icke
vika ifrån dig, och min frids förbund
skall icke förfalla, säger Herren, din
förbarmare.
1\Iatt. 2 4 : 3 s.
I I. Du arma, af stormen jagade, af
ingen tröstade! si, jag skalllägga dina
murstenar i blyglans, och göra din
grundval af safirer
Upp. or: 2, ro.
1 2. och göra dina tinnar af rubiner
och dina portar af karbunklar och
hela din ringmur af ädla stenar.
J 3· Och alla dina barn skola vara
lärda af Herren, och dina barns frid
skall vara stor.
]oh. 6: 4S· Rom. s: r.
14. Med rättfärdighet skall du befästas. Var fjärran från ångest, ty du
hafver iutct att fmkta, och från förskräckelse, ty den skall icke hinna dig!
I S· Om man sammanrotar sig, så
är det ej från mig. De som sammanrota sig emot dig skola blifva dig underdånige.
r6. Si, jag har skapat smeden, som
blåser eld i kolen och gör ett vapen
af sitt verk, men jag har också skapat
elen som förstör och fördärivar det.
17. Intet vapen, som göres emot
dig, skall hafva framgång, och hva:tje
tunga, som upphäfver sig emot dig i
dom, skall du döma brottslig. Sådan
är lotten för dem som tjäna Herren,
och sådan deras lön från mig, säger
Herren.
t Kor. 6: 2.

KAP. 55: 13.

hetsvinst för det som icke mättar?
Hören, hören mig! då skoleu I äta
det godt är, och eder själ skall rikligen förnöjas.
Matt. s: 6.
3· Vänden edert öra till och kommen till mig! Hören, att eder själ må
lefva och jag må göra med eder ett
evigt förbund efter de trofasta nådelöftena till David!
2 Sam. 7 : r;.
I Kon. 8: •S ·

Ps. 89: 29.

Ap. G. 13: 34 ·

4· Si, jag satte honom till ett vittne
för folken, till en furste och härskare
öfver folken.
Upp. z: S·
S· Si, folk, hv;lka du icke känner,
skall du kalla, och folk, som icke känna
dig, skola löpa till dig, för Herrens,
din Guds, skull och för Israels Heliges skull ; ty han skall förhärliga
dig.
6. Söken Herreu merlan man kan
finna honolll, åkallen honom medan
han är när!
7· Den ogudaktige öfvergifve sin
väg och synnaren sina tankar och omvände sig till Herren, så förbannar
han sig öfver honom, och till vår Gud,
ty när honom är mycken förlåtelse:
Ps. :r3o: 7·

8. Ty mina tankar äro icke edra
tankar och edra vägar äro icke mina
vägar, säger Herren,
9· utan såsom himmelen är hö re
än jorden, så äro ock mina vägar
högre än edra vägar, och mina tankar
än edra tankar.
Io. Ty likasom regnet och snön
faller ifrån himmelen och vänder icke
tillbaka dit, utan fuktar jorden, och
gör henne fruktbar och bärande och
gifver säd till att så och bröd till att äta,
II. så skall ock mitt ord vara, som
utgår ifrån min mun. Det skall icke
vända tillbaka till mig fåfängt, utan
göra h vad mig täckes och hafva framgång i det, hvartill jag utsänder det.
Joh. 6: 63. Ap. G. x2: 24.

Ty med glädje skolen I utgå,
och med fricl skolen I varda ledsagade.
Dt ben/idades härlig-a lycka.
Bergen och högarne skola för eder
väl, alle I, som törsten, kom- utbrista i jubelsång, och alla markens
men efter vatten, och I, som icke träd skola klappa händerna.
1 Krön. 16: 33•
Ps. 96: 12. g8: 8.
hafven penningar, kommen, köpen säd
1 3· I stället för törne skall cypress
och äten, kommen, köpen säd utan penningar och för intet både vin och mjölk! uppväxa, och i nässlans ställe sk al\
myrten uppväxa; och det skall vara
Mott. n: 28. ]oh. 7: 37· Upp. 22: 17.
2. Hvi läggen I ut edra penningar för Herren till ett namn, till ett evigt
för det som ej är bröd och eder ar- tecken, som icke skall utplånas.
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alla hvar och en sin väg, de söka egen
56 Kapitlet.
vinning allesamman. Jer. 6: I 3. 8: 10.
fleduinganus kalldse , Israels otrag1u lärare.
12. »Kommen, jag vill hämta vin,
å säger Henen: Hållen rätt och och låtoro oss dricka starka drycker,
gören rättfärdighet! ty min fräls- och såsom i dag så skall det blifva i
ning är nära att komma och min rätt- morgon, och ändå mycket mer!•
Es. 22: 13. Vish. 2: 6. 1 Kor. 15: 32.
färdigllet att uppenbara sig.

S

Vish. r:

I.

Es. sr: 5·

52: 10.

Rom. 13:

II, 12.

Väl den människa, som gör detta,
och den människoson, som håller detta,
som iakttager sabbaten, så att han
icke ohelgar honom, och som bevarar
sin hand ifrån att göra något ondt!
3· Och främlingen, som har slutit
sig till Herren, säge icke: Mig skall
Herren för visso afskilja ifrån sitt folk,
och den snöpte säge icke: si, jag är
ett förtorkad t träd!
4· Ty så säger Herren om de snöpte,
som iakttaga mina sabbater och utvillja hvad mig behagar och som hålla
sig till mitt förbund:
5 Mos. 2 3: I.
S· Åt dem vill jag i mitt hus och
inom mina murar gifva en minnesvård
ocll ett namn, som är bättre än söner
och döttrar. J ag vill gif:va dem ett
evigt namn, som icke skall utplånas.
2.

