Profeten Jeremia.
j ag sade: J ag ser en staf af det YRkande trädet.*
12. Och Herren sade till mig : Rätt
Dessa äro Jeremias ord, som var har du sett; ty jag vill vaka öfver
son till Hilkija, en präst i Ana- mitt ord för att verkställa det.
tot i Benjamins land,
r 3· Och Herrens ord skedde andra
2. till hvilken Herrens ord skedde
gåugen till mig sålunda: H vad ser du?
i Josias, Ammons sons, Judas koOch jag svarade: Jag ser en sjudande
n ungs, tid, i trettonde året af hans
gryta norr ifrån.
Hes. n: 7, " ·
regering,
J4. Och Herren sade till mig: Norr
3· äfvensom i J ojakims, J osias sons,
ifrån skall olyckan inhryta öfver alla
Judas konungs, tid, ända till slutet af dem som bo i landet.
Zedekias, Josias sons, elfte regerings15. Ty si, jag skall kalla alla folk i
år i Juda, intillJerusalemsbortförande
nordens riken, säger Herren, att de
i den femte månaden.
skola komma och uppställa sina tro2 Kon. 23: 34·
24: 17.
2 Krön. 36: to.
ner i ingången till Jerusalems portar
4· Och Herrens ord skedde till mig och Yid alla dess murar rundt omsålunda:
kring och vid alla Judas städer.
S· Jiörrän jag danade dig i moderJer. 4: 6 . s: 15. 52. 4.
r6. Och jag skall håJJ., räfst med
litvet kände jag dig, och förrän du
utgick ur din moders kved utkorade dem, för all deras oi1dskas 'kull, emejag dig och satte dig till en profet för dan de hafva öfvergifvit mi; och tänd l
rökverk åt andra gudnr ocl1 tillbedt
folken.
Gal. x: 15.
sina händers verk.
6. Och jag sade: Ack Herre, Herre!
17. Och du, omgjorda dina länder
Si, jag förstår icke att predika, ty jag
och statt upp och predika för dem
är för ung.
2 Mos. 4: 10. 6: 12.
allt det jag bjndc1 dig! Låt dig icke
7· Och Herren sade till mig: Säg förskräckas af dem, att jag icke måtte
icke: •jag är för ung•! utan hvarthelst förskräcka dig för dem.
Lnk. 12 : 35 · 1 Petr. t: 13.
jag sänder dig skall du gå, och hvadI8. Och si, jag vill i uag göra dig
helst jflg befaller dig skall du predika.
8. Frukta icke för dem! ty jag är till en hefiist stad och till en järnmed dig, och jag vill bevara dig, säger pelare och till en kopparmur för hela
Herren. s Mos. 3" 6. Jos. x: s, 6. Hes. 3: 9· landet emot Judas konungar, emot
dess furstar, emot dess präster och
9· Och Herren räckte ut sin hand ellJot folket i landet,
Jer. xs: ""·
och kom vid min mun, och Herren
19. så att, om de än strida emot
sade till mig : Si, jag vill lägga mina dig, skola de likYäl icke varda dig
ord i din mun.
Es. 6: 7 .
öfvennäktigc, ty jag är med dig, säro. Se! jag sätter dig i dag öfver ger Herren, till att bevara dig.
folken och öfver rikena, att du skall
upprycka, nedbryta, förstöra, fördärfva,
2 Kapitlet.
bygga och plantera.
fi"ofk, ts ot~rck<:rlmlut mot Jferrt'1l,
Jer. s: I.of.· 2 Kor. to: 4, 5·
II. Och Herrens ord skedde till mig
ch Herrens orcl skeclcle till mig
sålunda: Jeremia! hvad ser du? Och
sålnll'b:

x Kapitlet.
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Gack bort och predika i Jerusalems öron och säg: Så säger Herren: Jag kommer ihåg, dig till godo,
din ungdoms kärlek, och att du älskade
mig under din troletningstid och följde
efter mig i öknen, i det land, där
man icke sår;
Hes. 16: s.
3· då Israel var Herrens helgedom
och var hans förstlingsfrukt, af h vilken
ingen fick äta utan att ådraga sig
skuld och utan att olycka kom öfver
honom, säger Herren.
2.

lefvande vatten, hafva de öfvergifvit
för att göra sig brunnar, usla brunnar, som icke hålla vatten.
] oh. 4: '3• '4·

14. Var Israel en träl eller en hemfödd slaf? Hvi blef han gifven till
rof?
rs. Lejon röto emot honom och
upphofvo sin stämma och förödde hau o;
land. Hans städer blefvo uppbrända,
så att ingen bor i dem.
Es. s: 29. J er. 4: 7·
16. Till och med Nois och Taph<tn·
4· Hören Herrens ord, I af Jakobs hes' barn gjorde dig hjässan kal.
hus och alla släkter af Israels hus!
Es. '9' '3·
17. Var det icke du själf, som ådrog
S· Så säger Herren: H vad orätt hafva edra fäder funnit hos mig, att de dig detta, då du öfvergaf Herren, din
aflägsnade sig ifrån mig och lupo Gud, så ofta han ville leda dig på den
J er. 4: r8.
efter fåfänglighet och blefvo fåfänglige rätta vägen?
18. Och hvad hafver du att skaffa
Es. s:+· Mik. 6: 3·
6. och icke sade: Hvar är Herren, med vägen till Egypten för att dricka
som förde oss utur Egyptens land af Sihors vatten? Och h vad hafver
och ledde oss i öknen, i det öde och du att skaffa med vägen till Assyrien
gropiga landet, i torrhetens och mörk- för att dricka af älfvens vatten?
Es. 3r: :r.
rets land, i det land, där ingen gick
19. Det är din ondska, som tuktar
vägen fram och där in gen människa
dig, och din olydnad, som näpser dig.
bodde?
slllos. 8: 'S·
Vet därföre och besinna, hvad jäm7· Och jag förde eder till ett börmer och sorg det med sig hafver, att
digt land, att I skullen äta dess frukt du öfvergifver Herren, din Gud, och
och dess afkastning. Men då I haden
icke fruktar mig! säger Herren, Herinkommit dit, orenaden I mitt land
Es. 3 : 9· Os. s: S·
och gjorden mitt egendomsland till ren Zebaot;
20. ty sedan lång tid tillbaka sönen styggelse.
derbröt du ditt ok och sönderslet du
8. Prästerna sade icke: H var är Herdina band och sade: •jag vill icke
ren? Och de lagkloke kände mig icke,
tjäna•, ty på alla höga berg och under
och de styrande afföllo ifrån mig, och
alla gröna träd bedref du ditt horeri.
profeterna profeterade i Baals namn
Es. 57: s-7. ]er. 3: 6.
och gingo efter dem som icke kunde
21. Och jag hade planterat dig såhjälpa.
som en ädel vinstock af idel äkta frö.
9· Därföre vill jag än vidare gå till Men huru har du nu blifvit mig förrätta med eder, och med edra barns vandlad till vildrankor på ett främbarn vill jag gå till rätta, säger Herren; mande vinträd?
Ps. Bo: 9· Es. 5 : •.
10. ty gån bort till Ritteernas öar
Matt. 21: 33 f. Mark. 12: x. Luk. 20: g.
och sen till och sänden bud till Ke22. Ja, om du än tvådde dig med
dar och gifven noga akt och sen till, lutsalt och toge dig mycken såpa, så
om sådant har händt där!
skulle dock din ondskas fläckar synas
II. Har väl något hednafolk utbytt för mig, säger Herren, Herren.
sina gudar, ändock desse inga gudar
23. Huru kan du säga: Jag bar icke
äro? då likväl mitt folk har utbytt orenat mig, efter Baalerna har jag
sin härlighet emot det som icke kan icke lupit? Tänk på, huru du bar
sktckat dig i dalen, och besinna bvad
hjälpa.
Ps. ra6: 20.
12. Häpnen häröfver, I himlar, för- du gjorde, då dn lopp omkring såskräckens och bäfven högeligen! sä- som en lättfotad ung kamelko i sin
brunst,
ger Herren,
s Mos. 3., ,, Es. r: 2.
13. ty mitt folk har gjort en dub24. och såsom en vildåsna, uppfödd
bel synd. Mig, som är en källa med i öknen, som i sin lustas ifver flåsa•
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efter luft, utan att någon kan stäfja
hennes brånad, och som träffas när
hennes månad kommer, utan att de
som söka henne behöfva löpa sig
trötta!
25. Akta din fot, att den ej tappar
skon, och din strupe, att den icke
blir för törstig! Men du sade: nej,
det får vara, ty jag älskar främmande
och efter dem vill jag löpa.

KAP. 3: 7.

nog skall hans vrede vända sig ifrån
mig•. Si, till doms vill jag gå med
dig för det du säger: •jag har icke
syndat>.
36. H vi skyndar du så för att komma
in på en annan väg? Äfven för Egypten skall du komma på skam, likasom du kom på skam för Assyrien.
.. 2 Krön. 28: 20.

Es. 30: 3, 5·

37· Afven därifrån skall du utgå
med dina händer lyfta öfver hufvudet;
26. Likasom en tjuf får skämmas ty Herren har förkastat dem, till h vilka
då han blir ertappad, alltså kom Is- du satte din lit, och genom dem skall
raels hus på skam, de, deras konun gar, du icke hafva någon framgång.
deras furstar, deras präster och deras
profeter,
3 Kapitlet.
27. hvilka sade till stocken: du är Klatrm• öfvrr folkets synd. Upjmnni.ttr till
min fader, och till stenen: du har
bättrhtg.
födt mig; ty mig vände de ryggen
ch han har sagt: Om en man skiltill och icke ansiktet. Men när nöd
jer sin hustru ifrån sig och hon
var å färde, <lå sade de: upp och
går ifrån honom och tager en annan
hjälp oss!
man, får han då taga henne till sig
28. Men hvar äro nu dina gudar,
igen? Blefve då icke detta landet ohelsom du har gjort dig? Må de stå
gad t? Men du har bedritvit hor med
upp, om de kunna hjälpa dig i din
många älskare, och du skulle dock
nöds tid! ty lika många städer du
få komma igen till mig? säger Herren.
hafver, lika många gudar hafver du,
5 Mos. 24: 4·
Juda.
s Mos. 3" 37·
2. Lyft upp dina ögon till de kala
Dom. 10: 14. Os. 13: to. Jer, u: IJ·
höjderna och se dig omkring! Hvar
29. Hvi viljen I gå till rätta med blef du icke skändad? Vid vägarue
mig? I hafven alle affallit ifrån mig, satt du och vaktade på dem, som en
Arab i öknen, och orenade landet med
säger Herren.
30. Förgäfves har jag slagit edra ditt horeri och din ondska.
I Mos. 38: '4·
barn. De låta dock icke tukta sig.
3· Och om än regnets skurar förEdert svärd har, likt ett förhärjande
böllos och intet särlaregn kom, be
lejon, uppfrätt edra profeter.
höll du dock din skökapanna och
Es. z: 5· Jer. s: 3· Matt. 23: 34·
Hes. 3: 7.
31. Hvilket släkte I ären! Gifven ville icke skämmas.
4· Ropade du icke nyligen till mig:
akt på Herrens ord! Har jag för Israel varit en öken eller ett mörkrets Min fader, min ungdoms förtrogne
Ps. 7" '7·
land? Hvi säger då mitt folk: vi vilja är du.
S· Skulle han kunna vredgas evinvara frie, till dig vilja vi ej mer gå?
32. Plägar väl en jungfru förgäta nerligen och för alltid bevara sin
sitt smycke eller en brud sin gördel? vrede? Si, så sade du, men gjorde
Ps. zo 3 : 9 .
Men mitt folk förgäter mig i dagar allt ond t du kunde.
utan tal.
Jer. 3: ''·
6. Och Herren sade till mig i ko33· Huru väl inrättade du ej din nung J osias tid: Har du ock sett h vad
väg när du gick att söka älskog? Där- den affälliga Israel gjorde? Hon gick
före vande du dig ock vid det ondas bort på alla höga berg och under alla
vägar.
gröna träd och bedref där hor.
34· Till och med på dina klädesJer. 2: 20.
7· Och jag tänkte: Sedan hon har
fållar har hjärtblodet af fattiga oskyldiga påträffats, utan att desse af dig gjort allt detta, skall hon vända tillblifvit ertappade vid inbrott, ty mot baka till mig. Men hon vände icke
alla sådana vänder du dig.
tillbaka. Och hennes syster, den tro35· Och du sade: »jag är oskyldig; lösa Juda, såg det. Hes. 16: 46. 23: 2 1 •·
32"

O
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8. Och jag såg, att, ändock jag för
Israels horeri hade öfvergifvit henne
och gifvit henne sitt skiljebref, hennes syster, den trolösa Juda, likväl
icke tog sig till vara, utan gick bort
och bedref hor.
5 Mos. 2 4: "
9· Och af ryktet om hennes horeri
vardt landet orenadt, och hon bolade
med stock och sten.
ro. Och under allt detta vände icke
den trolösa Juda, hennes syster, tillbaka till mig af hela sitt hjärta, utan
endast falskeligen, säger Herren.
r r. Och Herren sade till mig: Den
affälliga Israel är att räkna för from
i jämförelse med den trolösa Juda.
Hes . r6: 5'·

23! II .

Gack bort och predika dessa
ord norr ut och säg: Vänd om, du
affällign Israel, säger Herren, så vill
jag icke bortvända mitt ansikte ifrån
eder, ty jag är barmhärtig, säger Herren, och vill icke vredgas evinnerligen.
12.

Ps. 86: '5·

'45' 8 ·

Allenast känn din missgärning,
att du har syndat emot Herren, din
Gud, och lupit hit och dit till frärnmande gudar, under alla gröna träd,
men icke lydt min röst, säger Herren.
14. Orovänden eder, I affälliga barn!
säger Herren, ty jag är eder äkta
man, och jag vill hämta eder, en ifrån
h varje stad och två ifrån hvalje stam
och föra eder till Zion
15. och gifva eder herdar efter mitt
hjärta, som skola leda eder med förstånd och vishet. J er. 23: 4· Hes. 34: 23.
16. Och det skall ske, när I vuxit
till och blifv-it förökade i landet, på
den tiden skall man, säger Herren,
icke mer tala om Herrens förbundsark och icke mer tänka på honom
eller komma honom ihåg eller sakna
honom, och ingen ny sådan skall
varda gjord,
17. utan på den tiden skall man
kalla Jerusalem Herrens tron, och
alla folk skola församla sig dit, för
Herrens namns skull, till Jerusalem,
och icke mer vandra efter sitt onda
hjärtas hårdhet.
Es . 2: 2, 3 . Mik. 4 : r, 2.
18. I de dagarue skall Judas hus
gå till Israels hus, och de skola tillsa=ans komma ifrån nordlandet in
i det land, som jag har gihit åt edra
fäder till besittning.
13.

7 5O

19. O ch jag sade: Huru skall jag
utmärka dig ibland barnen och gifva
dig ett kostetigt land, det härligaste
ibland folken, till besittning? Och jag
sade: I skolen kalla mig Fader, och
I skolen icke vika ifrån mig.
20. Men såsom en hustru, som är
trolös mot sin make, hafven I af Israels hus varit trolöse mot mig.
21. På de kala höjderna höres ljudet af Israels barns klagolåt, att de
hafva förvändt sin väg och förgätit
Herren, sin Gud.
Jer. ., 32 .
22. Vänden om, I affälliga barn, så
vill jag hela eder ifrån edert affall!
•Si, vi komma till dig, ty du är Herren, vår Gud.
23. Sannerligen, till intet gagnar
larmet ifrån höjderna, ifrån bergen.
Sannerligen, i Herren, vår Gud, är
Israels hjälp.
Ps. 12 x: ,, 2 ,
24. Och den skamlige afguden har
förtärt våra fäders förvärf, ända ifrån
vår ungdom, deras får och deras oxar,
deras söner och deras döttrar.
25. Så må vi nu ligga i vår skam,
och vår vanära betäcka oss! ty emot

~rr~~~av;;d~~~rf:f~~r ~ni':o~\~

ända till denna dagen, och vi hafva
icke lydt Herrens, vår Guds, röst.•

4 Kapitlet.
Nya bättri,gsroj.

strafftal emot Juda.

O

m du omvände dig, Israel, till
mig, säger Herren, och om du
bortskaffade dina styggelser ifrån mitt
ansikte, så skulle du icke kringirra
flyktig;
2. och svure du: •så sant Herren
lefver>, i sanning, rätt och rättfärdighet, så skulle ock hedningarne välsigna sig i honom och berömma sig
i honom;
I

Mos.

~2:

xB.

Es. 45: 25.

48:

T.

2

Kor. xo:

17 .

3· ty så säger Herren till männen
af Juda och Jerusalem: Bryten eder
ny åker och sån icke ibland törnen!
Os. Jo:

12.

4· Omskären eder åt Herren och
läggen bort edert hjärtas förhud, I
Judas män och I Jerusalems inbyggare, att icke min vrede må utbryta
såsorn en eld och brinna så, att ingen
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kan utsläcka den, för edra gärningars ifrån fjärran land och höja sitt härondskas skull!
skri emot Judas städer.
5 Mos. xo: x6. 3o: 6. Es. 65: 5· Rom . .: 28, •9·
17. Såsom åkervaktare lägra de sig
alla sidor däromkring, ty man har
s. Förkunnen i Juda och ropen ut på
satt sig upp emot mig, säger Herren.
i Jerusalem och sägen: •Stöten i basun
18. Din vandel och dina gärningar
i landet!• Ropen med full röst och
hafva ådragit dig detta. Sådan är
sägen: >Församlen eder och låtoro oss
följden af din ondska, ty bitter är den
draga in n ti de befästa städerna! •
och träffar dig i hjärtat.
6. Uppresen ett baner mot Zion
Ps. ro7 : 17. Es. so: x . Os. 13: 9·
till, flyn och stannen icke! ty jag
19.
Mitt bröst, mitt bröst! hvad
låter en olycka komma norr ifrån och
sveda i mitt hjärtas kamrar! mitt
en stor nöd.
Jer. x: , 3 , '4·
7· Ett lejon drager ut ifrån sitt hjärta klappar i mig. Jag kan ej
snår, och en folkförstörare bryter upp tiga, ty basunskall, härskri hör dn,
Es. 22: 4· ]er. 9: x.
ifrån sitt rum för att föröda ditt land min själ.
20. Nederlag efter nederlag utropas,
och nedbryta dina städer, så att ingen
ty hela landet är förhärjadt. Plötsskall kunna bo i dem.
ligt varda mina tjäll förstörda, inom
Es. s: •9· J er. 2: '5· s: 6.
8. Därföre om gjorden eder med säck, ett ögonblick mina tältdukar.
21. Huru länge skall jag se baneklagen och järnren eder! ty Herrens
vredes glöd skall icke återvända ifrån ren och höra basunens ljud?
22. Ty galet är mitt folk.
Mig
OSS.
J er. 6: 26 .
9· Och på den dagen skall, säger känna de icke. Dåraktiga barn äro
Herren, konungens och furstames rå- de och hafva intet förstånd. Vise äro
dighet svika, och prästerna skola varda de till att göra det oudt är, men att
förstummade och profeterna bestörte. göra det godt är förstå de icke.
Rom. x6: •9·

ro. Och jag sade: Ack Herre, Herre!
visst missledde du detta folket och
Jerusalem mycket då du sade: •Eder
skall väl gå», ehuru svärdet redan
rörde vid strupen.
I r. På den tiden skall det heta till
detta folket och till Jerusalem: En het
vind kommer ifrån höjdemu i öknen
mot mitt folks dotter, icke för att
kasta eller rensa säd;
12. en starkare vind än en sådan
skall skickas af mig. Nu skall jag
hålla räfst med dem.