2

Sam. r8: 18.

6. Och de främlingar, som sluta sig
till Herren fö r att tjäna honom, och
som älska Herrens namn, så att de
blifva hans tjänare, alla som iakttaga
sabbaten, så att de icke ohelga honom, och de som hålla sig till mitt
förbund,
7. dem skall jag låta komma till
min helgedoms berg, och dem skall
jag glädja i mitt bönehus.
Deras
brännoffer och deras slaktoffer skola
vara till välbehag på mitt altare, ty
mitt hus skall kallas ett bönehus för
I K on. 8: 41 f.
alla folk.
:\Iatt. 21: 13.

Mark. n: 17.

Luk . 19 : 46 .

8. Så säger Herren, Herren, som
församlar de förströdda af Israel: Än
flere vill jag församla till honom jämte
dem som kring honom äro församlade.
9· I alla markens rofdjur, kommen
till att spisa, I alla rofdjur i skogen!
ro. Hans väktare äro alla blinde, de
märka intet. De äro alla stumma
hunrlar, som icke kunna skälla; drömmande ligga de, älska att sofva.
II . Men glupska hundar äro de,
som icke kunna mättas, herdar äro de,
som icke förstå att gif\·a akt: de gå
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Denlägger
rättfärdige fö1:g ås, och ingen
det på hjärtat, och fromma människor bortryckas utan att
någon besinnar, att den rättfärdige
bortryckes undan olyckan. Vish. 2: 3 .
2. De som hafva redligen vandrat
ingå till frid och komma till hvila på
sina läger.
Upp. '4' , 3 .
3· l\Ien träden fram hit, I söner af
en trollkvinna, I foster af äktenskapsbryta~.e och sköka!
~l•tt. I2: 34 , 3 9.
4· Ofver hvem gören I eder lustiga,
öfver hvem uppspärren I eder mun
och uträcken I eder tunga? Äreu I
icke öf:verträdelseus bam, lögnens
foster,
s. I, som i brånad hafven um gåtts
med edra afgudar under hvmje grönt
träd, som han•en slaktat barn i dalame under bergsklyftoma?
6. Med bäckens glatta stenar har
du haft din del; de, de voro din lott,
ja, åt dem utgöt du drickoffer och
frambar du spisoffer. Skulle jag låta
mig nöja med sådant?
7· Du ställde upp din säng på ditt
höga, stora berg, och drog dit upp
att slakta offerdjur,
8. och bakom dörren och dörrposten
satte du ditt miunestecken, och glömsk
af mig urog du täcket ifrån din breda
säng, som du besteg, och vid första
vink du såg plägade du umgänge med
dem, hvilkas samlag du älskade.
9· Och du gick till konungen med
oljor och dina många salfvor och
sände dina bud långt bort och djupt
ned till dödsriket.
o Kon. 16: 7, 8.
ro. Du blcf trött af din långa väg,
men du sade icke: •det får vara»; så
länge du kunde röra handen, kände
du dig icke svag.
rr. Och llvem var den, för hvilken
du fruktade och räddes när du svek
mig och ej korn ihåg mig och lade
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intet på hjärtat? Har jag icke sedan
lång tid tegat stilla, ehuru du icke
har fruktat mig?
I2. Jag vill yppa hvad du har förtjänt; och dina gärningar, de skola
icke hjälpa dig.
I3. När du ropar, må dina gudaskaror rädda dig! men en vind lyfter
dem alla, en fläkt för bort dem; men
den som förtröstar på mig, han skall
ärfva landet och besitta min helgedoms
berg.
Ps. 34 : 9 .
I4· Och det skall heta: Gören väg,
gören väg, skaffen bort hvaije stötesten från mitt folks väg!
Es. 6.: 10•
I 5· Ty så silger han, h vilkens namn
är Stor och Hög, den Evige och Helige: Jag bor i höjden och i helgedomen och när den som hafver en
förkrossad och ödmjuk anda, på det
jag skall vederkvicka de ödmjukes
anda och vederkvicka de förkrossades
hjärta.
Es. 66: •. Ps. 34 : , 9 .
r6. Ty icke vill jag evinnerligen gå
till rätta och icke beständigt vredgas,
ty 1if och själar, som jag bar skapat,
försmäkta inför min åsyn. ,
Jer. 3: x•.

Ps. xo3: 9·

17. På hans vinningslystnads synd
blef jag vred och slog honom och
dolde mig i vrede, och han gick affällig på sitt hjärtas väg.
r8. Hans vägar har jag sett, och jag
skall hela honom och leda honom och
med hugsvalelse vedergälla honom och
hans söijande
19. och skapa läppars frukt. Fdd,
fl:id åt den som fjärran är och åt den
som nära är! säger Herren, och jag
skall hela dem.
Ef. o: '7·
20. Men de ogudaktige, de äro såsom ett upprördt haf, som ej kan
vara stilla, och hvars vågor vräka slam
och dy.
21. De ogudaktige hafva ingen frid,
säger min Gud.
Es. 48: ...

58 Kapitlet.
Falsk ock rätt fasta.

Rätt sabbatsfira.zde.

Ropa högljudt och spar icke! Upphäf din röst såsom en basun, och
förkunna för mitt folk dess öfverträdelser och för Jakobs hus deras synder!
2. Och dag från dag fråga de mig
och önska känna mina vägar. Likasom de vore ett folk, som gör rätt-

l
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färdighet och som icke hade öfvergifvit sin Guds lag, så begära de af mig
rättvisa domar och önska sig Guds
tillkommelse.
3· •H vi fasta vi, och du ser det icke?
Hvi späka vi vår kropp, och du gifver icke akt därpå?> Si, på eder fastedag gören I hvad eder lyster och pådrifven I alla edra arbetare.
4· Si, I fasten under kif och split,
färdige att i ondska slå till med näfven. Ej fasten I nu så, att eder röst
kan blifva hörd i höjden.
5· Skall den fasta, h vilken jag skall
gilla såsom en kroppens späkningsdag,
vara sådan? Att man hänger sitt hufvud såsom säfven och på säck och
aska reder åt sig sin bädd, vill du kalla
sådant fasta och en dag välbehaglig
för Herren?
Sak. 7: s. Matt. 6: 16.
6. Månne ej den fasta, som jag skall
gilla, är sådan, att man lossar våldets
bojor, upplöser okets band, släpper de
förtryckta fria, och att I sönderbryten
alla ok,
7· att du bryter ditt bröd åt den
hungrande ocb skaffar arma husvilla
ett hem, att när du ser en naken, du
kläder honom och icke drager dia
undan för ditt kött?
"'
Hes. x8: x6. Sak. 7 : g. Matt. os: 3s.
8. Då skall ditt ljus bryta fram såsom morgonrodnaden, och ditt tillfrisknande skall hastigt uppblomstra,
då skall din rättfärdigbet gå framför
dig och Herrens härlighet följa dig i
spåren.
Matt. s: , 6 .
9. Då skall du ropa och Herren
svara; du skall bedja och han säga:
•Här är jag». Om du skiljer allt ok
ifrån dig, all fingerpekning och allt
lögnens tal
ro. och räcker åt den hungrande
din kost och mättar den nödställde,
då skall ljus uppgå för dig i mörkret,
och din midnatt skall blifva såsom en
middag.
rr. Och Herren skall leda dig beständigt och mätta din hunger i själfva
öknarna, och ban skall göra dina ben
starka och du skall blifva lik en vattnad trädgård och lik en vattukälla,
hvars vatten icke tryter.
I2. Och de gamla öde platserna
skola genom dig bebyggas; du skall
återupprätta !Jvarl i grund varit ned-
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rifvet från ell släkte till ett annat, och
9· Därföre är rätten fjärran ifrån
du skall kallas återställaren af rifua oss, och rii.ttfiirdigheten når o s icke.
m urar och af farbara stigar.
Vi vänta på ljus, och si, där är mörEs. 6r: 4·
ker, på solsken, och vi vand ra i töcken.
x3. Om du på sabbaten tillbakas l\los. 28: 28.
håller din fot, så att du icke gör h vad
ro. Vi farula efter väggen likasom
dig lysler på min heliga dag, och om de blinde, och vi famla såsom hade
du kallar sabbaten din lust, Herrens vi icke ögon, vi stappla om middagen
helgdag en ärad dag, och om du ärar såsom vore det skymning; bland friska
den så, att du ej går på dina vägar, äro vi såsom döde.
icke söker h vad dig lyster och icke
I I. Vi brumma alle såsom björnar
talar fåfängt tal,
och kuttra såsom dufvor. Vi vänta
J4. då skall du hafva din lust i Her- på rätten, men förgäfves, på räddning,
rcu, och jag skall föra dig upp på den är fjärran ifrån oss.
Es. 3 8: q.
landels höjder och låta dig njuta af
I 2. Ty många äro våra öiverträJakobs, din faders, arfvedel ; ty Her- delser inför dig, och våra synder-vittna
rens mun har talat.
emot oss; ty våra öfverträdelser följa
oss, och våra m issgärningar, dem
känna vi.
59 Kapitlet.
13. Vi hafva varit trolöse och falske
/s rads sy11.dcr fördröja lzmts frälsnbtg-.
emot Herren, och vi hafva vikit bort
i, Herrens hand är ej för kort, att ifrån vår Gud, vi hafva talat våld och
han ej skulle kunna hjälpa, och ogudaktighet, vi hafva bmit inom oss
hans öra är icke lomhördt, att han ej och af hjärtat utsagt lögnens ord.
J4. Och rätten är tillbakaträngd, och
skulle höra.
4 ll!os. u : 2 3 . Es. so: •·
2 . l\ien det är edra missgärningar, rättvisan får stå fjärran, ty sanningen
som skilja mellan eder och eder Gud, fälles på torget, och redligh et k an icke
och edra synder bortgömma hans an- komma fram.
15. Och sanningen har bltfvit sällsikte ifrån eder, så att han icke hör.
3· Ty edra händer äro sudlade med spord, och den som afhåller sig ifrån
blod, och edra finger med missgär- ondt blir plundrad. Och Herren såg
niug; edra läppar tala lögn, eder tunga det, och det var ondt uti hans ögon,
att ingen rätt mer fanns.
hviskar falskhet.
E s. r: rs.
16. Och då han såg, att ingen var,
4· Ingen för rättvisans talan, och
ingeu utför sin sak med redlighet. och med förundran fann, att ingen
I\Ian tröstar på fåfänglighet och talar var som trädde emellan, så blef hans
falskhet, går hafvanc1e med våld och arm hans hjälpare, och hans rättfärdighet hans stöd.
Es. 63 : 5·
föder olycka.
Job rs: 3S· Ps. 7: rs.
17. Och han klädde sig i rättfärdigS· De utkläcka basiliskägg och väfva
spindelnät. Den som äter af deras het såsom i ett pansar, och segerns
ägg, han dör, och om man trampar hjälm var på hans hnfvud, och han
på ett, så kryper en huggorm fram. klädde sig i hämndens skrud till dräkt
6. Deras dvärgsnät duga ej till klä- och höljde sig i nit såsom i en mantel.
Ef. 6: '7· r Tess. s: 8.
der, och. man kan ej skyla sig med
18. Såsom de förskyllt skall han vederas arbete. Deras arbete är ondskans arbete, och våldsverk är i de- dergälla sina motståndare med vrede,
sina fiender med rättvist straff. Öarna
ras händer.
Job 8: 14 , , 5 .
7· Deras fötter löpa efter ondt och skal· han vedergälla såsom de hafva
hast a att utgjuta oskyldigt blod; deras förskyllt.
19. Och i väster skall man frukta
lankar äro ondskans tankar, förödelse
Herrens namn, och i öster hans här'>Ch nöd äro på deras stigar.
lighet, ty han kommer såsom en
Ords. r: t6. Rom. 3: 15.
8. Fridens väg känna de ej, och hopträngd flod, som Herrens väder
rätt finns ej i deras spår; de göra sina dtifver.
stigar krokiga, den som går på dem
20. Och han skall komma såsom en
l;:änner ingen frid.
förlossare för Ziou, och för dem i
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j akob, som omvänLla sig ifrån sina m en i ruin nåd förbarmar jag mig