23. Jag såg på jorden, och si, hon

var tom och öde, och på himmelen,
och si, där fanns intet ljus;
Es . s: 30.

so: 3·

24. jag såg på bergen, och si, de

skälfde, och alla höjder darrade;
25. jag såg, och si, där var ingen
människa, och alla himmelens fåglar
voro bortflugne;
26. jag såg, och si, det fruktbara
landet hade blifvit en ödemark, och
alla dess städer voro nedbrutna för
Herrens ansikte och för hans vredes
13. Si, såsom ett moln uppstiger glöd.
han, och hans vagnar äro såsom ett
27. Ty så sade Herren: Helalandet
stormväder. Hans hästar äro snab- skall vara öde, men allt vill jag dock
bare än örnar. • V e oss! ty vi äro icke förstöra.
]er. s: xS.
28. Häröfver sörjer landet och förförlorade. •
14. Två, Jerusalem, ditt hjärta rent mörkas himmelen där ofvan; ty så
ifrån det ondt är, på det att dn må har jag sagt och beslutit och vill icke
varda hulpen! Huru länge skola dina ångra mig och icke taga det tillbaka.
syndiga tankar dväljas i ditt bröst?
29. För ryttares och bågskyttars rop
Es. r: r6.
taga alla städer till flykten. I skogsrs. Ty ifrån Dan höres budbärarens snåren löper man in och drager upp
rop, och o lyckstidningen ifrån Efraims i bergsskrefvorna. Alla städer stå öde,
och ingen bor i dem.
berg.
Jer. 8: x6.
16. Förknnnen för folken, ropen ut
30. Och hvad vill du göra, du föremot Jerusalem: Si, belägrare komma störda? Om du än klädde dig i pur-
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pur, om du än smyckade dig med
smycken af guld och ingnede med
blyglans dina ögonlock, så gjorde du
dig dock skön förgäfves. Dina älskare
förakta dig, trakta efter ditt l if;
31. ty jag hör ett rop såsom af en
barnaföderska, ett ångestskri såsom
af en förstföderska, ett rop af Zions
dotter; hon flämtar och slår ut sina
händer, sägande: Ack, ve mig! min
själ uppgifves för dråpare.
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söka dem, säger Herren, och skulle
min själ icke hämnas på ett sådant
folk som detta?
Jer. 9 : 9 .
ro. Bestigen deras murar och fördäriven dem, utan att dock förstöra
allt! Rifven bort dess vinrankor! Herrens äro de icke,
rr. ty trolöse hafva de varit emot
mig, både Israels hus och Judas hus,
säger Herren.
12. De förnekade Herren och sade:
>Han är icke till, och intet ond t skall
drabba oss, och svärd och hunger skola
5 Kapitlet.
vi icke se;
s 1\Ios. 29: '9· Es. 28: '5·
Alla äro {)1t(/e. Alla förmanas.
r 3· och profeterna skola varda till
ö pen omkring på gatorna i J e- väder, och ingen är som talar genom
rusalem och sen till, och gifven dem: Så skall det gå dem själfva>
akt och söken på dess torg! Om I
14. Därföre säger Herren, härskafinnen någon, om där är någon, som
gör rätt och söker sanning, så vill rornas Gud: Emedan I fören sådant
tal, si, så vill jag göra mina ord i
jag vara staden nådig.
2. Men om de än säga: •så sant din mun till en eld och detta folk till
Herren lefver», så svärja de dock falskt. ved, och elden skall förtära dem.
rs. Si, jag skall låta komma öfver
3· Är det icke trohet, Herre, som
dina ögon söka? Du slog dem, men eder, I af Israels hus, säger Herren,
de kände ingen smärta därvid. Du ett folk fjärran ifrån, ett mäktigt folk,
tuktade dem, men de ville ingen var- ett urgammalt folk, ett folk, hvars
ning taga. De gjorde sina ansikten tungomål du icke förstår, hvars tal
hårdare än sten och ville icke om- du icke begriper,
5 Mos. 28: 49· Es. s: o6. J er, x: 15. 6: 22.
vända sig.
Es. I: 5· Jer. "' JOo
r6. och hvars koger är såsom en
4· Då tänkte jag: Det är säkerligen
blott de ringare, som äro så oför- öppen graf; och hjältar äro de alleståndige, ty de käuna icke Herrens samman.
17. Och de skola förtära din säd
väg, sin Guds lag.
5· Jag vill gå till de stora och tala och ditt bröd, dina söner och dina
med dem, ty de känna Herrens väg döttrar. De skola förtära dina får
och sin Guds lag. Men ä.fven de hade och dina fäkreatur, ditt vinträd och
allesamman sönderbrutit sitt ok och ditt fikonträd. Dina befästa städer,
på hvilka du förlitar dig, skola de
sönderslitit sina band.
nedrifva med svärd.
3 Mos. 26: 16. 5 i\Ios. 28: 31, 33·
6. Därföre skall ock ett lejon ifrån
skogen slå dem och hedarnes ulf förr8. Men dock vill jag, säger Herdärfva dem och en leopard vaka vid ren, på den tiden icke i grund förderas städer. Alle, som utgå därutur, störa eder.
J er. 4: ., 7.
skola varda 1ifne, ty deras synder äro
många och deras öfverträdelser äro
19. Och om de säga: Hvi gör Herren, .vår Gud, oss aUt detta? så skall
talrika.
Os. , 3 : 7·
7· Hvi skulle jag vara dig nådig? du svara dem: Likasom I hafveu öfDina barn hafva öfvergifvit mig och vergifvit mig och tjänat främmande
svurit vid falska gudar. Jag tog ed gudar i edert eget land, alltså skolen
af dem, men de bröto sin tro och I ock tjäna främmande i ett land, som
lupo hoptals till skökohuset.
icke är edert.
Jer. 16: zo.
8. De voro välfödda vrenska hingstar
20. Berätten detta i Jakobs hus och
like, gnäggande, den ene efter den prediken i Juda och sägen:
21. Hören detta, du galna folk, som
andres hustru.
Hes. 22: to, n.
9· Skulle jag icke för sådant hem- icke hafver förstånd, I som hafven
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ögon och icke sen, I som hafven öron
och icke hören! Es. 6: 9 , 10. 4 2: ,s, '9·
22. Skolen I icke frukta mig, säger
Herren, och icke bäfva för mig, som
har satt sanden till en gräns för hafvet, till en evig skranka, hvilken det
icke kan öfverstiga, och hvilken, om
än dess böljor svallade och brusade,
de dock icke skulle mäkta att öfverstiga?
Job 26: to. 38: 8. Ps. 104: 9·
23. Men detta folket hafver ett affälligt och ohörsamt hjärta. De afföllo och fortforo därmed
24. och sade icke i sitt hjärta: >låtom
oss frukta Herren, vår Gud, som gifver oss regn, både arlaregn och särlaregn, i sinom tid! De bestämda skördeveckorna skall han bevara åt oss >.
s Mos. n : '4 · Ap. G. '4' '7·
25. Edra missgärningar rubba dessa,
och edra synder undandraga eder afkastningen;
26. ty ibland mitt folk finnas ogudaktige, h vilka ligga på lur såsom fågelfängare, ställa ut försåt och fånga
människor.
27. Deras hus äro fulla med bedrägeri, likasom en fågelbur är full
med fåglar; därföre hafva de ock blifvit store och rike.
28. De hafva blifvit fete och skinande och gått långt i allt hvad ondt
är och aldrig främjat hvad rätt är,
den faderlöses rätt, att den skulle få
framgång, och aldrig antagit sig de
armes sak.
Es. 1: 2 3 . Sak.
to.
29. Skulle jag icke hemsöka sadant,
säger Herren, och skulle min själ
icke hämnas på ett sådant folk som
detta är?
30. Förskräckliga och rysvärda ting
bedruvas i landet.
3 r. Profeterna profetera falskt, och
prästerna härska vid sidan af dem,
och mitt folk vill gärna så hafva det.
Men hvad viljen I göra på sistone?

z:

Jer. 23: 25, 26.

H es. 13: 6.
t

Petr.

s:

Matt. 23 kap.

3·

6 Kapitlet.
Hotelser "f stmjf för fotkds sy1tder.

Flyn bort, I Beujamins barn, utur
Jerusalem och blåsen i basun i
Tekoa och resen upp ett tecken i
Bet-Kerem! ty en olycka är på färde
norr ifrån och stor nöd.
J er. r: , 4,

KAP. 6: H.

Zious dotter, den fagra och förklemade, på henne vill jag göra slut
3· Till henne skola herdar komma
med sina hjordar. De skola uppslå
sina tält rundt omkring henne och
beta, hvar på sitt håll.
4· luvigen eder till strid emot hennel
>Upp, dragom åstad vid middagstiden\
Ve oss! ty dagen tager af, och aftonens skuggor utsträcka sig.
5· Upp, dragom åstad på natten och
förstörom hennes palatser!»
2.