synder, säger Herren.
E'i. to: -:u,

22.

Rom.

11: 2 6 .

•

detta skall vara ru~tt
förbund m ed dem, säger Herren: Mm
ande, som är öfver dig, och mina ord,
som jag har lagt i din mun, de skola
icke vika ifrån din mun och ifrån
dina barns eller dina barnabarus mun,
säger Herren, ifrån nu och till evig tid.
2

r. Och jag -

6o Kapitlet.

s

Det nya J erusalem .

öfver dig.
Es. 54! 7 f.
r r. Och man skall ständigt h ålla
dina portar öppna; hvarken dag eller
natt skola de stängas, att h edningarnes gods och deras konungar med sitt
följe må kunna föras in till dig.
Upp. 21:

•4·

Ty det folk och det rike, som
ej vill tjäna dig, det skall förgås, och
beduingame skola i grun d utrotas..
13. Libanons prakt skall komma till
dig, både cyp ress och bok och lönn
till att pryda min helgedoms rum, och
mina fötters rum skall jag göra härligt.
Es. 35 , • . 4 ., , 9 ,
14. Och dina förtryckares barn skola
komma till dig och öd mjukt buga sig,
och alla de som hafva h ånat dig skola
nedfalla till dina fötter och k alla dig
H errens stad, I sraels Heliges Zion.
1 2.

tatt upp, var ljus! ty ditt ljus kom mer, och Herrens h ärlighet går
upp öfver dig.
.
2. Ty si, mörkret öfvertäcker_Jorden
och töcken folken; men öfver dtg uppgår H e!Ten, och hans härlighet sk all
syna1t öfver dig.
.
Upp. 3: 9·
3· Och hedningar skola vandra 1
15. Och i stället för att du har varit
ditt ljus, och konungar i skenet, som öfvergifven och hatad och )Jes?kt ~f
u ppgår öfver dig.
Upp. 21: 24.
ingen, skall jag försätta dtg 1 evtg
4. Lyft upp dina ögon och se om- höghet, till fröj d för släk ter och släkter.
krin g dig! De församla sig alle och
r 6. Och du skall dia beduingam es
k omma till dig; dina söner k omma mjölk och dia vid konungars bröst,
fjärran från, och dina döttrar bäras på och du skall förstå, att j ag, H erren,
Es. 49: ,s, 22. 66: 2 o·
är den som frälsar dig, och att den
a rmame.
5· Då skall du se och stråla af &lädje, s tarke i J akob är den som förlossar
och ditt bröst skall klappa och vtdgas, dig.
E s . 49 , 23 .
n är hafvets skatter bäras till dig och
17. J ag vill låta guld komma i st älfolkens ägodelar föras till dig.
Jet för koppar, och silfver i stället för
6. Kamelers m ängd skall betäcka järn, och koppar i stället för . trä, och
ditt land, dromedarer från Midjan och järn i stället för sten, och jag skall
från Efa. Ifrån Saba skola de alla sätta frid till din öfve rhet och rättfärkomrua, föra guld och rökelse och dighet t ill dina styresmän.
förkunna Herrens !of.
1 s. Ej mer skall man höra talas om
7· Alla K edars får skola samlas till våld i ditt land eller om ödeläggelse
dig, Nebajots vädurar·.skola tjäna d_ig; och nöd inom dina g ränser, och du
de skola, till välbehagligt offer, bestiga skall kalla dina murar salig het o ch
mitt altare, och jag skall förhäxliga dina portar lofsån g.
E s. 26: '·
min härlighets hus.
19. Solen skall icke mer tjäna dig
8. H vilka äro desse, som flyga såsom till ljus om dagen, och månens sken
en sky, såsom dufvor till sina bon?
skall icke m er lysa dig; m en Herren
9. Ty till mig står öarnas hopp, och skall vara dig till evigt ljus, och din
Tarsis-skepp komma främst att föra Gud skall vara din härlighet.
diua barn från fjänan land. Sitt silfU pp. 2 " 2 3· n : s.
ver och sitt guld hafva de med sig,
20. Din sol skall icke mer gå ned
hem till Herrens, din Guds, n amn och och din m åne icke taga af; ty Herren
till den Helige i I srael, ty dig vill han skall vara dig till ett evigt ljus, och
förhärliga.
dina sorgecl aga: skola hafva en ände.
ro. Och främmande skola uppbygga
21. Och af dttt folk skol~ alla vara
dina m urar, och deras k onungar skola rättfär~ige.. De skola besi_tta landet
tiiina rlig; ly jag slog dig i 1nin nene, , till ev1g t1rl. Dess pla ntenu gs skott
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äro ett "\'Crk af mina händer, till mitt
förhärligande.
Matt. , 5 , , 3 .
22. Den minste skall blifva till tusen, och den ringaste till ett talrikt
folk. Jag, Herren, skall låta detta
snarligen ske i sinom tid.

skall om dem bekänna, att de äro en
säd, som Herren har välsignat.
ro. Jag vill glädja mig i Herren.
Min sj ä l fröjd e sig i min Gud! ty han
har klädt mig i segerskrud och dragit
uppå mig rättfärdighetens mantel, att
jag är såsom en brudgum i prästerlig
prydning och såsom en brud, klädd i
61 Kapitlet.
sin skrud.
Luk . "47·
I r. Ty likasom jorden skjuter upp
ProJefe,ts sändnin,K.
sin brodd och en örtagård låter sina
erreu Guds ande iir öfver mig, plan to r vä..'l:a, så skall Henen, Herren
ty Herren har smort mig till att låta rättfärdighet och lof växa i alla
båda glädje åt de arma, sändt mig hednafolkens åsyn.
att förbinda förkrossade hjärtan, att
predika frihet för de. fångna och för62 Kapitlet.
lossning för de fängslade,

H

Es. 4Z:

1.

Ps. 45: 8.

Luk. 4: 18.

att predika ett nådens år ifrån
Herren och en hämndens dag ifrån
vår Gud, att trösta alla säljande,
2.

Es. 63: 4·

Judas frälslli1lg.

FörochZions
skull vill jag icke tiga,
för Jerusalems skull vill jag
icke hvila till dess att dess rättfärdig-

3· att på de sörjande i Zion sätta het uppgår såsom solens sken och

hufvuclprydnad i stället för aska, att
gifva dem glädjens olja i stället för
sorg, äreskrud i stället för bedröfvadt
sinne, så att de skola kallas rättfärdighetens ekar, planterade af Herren
till hans förhärligande.
4· Och de skola bebygga de gamla
öde platserna; hvad af ålder varit förstördt skola de upprätta, och de skola
åter uppbygga ödelagda städer, soru
bafva legat förstörda ifrån släkte till
släkte.
Es. 5s: u .
S· Och främlingar skola erbjuda sig
att valla edra fårahjorrlar, och utiändingar skola vara edra åkerbrukare
och edra vingårclsmän.
6. Och I skolen kallas Herrens präster; I skolen heta vår Guds tjänare.
Hedningars gods skolen I äta, och i
deras härligbet skolen I insättas.
2 Krön. 29: rt . ]oel2: 17. 2 Kor. 6: 4· Es. 6o: r6.

7· I stället för eder skam skolen I
få dubbelt, och de som bafva liclit
smälek skola jubla öfver sin lott, emedan de i sitt land få dubbelt att äga,
och deras glädje bliiver evig.
8. Ty jag är Herren, som älskar
rätt, som hatar orättfärdigt rof; och
jag skall gifva dem sin lön med trofastbet och göra ett evigt förbund
med dem.
9· Och deras säd skall blifva känd
bland beduingame och deras afkomma t.lanc1 folkeu; enhvar som ser d!:m

dess salighet brinner såsom ett bloss
2. och hedningarne få se din rättfärdighet och alla konungar din ära
och du bliiver kallad med ett nytt
namn, hvill<et Herrens mun skall gifva
dig,
Upp. 10: u. Es. 6s: '5·
3· och dn blifver en präktig krona
i Herrens hand, en konungabindel i
din Guds hand.
4· Du skall ej mer kallas den öfvergifna, och ditt land skall ej mer kallas
det ödelagda, utan du skall heta min
lust och ditt land en äkta brud, ty
Herren bafver i dig sin lust, och ditt
land bar fått en man.
Es. 54: 6, 7·

Os.

I! Io.

s. Ty såsom en ung man äktar en
mö, så skola dina söner äkta dig, och
såsom ,e n brudgum gläder sig öfver siu
brud, så skall din Gud glädjas öfver dig.
6. På dina murar, o Jerusalem, bar
jag uppsatt väktare; de skola icke tiga,
h varken dag eller natt. I, som anropen Herrens namn, gifven eder in gen
ro!
Upp. 2t: 2, 10.
7· Och länmen honom ingen ro,
förrän h an bar bered t och gjort Jerusalem till ett lof på jorden!
8. Herren bar svurit vid sin högra
hand och vid sin allmakts arm: J ag
skall icke mer gifva ditt korn till mat
åt dina fiender, och främlingar skola
icke mer dricka ditt vin, för hvilket
d n har l! rhel!lt,
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9· utan de som hafva bärgat kornet
skola äta det och prisa Herren, och
de som insamlat vinet skola dricka
det i min helgedoms gårdar.
IO. Gån ut, gån ut igenom portame, jämnen en väg för folket, gören
väg, göre11 väg, rensen den från stenar, uppresen ett baner för folken!