6. Ty så har Herren Zebaot sagt:
Fällen träd och uppkasten vallar emot
Jerusalem! ty den staelen är det. Hemsökelsen stundar. Idel våld bor där
inne.
7· Likasom en brunn håller sitt vatten friskt, så håller hon sin ondska
frisk. Där inne höres orätt och våld;
krankhet och sår äro ständigt för min
åsyn.
Es. 57: 20.
8. Bättra dig, Jerusalem, att icke
mitt hjärta må slita sig ifrån dig och
jag icke må göra dig till en ödemark,
ett land där ingen kan bo!
9· Så har Herren Zebaot sagt: Likasom på ett vinträd, så skall ock på
kvarlefvan af Israel efterskörd hållas.
För, såsom skördemannen, din hand
tillbaka mot rankorna!
ro. Till hvilken skall jag tala och
ställa min varning, att de måtte höra?
Si, deras öron äro oomskurna, så att
de icke kunna lyssna till. Si, Herrens ord är dem till hån. De hafva
intet behag däruti.
r r. Men af Herrens vrede är jag
full; jag mäktar icke hålla den inne.
Utgjut den både öfver barnet på gatan och öfver ynglingarnes gillen! ty
både man och kvinna skola varda
träffade, den gamle och elen på dagar
mätte;
12. och deras hus skola tillfalla främmande tillika med deras åkrar och
hustrur, ty jag vill uträcka min hand
öfver landets inbyggare, säger Herren;
13. ty från den minste till den störste
fika de alla efter vinning, och ifrån
profeterna till prästerna fara de alla
med lögn,
Es. s6: n. Jer. 8: to.
14. och de hela mitt folks dotters
skada på lättfärdigt sätt, sägande:

KAP. 6: 15.
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»det står väl till, det står väl till> ;
och det står icke väl till.
Jer. 8: u. Hes. 13: :ro. J Tess. s: 3·
15. De borde blygas för den styggelse de hafva bedrih·it. Men de blygas
alldeles icke och förstå icke att skämmas. Därföre skola de falla med dem
som falla. På min hemsökelses tid
skola de stupa, säger Her;·en. Jer. s:,..
16. Så säger Herren : Stannen på
vägarne och sen till och frågen efter
de gamla stigame, hviiken den goda
vägen är, och gån på den, så skolen
I finna ro till edra själar! Men de
sade: Vi vilja icke gå.
Matt. u: • 9 .
17. Och jag har satt väktare öfver
eder. Akten på basunens ljud! Men
de sade: Vi vilja icke akta däruppå.
Es. 21: 6, u .

Hes. 3: 17.

:<:2. Så säger Herren: Si, ett folk
skall komma ifrån nordanland, och ett
stort folk skall resa sig ifrån jordens
yttersta ända,
}er. s: r s. ro: 22.
23. som bär båge och spjut, som
är grymt och obarmhärtigt, hvars röst
är såsom hafvets dån, och som rider
på hästar, rustadt såsom en man till
strid emot dig, du Zions dotter.
]er. so: 42·

24. Vi hörde ryktet om dem; våra
händer sjönko, ångest grep oss och
vånda lik en barnaföderskas.
49: 24.

26. O du mitt folks dotter, drag
säck uppå och beströ dig med aska,
håll sorg, likasom efter enda sonen,
och bitter klagolåt! ty plötsligen kommer fördärtvaren öfver oss.
}er. 4: 8.

•s: 36.

27. Till en profvare har jag satt dig
i mitt folie, till en befäst borg. Och
må du besinna det och pröfva deras
vandel!
Jer. r: r8. rs: 20.
28. De äro allesamman grofve affällingar, bakdantare; koppar och järn,
missdådare äro de alle.
Hes. 22: rS.
29. Blåsbälgen är uppbränd, blyet
är slut, förgätves smälter man, och
de onde kunna icke frånskiljas.
30. Ett förkastadt siliver kallar man
dem, ty Herren har förkastat dem.

33: 7·

18. Därföre hören, I folk, och märk,
du menighet, huru det skall gå med
dem!
rg. Hör till, du jord! Si, jag vill
låta en olycka komma öfver detta folk,
deras tankars frukt, emedan de icke
aktade mina ord; och min lag, den
förkastade de.
20. Hvad frågar jag efter rökelse,
som kommer ifrån Saba, och efter
bästa kanel ifrån fjärran land? Edra
brännoffer täckas mig icke, och edra
slaktoffer behaga mig icke.
Es. r: u. 66: 3· Am. s: 2r. Mik. s: 6.
21. Därföre säger Herren så: Si,
jag vill utlägga för detta folket stötestenar, mot hviika både fäder och
barn skola stöta sig, den ene grannen
som den andre, och förgås.

Jer. 4: 3r.
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so: 43·

25. Drag icke ut i marken och gack
icke på vägen! ty fienden bär sviird,
förskräckel~e råder på alla sidor.

7 Kapitlet.
Folkets afguderi oclt förestlieude straff.

Detta är det ord, som skedde till
Jeremia ifrån Herren:
2. Ställ dig i porten till Herrens
hus och predika där detta ordet och
säg: Hören Herrens ord, I alle af
Juda, I som gån in genom dessa portar till att tillbedja Herren!
3· Så säger Herren Zebaot, Israels
Gud: Bättren edra vägar och edra
gärningar, så vill jag låta eder bo på
detta rummet!
}er. rS: u. 26: r 3.
4· Förliten eder icke på lögnaktigt
tal, sägande: här är Herrens tempel,
här är Herrens tempel, här är Herrens tempel,
5· utan bätlren edra vägar och edra
gärningar och gören rätt mot hvar
man,
6. förtrycken icke främling, faderlös och änka, och utgjnten icke oskyldigt blod på detta ntmmet och löpen
icke efter andra gudar, eder till skada!
7· Då vill jag låta eder bo evinnerligen på detta rummet, i det land,
som jag har gifvit åt edra fäder.
8. Si, I förliten eder på lögnaktigt
tal, som är n ytli.gt till intet.
9· Hum? I stjälen, mörden, horeu,
svärjen falskt, tänden rökelse åt Baal
och löpen efter främmande gudar,
hvilka I icke känneu,
10. och så kommen I och ställen
eder inför mitt ansikte i detta bus,
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som är kalladt efter mitt namn, och
sägen: >vi äro frälste >, så att I skullen kunna göra alla dessa styggelser.
r I. Är då detta hus, som är kalladt
efter mitt namn, en röfvarkula i edra
ögon? Si, äfven jag har sett allt, säger Herren.
Es. s6: 7·
Matt.
12.

21:

x3.

Mark. n: 17.

Luk. 19: 46.

Ty gån till min boning i Silo,

där jag tillförne lät mitt namn bo,
och sen till huru jag därmed har gjort,
för mitt folk Israels ondskas skull!
Jos. 18:

I.

r Sam. 4: 4, II,

Ps. 78: 6o.

kAP. 7: 32.

Så säger Herren Zebaot, Israels
Gud: Läggen edra brännoffer tillhopa
med edra slaktoffer och äten kött!
22. Ty på den dagen, då jag förde
e(lra fäder utur Egyptens land, sade
eller böd jag dem intet om brännoffer och slaktoffer,
Es. x: 11. Jer. 6: 20. Am. s: 21.
23. utan endast detta böd jag dem
och sade: Lyden min röst! så vill jag
vara eder Gud, och I skolen vara
mitt folk; och vandren på alla de
vägar, som jag bjuder eder, på det
eder skall väl gå!
21.

13. Och nu, då I gören alla dessa
2 Mos. '9' 5· 3 Mos. 26: 12. 5 Mos. 6: 3·
gärningar, säger Herren, och jag tidt
24. Men de hörde icke och böjde
och ofta har predikat till eder, men
I icke hafven hört det, och jag har icke sitt öra till, utan vandrade efter
sina egna råd och efter sitt onda hjärropat, men I icke hafven svarat,
tas hårdhet och vände mig ryggen
2 Kon . 17: 13, 14. Ords. t: 24, 25. Es. 65: 12.
66: 4· Jer. :r8: II, 12. 25: 4· 26: 5·
till och icke ansiktet.
Jer. 16: 12.
25. Ända ifrån den dagen då edra
I4· så skall jag göra med det hus,
som är kalladt efter mitt namn, hvar- fäder utgingo utur Egyptens land och
uppå I förliten eder, och med det intill denna dag sände jag dagligen,
rum, som jag bar gifvit åt eder och tidt och ofta, till eder alla mina tjäedra fäder, likasom jag har gjort med nare, profeterna;
2 Krön. 3 6: , 5 .
26. men de hörde mig icke och
Silo, 2 Krön. 7: 16. Ps. 132: '3· Jer. 26: 6, 9·
r s. och jag skall bortkasta eder ifrån böjde icke si t t öra till, utan v oro halsmitt ansikte, likasom jag har bort- starrige och gjorde mer ondt än deras
kastat alla edra bröder, alla Efraims fäder.
27. Och om du än säger dem allt
efterkommande.
r6. Och icke må du bedja för detta detta, så skola de dock icke höra dig,
folket och icke frambära någon kla- och om du ropar till dem, så skola
gan eller bön för dem eller lägga dig de dock icke svara dig.
28. Säg däriöre till dem: Detta är
ut för dem bos mig, ty jag vill icke
ett folk, som icke hör Herrens, sin
höra dig.
Jer. u: 14. 14: u.
Guds, röst och icke mottager tuktan.
17. Ser du icke hvad de göra i JuTroheten är försvunnen och utrotad
das städer och på gatorna i J erusautur deras mun.
lem?
29. Skär af ditt hufvadhår och kasta
18. Barnen plocka ihop ved, och
fäderna göra upp elden, och kvin- det ifrån dig och uppstäm klagosång
norna knåda degen, till att baka of- på höjderna! ty Herren har förkastat
ferkakor åt himmelens drottning, och och förskjutit detta släktet, på hvilket
gifva drickoffer åt främmande gudar han är förtörnad,
30. ty Judas barn hafva gjort hvad
för att kränka mig.
Jer. 44: >7- '9·
19. Månne väl de skulle kunna ondt är i mina ögon, säger Herren.
kränka mig? säger Herren. Månne De hafva uppställt sina styggelser uti
de icke snarare kränka sig själfva, till det hus, som är kalladt efter mitt
deras egen skam?
namn, för att orena det;
31. och de hafva uppbyggt Tofets20. Däriöre säger Herren, Herren, altaren uti Hinnoms sons dal för att
så: Si, min vrede och min harm är uppbränna sina söner och sina döttutgjuten öfver detta rummet, både rar i eld, hvilket jag aldrig har budit
öfver folk och fänad, både öfver trä- eller haft i sinnet.
den på marken och öh-er frukten på
2 Kon. 23: zo. Jer. 19: 5·
32. Därföre, si, skola de dagar komjorden, och den skall brinna och icke
slockna.
ma, säger Herren, då man icke mer
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skall kalla det l'ofet och Hinnoms
sons dal, utan slaktardalen, och då
l'ofet skall varda en begrafningsplats,
af brist på rum,
Jer. 19: 6, I I .
33· och då detta folks döda kroppar skola varda till spis för himmelens fåglar och för markens djur, utan
att någon skall clrifva dem därifrån,
Jer. 34:

20.

34· och då jag skall i Judas städer
och på Jerusalems gator göra slut på
rop af fröjd och rop af glädje, på
rop af bmdgum och rop af brud, ty
till en ödemark skall landet varda.
E s. 24: 7, 8. Jer. x6: g. ::zs: t o .
l les. :z6: 13. Os. :z: I 1 .

33:

1.1.

8 Kapitlet.
Folkets obolfärdiglut och st.-aff,

p å den tiden, säger Herren, skall
man framdraga Judas konungars,
dess furstars, prästers och profeters
ben och Jentsalems inbyggares ben
utur deras grifter,
2. och man skall utbreda dem för
solen och månen och för all himmelens här, h vilka de hafva älskat, h vilka
de hafva tjänat, hvilka de hafva lupit
efter och hvilka de hafva sökt och
tillbedt. De skola icke mer hopsamlas och begrafvas, utan blifva till gödsel på marken;
3· och död skall vara önskvärdare
än 1if för hela kvarlefvau af dem som
äro kvar af detta onda släktet på alla
de rum, dit jag har fördrifvit dem,
säger Herren Zebaot.

4· Säg därföre till dem : Så säger
Herren: Månne, om någon har fallit,
han ej står upp, eller, om någon har
gått bort, månne han ej går tillbaka?
S· H vi går detta folket, Jerusalem,
beständigt bort ifrån mig, båller sig
fast vid lögnen och går icke tillbaka?
6. Jag gaf akt och hörde. Hvad
icke rätt var talade de. Ingen var,
som ångrade sin ondska och sade:
hvad har jag gjort? Allas lopp gick
bortåt, likt hästens, som spränger fram
i striden.
7. l'ill och med storken under himmelen känner sina tider, och turturdufvan, svalan och tranan iakttaga
den tid när de skola komma, men
mitt folk känner icke Herrens rätter.
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8. Huru kunnen I säga: vise äro
vi, och när oss är Herrens lag? Ja,
men si, till en lögn har de skriftlärdes lögnaktiga penna förvandlat den.
9· På skam komma de vise, häpnade och blefvo snärjde. Si, Herrens
ord hafya de förkastat; och hyad är
då deras vishet?
ro. Därföre skall jag gifva deras
hustntr åt främmande, deras åkerfält
åt andra ägare, ty alle fika de efter
vinning, från den minste till den
störste, och både präster och profeter
fara allesamman med lögn.
Es. s6: I I . J er. 6: '3·
I I. Och mitt folks dotters skada
helade de på lättfät·digt sätt när de
sade: • det står väl till, det står väl
till•; och det står icke väl till.
Jer. 6: '4·

Hes. 13: to.

Blygas borde de för den styggelse de hafva bedrifvit. Men de blygas alldeles icke, och att skämmas
förstå de icke. Därföre skola de falla
med dem som falla. På deras hemsökelses tid skola de stupa, säger Herren.
jer. 3: 3· 6: 'S·
13. Jag vill i grund göra slut på
dem, säger Herren. Inga drufvor
finnas på vinträdet, inga fikon på
fikonträdet, och löfvet är förvissnad t,
och hvad jag gaf dem, det läto de
fara.
Es. s: '· Matt. 2r: '9· Luk. 13: 6.
12.

14. Hvad vänta vi på? Församlen
eder, och låtom oss draga in uti de
befästa städerua och förgås där! ty
Herren vill förgöra oss, och giftvatten
har han gifvit oss att dricka, emedan
vi hafva syndat emot Herren.
Jer. g: IS. 23: 'S·
rs. Man boppas på räddning, men
ingen hjälp finns, på tid af lindring,
men, si, förskräckelse.
Jer. , 4: , 9 ,
r6. Ifrån Dan höres flåsandet af hans
hästar, för ljudet af hans hingstars
gnäggande darrar hela landet; och
de komma och uppäta landet med allt
hvad däruti är, städer och dem som
dämti bo.
J er. 4:15.
17. l'y si, ormar skall jag sända
ibland eder, huggonnar, emot hvilka
ingen besvärjning hjälper, och de skola
stinga eder, säger Herren. Ps. ss: s, 6.
18. Huru finna hugsvalelse i min
sorg? Milt hjärta är sjukt i mig.
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19. Si, mitt folks dotter höres ropa
ifrån fjärran land: •Är Herren icke i
Zion, eller är dess konung icke där? •
H vi hafva de förtörnat mig med sina
beläten och med främlingars falska
gudar?
20. Skördetiden är förbi, sommaren
är förliden, och för oss finns ingen
hjälp.
2I. Emedan mitt folks dotter är så
förkrossad, så är ock jag förkrossad.
I sorgdräkt går jag, häpenhet bar
gripit mig.
22. Finns då ingen balsam i Gilead,
eller finns bär ingen läkare? H vi
skulle annars mitt folks dotters sår
icke varda ansadt?
Jer. 46: u.

g Kapitlet.
Klagan. öfver folkets sy11der odt fön: slitende
straff.

O

att mitt bufvud vore vatten och
mina ögon en tårekälla, att jag
dag och natt måtte begråta de slagna
i mitt folk!
Es. n: 1·
Jer. 4: '9·

14: '7·

Klag.

I:

r6.

2:

r8.

O att i öknen funnes ett bärberge för vägfarande, så ville jag öfvergifva mitt folk och draga ifrån
dem! ty de äro allesamman äktenskapsbrytare och en trolös bop.
3· Och på sin tungas båge lägga
de lögnens pilar och fara våldsamt
och 01·edligt fram i landet, ty de gå
ifrån brott till brott och käuna icke
mig, säger Herren.
4· Hvar och en vare på sin vakt
för sin vän, och ingen sätte lit till
sin broder! ty hvar och en broder är
en bedragare, och hvar och en vän
är en belackare;
J er. ro: 6. Mik. 7: s, 6. Matt. 10: 36.
5· och hvar och en besviker sin
vän, och sanning tala de icke. De
inöfva sin tunga att tala lögu. På
orättrådighet arbeta de sig trötta.
6. Du bor midt ibland bedragare;
i sin bedräglighet vilja de icke känna
mig, säger Herren.
7. Därföre säger Herren Zebaot så:
Si, jag vill luttra och pröfva dem, ty
hvad skall jag annat göra, sådan som
mitt folks dotter är?
8. En mördande pil är deras tunga;
bedrägeri tala tle. Med munnen talar
2.

KAP. 9: l!J.

man vänligt med sin nästa, men i sitt
hjärta lägger man försåt för honom
Ps.

:r2: 2,

3·

28: 3·

120:

4·

9· Skulle jag icke för sådant hemsöka dem, säger Herren, och min själ
icke hämnas på ett sådant folk som
detta är?
J er. s: 9·
ro. Öfver bergen vill jag gråta och
kvida och öfver öknens betesmarker
böja min klagosång, ty afsvedda äro
de, så att ingen går fram däröfver och
att man där icke mera hör bos -apsbjordarnes röst. Både himmelens fåglar och djuren bafva flytt sin kos.
]er. •r 25, 29. 12: 4·
II. Och jag skall göra Jerusalem
till en stenbop och till en boning för
schakaler och ödelägga Judas städer,
så att ingen skall bo i dem.
Es. 34: '3· J er. 26: r B. Mik. 3: u.
12 . Hvem är den vise man, som
besinnar detta, och hvem är den, till
hvilken Herrens mun bar talat, så att
ban kan förklara detta, hvarföre landet har blifvit så fördärfvadt och afsvedt såsom en öken, där ingen går
fram?
Ps. ro7: 43·
13. Och Herren sade: Jo, därföre
att de baiva öf\'ergifvit min lag, som
jag har förelagt dem, och icke lytlt
min röst och icke vandrat därefter,
14. utan följt sitt hjärtas bårdhet
och lupit efter Baalerna, såsom deras
fäder bafva lärt dem,
rs. därföre säger Herren Zebaot,
Israels Gud: Si, jag skall spisa dettn
folket med malört och gifva dem giftvatten att dricka,
Jer. 8: q.. 23: 15. 25: 15.

r6. och jag skall förskingra dem
ibland folk, bvilka hvarkeu de eller
deras fäder hafva känt, och jag skall
sända svärd efter dem till dess jag
har gjort slnt på dem.
3 Mos. 26: 33·

5 Mos. 28: 64.

17. Så säger Herren Zebaol: Gifven
akt och kallen gråterskor, att de må
komma, och skicken efter förfarna
kvinnor, att de må komma
2 Krön. 35: 25.
Am. s: t6.
r8. och skynda attuppstämmaklagolåt öfver oss, att våra ögon må flyta
i tårar och våra ögonlock rinna af
vatten!
19. l'y ett klagorop höres ifrån Zion:
Hum bafva vi blifvit så förstörde och
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så på skam kommit? Vi måste öfvergifva landet, ty de hafva nederslagit
våra boningar.
20. Hören därföre, I kvinnor, Herrens ord, och edert öra fatte hans
muns ord, och Iären edra döttrar sorgekväde, och klagosång läre den ena
den andra!
2r. ty döden stiger in igenom våra
fönster och går in uti våra palats för
att utrota barnen ifrån gatan och ynglingarne ifrån torgen. n. Säg: så säger Herren: Och lik
af människor skola ligga såsom gödsel på fältet och såsom kärfvar efter
skördemannen, hvilka ingen upptager.
:1.3. Så säger Herren: En vis bet ömme

sig icke af sin vishet, och en

stark berömme sig icke af sin styrka,
od• en rik berömme sig icke af sin
rikedom!
24. Utan den som vill berömma sig,
han berömme sig däraf, att han känner mig och vet, att jag är Herren,
som gör barmhärtighet, rätt och rättfärdighet på jorden! ty sådant behagar mig, säger Herren.
t

Kor. x:

31.