dem efter sin barruhärtighet och sin
nåds rikedom.
Ps. Io3 : I, 2.
8. Och han sade: •De äro ju mitt
folk, barn, som icke skola svika•; och
han blef för dem en frälsare.
9· Han ömmade för all deras nöd,
och hans ansiktes ängel frälste dem.
I sin kärlek och sin huldhet förlossade
Es. 57: I4·
han dem och uppt og dem och bar
I 1. Si, Herren ropar till jordens dem i alla forntidens dagar.
2 !\'los. 13: 21. x4: 19. 23: :zo. Sak. :z: 8.
ända: Sägen till Zions dotter: Si, din
I o. 1\Ien de v oro ohörsamme och
frälsning ko=er, si, hans lön är med
honom, och hans vedergållning fram- bedröfvade hans heliga anda, och han
förvandlades till deras fiende; han
för honom!
Es. 40 : Io. Sak. g: g. r.ratt. 21: 5· ] oh. 12: I5. stridde själf emot dem.
rr. Då tänkte man på forntidens
12. Och man skall kalla dem det
heliga folket, Herrens förlossade; och dagar, på Mose och hans folk: Hvar
man skall kalla dig den eftersökta, en är han, som räddade utur hafvet, herden för hans hjord, h var är han, som
stad, som icke blifvit öfvergifven.
ibland dem sände sin heliga anda,

63 Kapitlet.
Edom:s stra.jf.

Folkds syndabekällnelu.

är han, som kommer ifrån
H vem
Edom, i röda kläder ifrån Bozra,
prunkande i sin mantel, stolt i sin
stor a kraft? •Jag är den, som förkunnar rättfärdighet och är mäktig
att hjälpa.•
2. Hvi är din mantel röd, hvi äro
dina kläder lika en vintrampares?
Upp. I9: 13·

3· •Jag har trampat vinpressen allena, och af folken var ingen med mig;
och jag trampade dem i min vrede
och pressade dem i min förbittring
och stänkte deras saft på mina kläder,
och jag har fläckat hela min dräkt.
Upp. Ig: I5.

:z l\1os. 14: 29. 4 ~los . n: 25 . Ps. 77: :zt.
I2. som ledde Mose vid högra han-

den med sin härlighets arm, som klöf
vattnet i deras åsyn, att han skulle
göra sig ett evigt namn,
13. som förde dem genom djupen,
såsom hästen går genom öknen, så
att de icke stapplade?
I4· Såsom boskapen går ued i dalen, så förde H erreus ande dem till
ro, så ledde du ditt folk, att du skulle
göra dig ett härligt namn.
15. Blicka ned ifrån himmelen och
se ned ifrån din helgedoms och din
härlighets boning! Hvar är nu din
nitälskan och din stora makt? Ditt
hjärtas ömhet och din barmhärtighet
mot mig hafva dragit sig tillbaka.
5 ~Ios. 26: I5·

Bar. 2: I6.

16. Du är dock vår fader, ty Abraham vet icke af oss, och Israel känner oss icke. Du, HetTe, är vår fader,
vår förlossare. Det var af evighet ditt
namn. Es. 43' 3· u. Mal: 2: lO. Pred. g: 5·
I7. Hvi lät du, Herre, oss gå vilse
från dina vägar, hvi förhärdade du
vårt hjärta, att vi icke fruktade dig?
Vänd tillbaka för dina tjänares skull,
för din arfvedels släkters skull!

4· Ty en hämndens dag var i mitt
hjärta, och mina förlossades år var
kommet.
Es. 3+' 8. 6I: 2.
S· Och jag såg mig om, och ingen
hjälpte mig, och jag förundrade mig,
och ingen understödde mig; då blef
min arm min hjälpare, och min förbittring stödde mig.
Es. 59 : I6.
6. Och jag nedtrampade folken i
2 ~Ios. 32: r3. Ps. go: 13·
min vt·ede och berusade dem i min
18. En liten tid ägde ditt heliga
förbittring och lät deras saft rinna
folk sitt land; våra fiender nedtrantned på jorden. •
pade din helgedom.
Ps. 74: 7· 79: I.
7· Herrens nåd vill jag förkunna,
19. Det har gått oss såsom dem,
Herrens lof för allt hvad Herren har öfver hvilka du aldrig har regerat,
gjort oss och för det myckna goda såsom om vi aldrig hade yarit kallade
emot Israels blis, som hall har gjort efter ditt uamn.
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64 Kapitlet.
Pro/dm beder /ör /olk<i.

O

a tt du ville låta himmelen remna
och du stege ned, att bergen
skälfde för din åsyn,
2. såsom ris, fattadt af elden, såsom
vatten, kokande för eld, för att göra
ditt namn kändt af dina fiender, att
hednafolken darrade för din åsyn,
3· när du gjorde fruktansvärda ting,
hvilka vi ej hade väntat! O att du
stege n ed, att bergen skälfde för din
•
l
asyn.
Dom. s: 4, 5· P s. 68: 8, 9·
4· Och ifrån evig tid har man ej
hört, och intet öra h ar förnummit,
och intet öga har sett en Gud, förutom dig, som sådant gjort för dem
som sätta sin lit till honom.
1

Kor.

2:

9·

5· Du kom dem till mötes, som med
fröjd gjorde det rätta och på dina
vägar ihågkommo dig. Om än du
vredgades att vi syndat, så skulle vi
för deras skull b lifva evigt frälste.
6. Men vi voro alle såsom en oren,
och all vår rättfärdighet var såsom
ett fläckad t kläde, och vi voro alle
vissne såsom ett löf, och våra synder
ryckte oss med sig såsom vinden.
Hes. 36: I 7·

Ps. 90: 5·

7· Och ingen var, som åkallade ditt
namn, som vinnlade sig om att h ålla
sig till dig, ty du gömde ditt ansikte
för oss, och du lät oss förgås genom
våra synder.
8. Men nu, o Herre, är du vår fader. Vi äro leret, och du är den som
har format oss, och alle äro vi din
h ands Yer k.
Rom. g: >o, n.
9· Var icke, o Herre, alltför vred
och tänk icke evigt på vår synd! Si,
tänk därupp å, att vi alle äro ditt folk!
P s. •s: 7· 79: 8.
10. Din helgedoms städer hafva blifvit en öken, Zion har blifvit en öken,
Jerusalem en ödemark.
I I. Vår helgedoms och vår härlighets hus, där våra fäder lofvat dig,
har blifvit uppbriindt i eld, och alla
våra dy rbarheter äro förs törda.
12. S kulle du vid sådant allt, o
H erre, hålla dig tillbak a, tiga stilla
och tuk ta oss så hårdt?
• l.. ycl:anc; afgud.- •• Öde t o; afv111l.
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65 Kapitlet.
H~J"Yi!ll r

J

svar.