2

Kor.

10: 17.

25. Si, de dagar skola komma, sä-

ger Herren, då jag skall hemsöka alla
omskurna, som oomskurne äro,
26. Egypten, Juda, Edom, Ammons
barn, Moab och alla dem som klippa
kanten af hår och skägg, som bo i
öknen, ty alla hedningar äro oomskurne, och hela Israels hus hafver
oomskuret hjärta.
3 'M'os. 19: 27.

Jer . 4: 4·

Rom. 2: 28, 29.

ro Kapitlet.
AJg udatJänstens fA.fä1tglighet.
Jörstöri11.g .

Jentsalems

det ord, som Herren talar
H ören
till eder, I af Israel s hus!
2. Så säger Herren: Vänj en eder
icke att göra efter hedniogames sätt
och frukten icke för himmelens tecken, för hvilka hedningarne frukta!

3 Mos. x B: 3·

Es. 47: '3·

3· Ty folkens stadgar, de äro få-

fänglighet. I skogen hugger man en
stock, påhvilken timmermannens händer arbeta med yxa;
Es. 40: xg.

44: g, ro

4· med silfver och med guld smyc-

kar man den, och med naglar och
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hamrar fäster man den, att han icke
skall vackla.
5· Såsom en svarfvad pelare äro
de, och tala kunna de icke. Bäras
måste de, ty gå kunna de icke. Frukten icke för dem! ty de göra intet
ondt, och att göra något godt förmå
de icke heller.
Ps. us: 5·

Es. 41: 29.

46: x, 7·

6. Men dig, Herre, är ingen lik.
Du är stor, och ditt namn är stort i
makt.
Ps. 86 : s.
7· Hvilken skulle icke frukta dig,
du folkens konung? Ty det tillkommer dig; ty ibland folkens alla visa,
och i alla deras riken är ingen lik
dig.
J er. ro: xo. Upp. x5: 4•
8. Och allesamman äro de oförnuftige och galne. Läran om afgudar
är en lära om trä.
Ps. us: 8.

Es. 41: :28,

Hab, 2: x8.

Sak. ro: 2.

9· Uthamradt silfver, kommet ifrån

Tarsis, och guld ifrån Ufas, timmermansverk och guldsmedsarbete, påklädt med mörkblått och mörkrödt
tyg, slöjdares verk äro de allesamman.
ro. Men Herren är den sanne Guden, en lefvande Gud, en evig konung. För hans vrede darrar jorden,
och folken kunna icke uthärda hans
harm.
Nah. x: 5·
r I. Så skolen I säga till dem: de
gudar, som icke hafva gjort himmel
och jord, skola förgöras från jorden,
och de skola icke finnas under himmelen.
r2. Han har skapat jorden genom
sin kraft och beredt världens krets
genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han utspänt himmelen.
x J\Ios.

I: t 1

6.

]er. sx: 15.

13. Vid ljudet af hans dunder komma himmelens vatten i rörelse, och
ångor låter han uppstiga ifrån jordens ända. Blix:tar gör han åt regnet, och vinden låter han utgå ifrån
sina förvaringsrum.
Ps. 135: 7· J er. 51: r6.
14. Oförnuftiga äro alla människor
och hafva icke förstånd; blygas får
hvar och en guldsmed för sitt beläte,
ty en lögn är hans gjutua bild, och
de hafva ingen anda.
15. Fåfängliga äro de, ett bedrägligt
verk. På sin hemsökelses tid skola de
förgås. Es. 42: '7· 44 : 10 . 45: x6. Jer. sx: r8.
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16. Sådan som de är icke han, som
2 . Hören d etta förbundets ord och
är Jakobs lott, utan han är den, som talen dem till Judas män och till Jehar skapat alla ting, och Israel är rusalems inbygga re,
hans egendomsfolk. Herren Zebaot
5 Mos. 27: 26. Gal. 3: xo .
är hans namn.
3· och du, säg till dem: så säger
Herren, Israels Gud: Förbannad vare
17. Hopsamlen och fören utur lan- den, som icke lyder detta förbundets
det eder packning, I, som bon i den ord,
4· som jag böd edra fäder på den
trängda staden!
r8. Ty så säger Herren: Si, deuna dag då jag förde dem utur Egyptens
gång skall jag bortslunga landets in- land, utur järnugnen, och sade: Hören
byggare och tränga dem så att de min röst och gören allt det som jag
har budit eder, så skolen I vara milt
skola känna det
19. Ve mig för min nöds skull! folk, och jag skall vara eder Gud!
Mitt sår svider. Men jag tänker: det • Mos. I g: 5• 5 Mos. 4: 20. 2g: '3· I Kon. 8: 5'·
s. på det jag må hålla den ed, som
är min plåga, och jag måste bära
jag har svurit edra fäder, att jag ville
henne.
20. Mitt tjäll är förstördt och alla gifva dem ett land, som flyter af mjölk
mina tältstreck äro afslitna. Mina och honung, såsom ock nu har skett.
barn hafva gått ifrån mig och äro Och jag svarade och sade: Ja, Herre,
I Mos. r s: 7·
26: 3. 28: 4·
icke mera att finna. Ingen uppslår ske alltså!
6. Och Herren sade till mig: Prenumera mitt tält, och ingen sätter upp
dika alla dessa orden i Judas städer
mina tältdukar.
21. Emedan berdame voro oförnuf- och på gatorna i Jerusalem och säg:
tige och icke frågade efter Herren, Hören detta förbundets ord och gören
därföre hade de ingen framgång, utan därefter!
7· Ty jag har besvurit edra fäder,
hela deras hjord vardt förskingrad.
ifrån den dagen då jag förde dem
J er. 8: g.
22. Ett rykte höres; si, det kommer, utur Egyptens land ända till denna
och ett stort dån ifrån landet norr ut, dag; jag har tidt och ofta besvurit
att Judas städer skola ödeläggas och dem och sagt: Hören min röst!
8. Men de hörde icke och böjde
blifva till boning för schakaler.
icke sitt öra till, utan hvar och en
J c;:r. t: 14. g: n.
23. Jag vet, Herre, att människans vandrade i sitt onda hjärtas hårdhet.
väg icke beror af henne och att det Därföre vill jag ock öfver dem låta
icke står i någons makt, huru han komma alla ord i detta förbundet,
h vilket jag böd dem att de skulle hålla,
skall vandra eller styra sin gång.
och hvilket de dock icke hafva hållit.
Ords. 20: 24.
24. Näps mig, Herre, dock med
9· Och Herren sade till mig: En
måtta, och icke i din vrede, på det sammansvä.tjning äger rum ibland
du icke må göra mig till intet!
Judas män och Jerusalems inbyggare.
Jer. 30: xx. Ps. 6: 2. 58: 2.
ro. De vända sig till sina fäders
25. Utgjut din vredes glöd öfver forna synder, hvilka icke ville höra
hedningarne, som icke känna dig, och mina ord, utan lupo efter andra gudar
öfver de släkter, som icke åkalla ditt och tjänade dem. Israels hus och
namn! ty de hafva uppätit Jakob, upp- Judas hus hafva brutit mitt förbund,
ätit honom och gjort ända på honom h vilket jag hade gjort med deras fäder.
och förödt hans boning.
J er. g: I3·
Ps. 7g: 6, 7• Es. 64: <o.
II. Därföre säger Herren så: Si,jag
vill låta en olycka komma öfver dem,
hvilken de icke skola kunna undan11 Kapitlet.
komma; och när de ropa till mig, skall
Eri11.rmt om d et brutna. g amlafiirbuttdet. Mord- jag icke höra dem. P s. x8: 42. Ords. x: .s.
a 1:slag emot jrofdnt.

D etta
är det ord, som skedde till
Jeremia ifrån Herren, så lydande:

Es. 1: 15. Jer. 14: 12 .

Hes . 8: 18. Mik. 3: 4·

r2. Och må då Judas städer och
Jemsalems inbyggare gå bort och ropa
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till de gudar, åt h vilka de hafva tänd t deras söner och döttrar skola dö af
sin rökelse! men de skola icke kunna hunger,
23. så att intet af dem skall blifva
hjälpa dem i deras nöds tid,
s Mos. 32: 37, 38.
kvar, ty jag skall bringa olycka öfver
13. ty så många städer du hafver, folket i Anatot på deras hemsökelses år.
lika många gudar hafver du, Juda,
och så många gator, som äro i Jerur2 Kapitlet.
salem, lika många altaren åt den skamliga afguden hafven I uppsatt, altaren
Ogudaktighete1ts straff. Omvli1r.dFluns viilsi'gnelse.
till att tända rökelse åt Baal.
Jer. o: 28.
Rättfärdig. blifver du, o Herre, om
14. Och icke må du bedja för detta
jag går till rätta med dig. Dock
folket och icke frambära någon klavill jag framställa min sak inför dig.
gan eller bön för dem, ty jag vill icke
Hvi är de ogudaktiges väg lyckosam,
höra dem när de ropa till mig i sin
och hvi går det dem väl som svika
Olycka.
Jer. 7: I6. 14: II,
sin tro?
15. Hvad hafver min älskade att Job 2t: 7· Ps. 73: 3· Hab. t: 13 . Mal. 3: 15.
göra i mitt hus, då så många göra
2. Du planterar dem, och de slå
hvad skändligt är? Också skall det rötter och växa och bära frukt. Nära
heliga köttet till intet gagna dig. När är du dem i deras mun, men fjärran
du gör det onda, då fröjdar du dig. ifrån deras hjärtan.
r6. Ett grönskande olivträd med
3· Och du, Herre, känner mig; se
skön och härlig frukt, så kallade Her- till mig och pröfva mitt hjärta för dig!
ren ditt namn. Vid dånet af ett starkt Ryck bort dem såsom får till slaktbuller tände han en eld däromkring, ning och invig dem till dödens dag!
och dess kvistar blefvo fördärfvade.
4· Huru länge skall landet sörja
17. Och Herren Zebaot, som har och gräset på marken allestädes bortplanterat dig, förkunnade olycka öfver torkas? För deras ondska som bo i
dig för den ondska, som Israels och Jandet förgås djur och fåglar, ty de
Judas hus bedrefvo då de trotsade säga: Vårt slut skall han icke se.
mig och tände rökelse åt Baal.
Es. 24: 6. J er. 4: •s· 7: 20. 9: 10.
5· >Om du löper dig trött med fotrS. Och Herren underrättade mig,
gängare, huru vill du då täfla med
och jag fick veta det. Då lät dn mig
hästar? Och om du känner dig trygg
inse deras anslag;
blott i fredligt land, huru skall dn då
19. och jag var såsom ett spakt
göra i Jorclan-dalen?
lamm, som föres till slaktbänken, och
6. Ty själfva dina bröder och din
jag hade icke vetat, att de hade rådfaders hus äro trolöse emot dig och
slagit ond t emot mig och sagt: Låtom
ropa efter dig: hans tid är förbi. Icke
oss fördärfva trädet med dess frukt
må du tro dem, äfven om de tala
och utrota honom utur de lefvandes
vänligt till dig.>
land, att hans namn aldrig mer må
varda ihågkommet!
7· Jag har öfvergifvit mitt hus och
20. Men Herren Zebaot är en rätt- förskjutit mitt egendomsfolk. J ag har
vis domare, som pröfvar njurar och gifvit min själs älskling i hans fienhjärta. Jag skall se din hämnd på ders våld.
dem, ty åt dig har jag förtrott min
8. Mitt egendomsfolk har blifvit såsak.
I Sam. 16: 7· som ett lejon i skogen och upphäfver
Ps. 7: ro. }er. 17: to. ::zo: 12. Upp. ::z: 23.
emot mig sin röst. Därföre har jag
2 r. Därföre säger Herren så till fol- blifvit gramse.
ket i Anatot, som står efter ditt lif
9· Mitt egendomsfaUt har blifvit mig
och säger: profetera oss intet i Her- den färgade roffågeln, omkring hvilrens namn, att du icke må dö för vår ken roffåglarue samlas. Vä1an, samlen
hand!
alla markens vilddjur, låten dem kom22. Därföre säger Herren Zebaot ma till att äta!
ro. Herdar i mängel fördärfva min
så: Si, jag vill hemsöka dem. Deras
unge män skola dö för svärd, och vingård och förtrampa min åker. Min
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sköna :lker förvandla de till en öde
öken.
II. Förbytt till en ödemark ligger
den söijande, ödelagd framför mig.
Hela landet är förödt, emedan ingen
kommer till besinning.
I 2. Öfver alla kala höjder i öknen
rycka plundrare fram, ty Herrens
svärd fräter ifrån landets ena ända till
den andra; intet kött blifver frälst
13. De så hvete och skörda tistel.
Ai sin möda hafva de intet gagn, och
skam få de af sin gröda, för Herrens
glödande vredes skull.
3 Mos. 26: 16. s Mos. o8: 38. Mik. 6: 15.
Hagg. x: 6.

14. Så säger Herren om alla mina
onda grannar, som antasta den arfvedel, som jag har gifvit till besittning
åt mitt folk Israel: Si, jag skall rycka
dem bort utur deras land och rycka
Judas hus bort ifrån dem.
15. Men sedan jag har bortryckt
dem, skall jag åter förbarma mig öfver dem och låta hvar och en komma tillbaka till sin arfvedel och hvar
och en till sitt land.
r6. Och om de rätt lära sig mitt
folks vägar, så att de svärja vid mitt
namn: >så sant Herren lefven, likasom de lärde mitt folk att svälja vid
Baal, så skola de få bygga och bo
ibland mitt folk;
17. men om de icke lyda, så skall
jag bortrycka ett sådant folk, bortrycka det och förgöra det, säger
Herren.

13 Kapitlet.
Strt'l..ffbt'ldl'r} fiirtnaniJig'ttr, lwtdur.

sade Herren till mig: Gack och
S åköp
dig en gördel af linne och
lägg den omkring dina länder och låt
honom icke komma i vatten!
2. Och jag köpte en göulel, efter
Herrens befallning, och band honom
omkring mina länder.
3· Och Herrens ord skedde en annan gång till mig sålunda:
4· Tag den gördeln, som du har
köpt och bundit om dina länder, och
statt upp och gack bort till Frat
och göm honom där uti en bergskrefva!

KAP. 1 8: 16.

5· Och jag gick åstad och gömde
honom invid Frat såsom Herren hade
budit mig.
6. Och en lång tid därefter sade
Herren till mig: Statt upp och gack
bort till Frat och hämta den gördeln
därifrån, som jag b öd dig gömma där!
7· Och jag gick bort till Frat och
uppsökte honom, och tog gördeln
ifrån det rum, där jag hade gömt honom, och si, gördeln var fördärfvad,
så att han dugde till intet.
8. Och Herrens ord skedde till mig
sålunda:
9· Så säger Herren: Likaså skall
jag fördärfva den stora högfärden i
Juda och högfärden i Jerusalem.
10. Detta onda folk, som icke vill
höra mina ord, utan vandrar i sitt
hjärtas hårdhet och löper efter andra
gudar för att tjäna och tillbedja dem,
gånge det dem såsom denna gördeln,
som till intet duger!
I I. ty likasom en man binder gördeln om sina länder, alltså har jag,
säger Herren, omgjordat mig med
hela Israels hus och hela Judas hus,
att de skulle vara mig till ett folie
och till ett namn och till lof och till
ära; men de hörde icke.
12. Och säg dem detta ordet: så
har Herren, Israels Gud, sagt: H varje
vinkärl fylles med vin. Och när de då
säga till dig: Skulle vi icke veta, att
hvaije vinkärl fylles med vin?
r:;. så svara dem du: så har Herren sagt: Si, j ag skall fylla alla dem
som bo i detta landet, konungarne,
som sitta på Davids tron, prästerna
och profeterna och alla som bo i J erusalem, så att ne varda druckne;
14. och jag skall slå sönder dem,
den ena mot den andra, förätdrarue
:ikasom barnen, säger Herren, och jag
skall icke skona eller öfverse eller vara
barmhärtig, så att jag icke förstör dem.
15. Hören och gifven akt häruppå
och trotsen icke! ty Herren har sagt
det.
16. Gifven Herren, eder Gud, äran
innan han låter mörker komma och
innan edra fötter stöta sig emot de
mörka bergen och I vänten ljus och
han förvandlar och förbyter det till
tjockaste mörker.
Ps. 44:

2 0.

Es. 8: oo.