Og-udallflglut stnl/Jad.
t rog'lles lö11.

.De

ag svarade dem som icke fråga, j ag
lät mi g finnas af dem som icke
söka m ig. Jag sade: • Här är j ag,
här är jag•, åt ett folk, som icke
åkallade mitt namn.
Es. ss: 6. Rom. to: zo.
2. J ag utstr äckte mina h änder hela
dagen till ett ohörsamt folk, som
vandrade efter sina egn a tankar på
en väg, som icke var god, R om. Io: 2,,
3· ett folk, som b eständigt förtörn ade mig inför mitt ansikte; som
offrade i trädgårdame och tänd e rök verk på tegelstenarne ;
4· som bodde i grifter och tillbragte
nätterna i grottor; som åt kött af s dn
och hade skändligt spad i sina fat;
5· som sade : •maka åt dig, kom
mig ej fö r nära; ty jag är dig för
helig! • Dess e äro mig en rök i näsan, en eld, som brinner hela dagen .
6. Si, det är upptecknadt in för m ig .
J ag skall ej tiga, utan, såsom j ag h ar
betalat, skall j ag betala d em i deras
sköte,
Ps. 79 : I2.
7· så\'äl edra synder som ät\·en edra
fäders synder, säger Herren, h vilka
tände rökverk på bergen och skymfade mig på h öjderna. J ag skallmäta
åt dem deras förra gärningars lön i
deras sköte.
8. Så säger Herren : Likasom, när
man finuer must i en vindrufva, någ on säger: •fördärfva den icke, ty Yälsignelse är däruti • ; likaså vill jag göra
för m ina tjä nares sk ull, att jag ej fördärivar dem alla.
9· Men jag vill låta utgå från J ako b och från J ud a en säd, som skall
besitta mina berg , och mina utvalde
skola besitta dem, och mina tjänare
skola b o där.
10. Och Saron skall blifva till en
betesmark för fårahjordar, och Akors
dal till en lägerstad för oxar, åt m itt
folk, som söker mig.
II. Men I, som öfvergifven H erren,
som förgäten min h elgedoms ucrg,
som duken bord för Gad * och fyll en
b ägar(> fö r Meni, **
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eder bestärmner jag för svärdet,
och vid slaktbänken skolen I alle nedfalla, emedan jag kallade, men I svaraden icke, jag talade, men I hörden
icke, och I gjorden hvad ondt var i
mina ögon och valden det som ej
täcktes mig.
12.

Es. 66: 4· J er. 7:

12.

Ords. z: 24.

I 3· Därföre s:iger Herren, Herren,
sålunda: Si, mina tjänare skola äta,
men I skolen hungra. Si, mina 1jänare skola dricka, men I skolen törsta.
Si, mina 1jänare skola glädjas, men I
skolen blygas.
14. Si, mina tjänare skola jubla af
godt mod, men I skolen ropa af sorgset
mod och kvida af förkrossadt sinne.
15. Och I skolen lämna edert namn
till svordomsord för mina utvalde:
•Så döde dig Herren, Herren• ; och
sina tjänare skall han kalla med ett
annat namn.
Es. 62: 2.
r6. Den som vill välsigna sig på
jorden skall välsigna sig vid sannfärdig Gud, och den som vill svärja på
jorden skall svälja vid sannfärdig Gud,
ty forna lidanden äro glömda och undangömda ur min åsyn.
17. Ty si, jag skapar en ny himmel
och en ny jord, och det gamla skall
icke mer ihågkommas och icke läggas
på hjärtat.

Es. 66:

22.

2

Petr. 3; 13.

Upp.

21:: 1.

r8. Men fröjdens och glädjens till
evig tid åt hvad jag skapar! ty si,
jag vill skapa Jerusalem till glädje och
dess folk till fröjd.
Es. 62: 5 .
19. Och jag skall glädjas åt Jerusalem och fröjdas åt mitt folk, och
ljttd af gråt och ljud af klagan skall
icke höras mer där inne. Es. 6o: 20.
20. Och därifrån skall man ej höra
omtalas något dibarn, några dagar
gammalt, eller någon åldring, som
icke har fyllt sitt åldersmått, ty såsom yngling dör den hundraårige,
och den som icke uppnår hundra år
skall anses såsom förbannad.
21. Och de skola bygga hus och
bo i dem och plantera vingårdar och
äta deras frukt.
22. De skola icke bygga och en
annan bo, de skola icke plantera och
en annan äta, ty mitt folks dagar
skola blifva såsom ett träds dagar, och

KAP. fl6: ö.

mina utvalde skola njuta sina händers
verk.
Ps. " 3· 52: to. 9"' '3·
23. De skola icke arbeta fåfängt och
icke föda barn till bråddöd, ty de äro
en säd af Herrens välsignade. och de
skola få behålla sina barn.
Kor. ts: s8.

I

Och förrän de ropa skall jag
svara, och medan de ännu tala skall
jag bönhöra.
Dan. 9: 23. Matt. 7: 7·
25. Varg och lamm skola beta tillsammans, och lejonet skall äta hö såsom oxen, och ormen skall föda sig
af mull. De skola icke göra något
ondt och fördärfligt någonstädes på
min helgedoms berg, säger Herren.
24.

Es. n: 6, 7, 9·

66 Kapitlet.
Israels

ly~.:!.:liga

framtid.

S

å säger Herren: Himmelen är min
tron, och jorden är min fotapall.
H vilket är då det hus I skullen bygga
åt mig, och hvilket är rumtnet för
min hvila?
r .Kon. 8: 27.

Krön. 6: 18. Ap. G. 7: 48.

2

Och detta allt har min !_land gjort,
och allt detta blef till, säger Herren;
och jag ser till den arme och till den
som hafver en förkrossad anda och
till den som fruktar för mitt ord.
2.

Ps. 34: '9·

sr: '9·

Es. 57: •5·

3· Den som offrar en oxe, han slår
ihjäl en man; den som offrar ett får,
han vrider halsen af en hund; den
solll frambär spisoffer, han frambär
svinblod; den som tänder rökverk, han
ärar det som intet är. Likasom desse
välja sina egna vägar och deras själ
förlustar sig med sina styggelser,
4· så skall ock jag välja deras ofärd
och låta h vad de frukta komma öfver
dem, emedan jag kallade dem och
ingen svarade, emedan jag talade och
de icke hörde, utan gjorde hvad ondt
var i mina ögon och valde det som
ej täcktes mig.
Es. 6s:

12.

Jer. 7: 13.

Ords. r:

24.

5· Hören Herrens ord, I som frukten för hans ord! Edra bröder, som
hata och förskjuta eder för mitt namns
skull, säga: •Må Herren bevisa sin
härlighet, att vi må se eder glädje!•
Men de skola komma på skam.
32

KAP. 66: 6.
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6. Larm höres ifrån stat1en, en röst
höres ifdtn templet, en röst ifrån Herren, som vedergäller sina fiender.
7· Innan hon har känt någon vånda
föder hon barn; innan hon haft några
födslosmärtor blir hon förlöst med
gossebarn.
Upp. 1 2: s.
8. H vem har hört sådant, h vem har
sett sådant? Kan på en dag ett land
fram bringas, eller kan ett folk födas
på en gång? Ty utan värk har Zion
framfödt sina barn.
9· Månne jag skulle öppna moderlifvet och icke gifva kraft att föda,
säger Herren, eller skulle jag, som
gifvit kraft att föda, hindra födseln?
säger din Gud.
ro. Glädjen eder medJerusalemoch
jublen öh·er henne, I alle, som älsken
henne! Fröjden eder med henne, I
alle, som hatven sötjt öfver henne,
r r. så att I di en eder mätta vid
hennes trösterika bröst, så att I måtten .. suga och njuta af hennes äras
modersmjölk!
r 2. Ty så säger Herren: Si, jag vill
leila sällhet till henne såsom en flod,
och hedningarnes härlighet såsom en
öfversvämmande ström; och I skolen
dia och bäras på arrname och vaggas
på knän.
Es. 48: t 8, 49: 2 2. 6o: t6.
13. Likasom en moder tröstar sitt
barn, så skall jag trösta eder, och I
skolen finna tröst i Jerusalem.
14. Och I skolen se det, och edert
hjärta skall fröjdas, och edra ben skola
frodas såsom gräset, och Herrens hand
skall göra sig känd för hans tjänare,
men på sina fiender skall han vredgas.
r s. Ty si, Herren skall komma med
eld, och hans vagnar skola vara såsom en storm, för att låta sin vrede
utbryta i glöd och sin näpst i eldslågor.
2 Tess. t: 7, 8.
r6. Ty med eld och med sitt svärd
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skall Herren döma allt kött, och månge
skola fällas af Herren.
17. De som helga och rena sig och
gå till Offerlundarne och dyrka en där
i midten uppställd bild, som äta svinkött och oren spis och möss, de skola
allesammans förgås, säger Herren;
18. ty jag - deras gärningar och
deras tankar! Tiden stundar att samla
alla folk och tungomål, att de må
komma för att se min härlighet
19. Och jag vill bland dem låta ske
ett under och sända några undsluppna
af dem såsom sändebud till hednafolken, till Tarsis, Pul och Lud, bågskyttarne, till Tuba!, Javan och öarna,
som icke hafva hört talas om mig,
och som ej hafva sett min härlighet,
att de må förkunna min härlighet
bland hednafolken.
20. Och de skola föra alla dina bröder ifrån alla hednafolk såsom offergåtvor åt Herren, på hästar, vagnar,
bårar, mulor och kameler, till min
helgedoms berg i Jerusalem, säger
Herren, likasom Israels barn frambära offergåfvor i rena kärl till Herrens hus.
2r. Och äh·en utaf dessa skall jag
taga till präster och Leviter, säger
Herren.
22. Ty likasom den nya himmel och
den nya jord, som jag gör, skola bestå
inför mitt ansikte, säger Herren, så
skall eder säd och edert namn äga bestånd. Es. 6s: 17. 2 Petr. 3: 1 ~ . Upp. 2 1: r.
23. Och det skall ske fdtu nymånad
till nymånad, och från sabbat till sabbat, att allt kött skall komma att tillbedja för mitt ansikte, säger Herren.
24. Och de skola gå ut och se liken
af de människor, som hafva varit trolösa emot mig; ty dessas mask skall
icke dö, och deras elcl skall aldrig
slockna, och de skola vara en styggelse för allt kött.
Mark. g: 44, 46, 48.