59: 9·

KAP. 13: 17 .
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1\len om I detta icke hören, så
2. Juda söxjer, och hans portar sjunka
vill jag på afsides rum gråta öfver så- i sorg mot jorden, och nödrop uppdant öfverdåd, och mitt öga skall stiger i Jerusalem.
Jer. I2: 4 •
gråta och rinna i tårar, att Herrens
3· Och de store ibland dem skicka
hjord varder bortförd i fångenskap. sina små efter vatten. De komma till
Klag. 1: 2 t6. 2: x8.
brunnarne, finna intet vatten, komma
18. Säg till konungen och till drott- tillbaka med tomma kärl, blygas och
ningen : sätten eder lågt ned, ty eder skä=as och betäcka sina hufvud.
4· Emedan marken remnar, därföre
härlighets krona är fallen från edert
att intet regn har kommit i landet,
hufvud!
J er. 36: 30.
I9. Stängda äro sydlandets städer, blygas åkermännen och betäcka sina
och ingen är som upplåter dem. Hela hufvud.
5· J a, till och med hinden på marJuda är bortförd i fångenskap. I
fångenskap äro de bortförde allesam- ken öfvergifver sin unge, ty något
grönt finnes icke.
man.
6. Och vildåsnorna stå på de kala
20. Upplyften edra ögon och sen
hum de komma norr ifrån! Hvar är höjderna och supa efter luft likasom
Deras ögon försmäkta,
HU hjorden, som var dig gifven, din schakalerna.
ty där finns intet gräs.
hjord, som var så ståtlig?
7· Om än våra missgärningar vittna
21. Hvad vill du säga närhan hemsöker dig? Du har ju själf vant dem emot oss, Herre, handla dock dn för
att vara dina herrar och förmän. ditt namns skull! ty vårt affall är
Månne icke då vånda skall gripa dig stort, emot dig hafva vi syndat.
8. Du Israels hopp, du hjälpare i
såsom en kvinna i barnsbörd?
nödens tid! hvi är du såsom en främJer. 6: •t·
22. Och om du säger i ditt hjärta: ling i landet och såsom en vägfarande,
>hvarlöre vederfares mig allt detta?• som slår upp sitt tält för natten?
För dina många missgärningars skull
9· Hvi är du lik en rådlös man och
är ditt släp upply-ft, och äro dina hälar lik en kämpe, som icke kan hjälpa?
Du bor ju midt ibland oss, Herre, och
sargade.
Jer. s: '9· I6: ro. Es. 47: •, 3·
23. Kan en Etioper förvandla sin vi nämnas efter ditt namn. Öfvergif
hud eller en pard sina fläckar? Då oss icke!
skullen ock I kuuna göra något godt,
IO. Så säger Herren om detta folså vane I ären att göra det onda.
24. Och jag vill förskingra dem så- ket: Så älska de att löpa hit och dit,
som strå, som drifver för öknens vind. att de icke hålla sina fötter i styr,
25. Denna skall vara din lott och och Herren hafver intet behag till
den del, som jag skall tillmäta dig, dem. Nu vill han ko=a ihåg deras
säger Herren, därföre att du har för- missgärningar och hemsöka deras
synder.
Os. 8: , 3 . 9 : 9 .
gätit mig och förtröstat på lögn.
II. Och Herren sade till mig: Icke
26. Också skall jag draga ditt släp
öfyer ditt ansikte, att din skam skall må du mana godt för detta folk,
Jer. 7: t6. n: 14.
varda synlig.
12. ty om de fastade, vill jag dock
27. Din hordom och din kättja, ditt
icke höra deras bönerop, och om de
skändliga horeri, dina styggelser på
offrade brännoffer och spisoffer, hafver
höjderna i marken har jag sett. Ve
dig, Jerusalem! Huru länge skall det jag dock intet behag till dem, utan
med svärd och med hunger och med
ännu dröja innan du varder ren?
pest vill jag göra slut på dem.
I].

1

Jer.s:8.

Hes.22:u.

14 Kapitlet.

Ords. t: 28.

Es. x: 15. Jer. n: n.
Mik. 3: 4•

Hes. 8: t8.

13. Och jag sade: Ack, Herre Gud!
si, profeterna säga till dem: I skolen
intet svärd se, och ingen hungersnöd
Detta är det Herrens ord, som skall träffa eder, ty en säker frid skall
skedde till J eremia, i anledning jag gifva eder på detta rummet.
n f vattubrist:
J er. s:,.,
Httllg-e·r snöd.

Bö1t för folket.
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14. Och Herren sade till mig: Lögn
profetera profeterna i mitt namn. J ag
har icke sändt dem och icke befallt
dem och icke talat till dem. Falska
syner och spådomar och afguderi och
sitt hjärtas bedrägeri profetera de för
eder.
Jer. 23: ot. o 7: •4· og: 8, g.
15. Därföre säger Herren så om de
profeter, som profetera i mitt namn,
ändock jag icke har sändt dem, och
som säga, att intet svärd och ingen
hungersnöd skall komma i detta land:
Genom svärd och hunger skola de
omkomma, de där profeterna;
16. och folket, för hvilket de profetera, de skola ligga kastade här och
där på Jerusalems gator, för hunger
och svärd, och ingen skall vara som
begrafver dem, dem själfva, deras
hustnu, deras söner och deras döttrar; ochjag skall utgjuta deras ondska
öfver dem.
17. Och säg till dem detta ordet:
mina ögon flyta i tårar dag och natt
och få ingen ro, ty med stora sår är
jungfrun, mitt folks dotter, sårad och
mycket illa slagen.
}er, g:

1.

13: 17,

Klag. t : 2 , t6, 2: 18.

30: Hl .

18. Om jag går ut på marken, si,
där ligga de som hafva fallit för svärd;
och om jag kommer in uti staden, si,
där ligga de som hafva försmäktat
af hunger. J a, själfva p r ofeterna och
prästerna draga omkring i Jandet och
veta ingen råd.
19. Har du då alldeles förkastat
Juda, eller vämjes din själ vid Zion?
H vi har du så slagit oss, att ingen kan
hela oss? Vi vänta på frid, men ingen
hjälp finnes, och på en tid af lindring, men si, förskräckelse.
Jer. 8: r;.

Vi känna, o Herre, vår skuld,
våra fäders missgärningar, ty vi hafva
syndat emot dig.
20.

Ps. ro6: 6.

Dan. g: 8.

2r. Förskjut oss icke för ditt namns
skull! Låt din härlighets tron icke
varda skymfad! Kom ihåg, bryt icke
ditt förbund med oss!
J er. 3' •7· Matt. s: 35·
22. Finnas väl ibland hedningarnes
afgudar några, som kunna gifva regn,
eller kan himmelen gifva skurar? Är
icke du, Herre, vår Gud? Och på dig
hoppas vi, ty du har gjort allt detta.
Ps. '35' 7·

'47' 8.

KAP. 15: !l
I

5 Kapitlet.

Herrnts samtal med jrf'fden .

Herren sade till mig: Om än
O chMose
och Samuel trädde inför
mig, så skulle jag ändock icke varna
detta folk benägen. Visa dem bort
ifrån mig och låt dem gå!
2

:Mos. 32: II . 1 Sam. 7; g. Hes . 14: 14, t 6.

Och om de säga till dig: hvart
skola vi gå? så svara dem: så säger
~erren: Till döden den till döden, till
svärdet den till svärdet, till hungersnöd
den till hungersnöd, och till fången skapen den till fångenskap hemfallne.
2.

Jer. 34: n.

43:

11.

H es. u: 9·

Sak.

11:

9·

3· Och jag vill hemsöka dem på

fyrahanda sätt, säger Herren : Med
svärd, som skall dräpa dem, med hundar, som skola bortsläpa dem, med
himmelens fåglar och med djuren på
jorden, som skola uppäta och fördärfva dem; 3 Mos. 26: 16. 5 Mos. o8: 26.
4· och jag skall göra dem till en
skräckbild för alla riken på j orden,
för Manasses, Hiskias sons, Judakonungens, skull, för hvad han har
gjort i Jerusalem.
5

~1os.

28: 25. 2 Kon. 21: n. 23: 26. 24: 3·
• Krön. 2g: 8. 33: rg. J er. 24: g.

5· Ty h vilken s kall förbarma sig
öfver dig, Jerusalem, och hvilken skall
hafva medlidande med dig, och hvilken skall väl vilja gå af vägen för
att fråga huru det är med dig?
6. Du öfvergaf mig, säger Herren,
du drog dig tillbaka, och jag uträckte
min hand emot dig och fördärfvade
dig, jag hade tröttnat att förbarma
mig,
7· och jag kastade dem med kastskofvel i landets portar, gjorde föråldrarue barnlösa, förstörde mitt
folk. Ifrån sina vägar vände de icke
om.
8. Talrikare blefvo mig deras änkor än sanden i hafven, jag lät härjare på ljusa dagen komma öfver den
unge krigarens moder, jag lät plötsligen ångest och förskräckelse falla
öfver henne.
9· Vanmäktig gaf hon, som hade
födt sju, upp sin anda. Hennes sol
gick ned medan det ännu var dag;
blygas fick hon och skämmas, och de
som kvar blefvo vill jag gifva åt deras
fienders svärd, säger Herren.

KAP. 15: 10.
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mig, min moder, att du har vara med dig för att hjälpa dig och
födt mig, en kifvets man, en tvistens frälsa dig, säger Herren,
Jer. 1: r8. 6: 27. 20: n.
man för hela landet! Ocker har jag
21. och jag skall frälsa dig utur de
icke drifvit, och ingen har ockrat på
ondes hand och förlossa dig utur tymig; mig förbanna dock alle. •
ranners våld.
]ob 3: z f.
rr. Herren svarade: I sanning, jag
skall spara dig till det godt är. I san16 Kapitlet.
ning, jag skall komma dina fiender
Stmjfbilder, Nddelö.ften.
att anlita din förbön på olyckans och
ch Herrens ord skedde till mig
nödens tid.
12. Månne järn kan brytas, järn från
sålunda:
2. Du skall icke taga dig hustru,
norden, och koppar?
13. Ditt gods och dina skatter skall att icke söner eller döttrar måtte föjag gifva till plundring utan betalning, das dig på detta rummet;
och det för alla dina synders skull
3· ty så säger Herren om de söner
och inom alla dina gränser.
och döttrar, som varda födde på detta
Jer. '7' 3·
rummet, och om deras mödrar, som
14. Och jag skall göra dig till alla föda dem, och om deras fäder, som
dina fienders träl uti ett land, som afla dem i detta landet:
du icke känner, ty min vredes eld är
4· I dödliga sjukdomar skola de dö,
upptänd. Öfver eder skall den brinna. obegråtne och obegrafne skola de
s Mos. 32: 22. J er. z7: 4·
blifva till gödsel på marken, och ge15. ·Du, Herre, vet det. Tänk på nom svärd och hunger skola de förmig, och låt dig vårda om mig, och gås, och deras döda kroppar skola
hämnas mig på mina förföljare! Tag vara till spis för himmelens fåglar och
mig icke bort, långmodig som du är! för markens djur.
Jer. 7' 33· r s: 2. 34' 20.
Besinna hvad smädelse jag har lidit
S· Ty så säger Herren: I klagohus
för diu skull!
må du icke ingå och icke gå i sorger6. Jag faun dina ord, och de blef- tåg eller hafva medömkan med dem;
vo min spis, och dina ord blefvo mitt
ty jag har tagit min frid ifrån detta
hjärtas glädje och fröjd, ty efter ditt
folket, säger Herren, min nåd och
namn har jag blifvit kallad, Herre,
min barmhärtighet;
härskarornas Gud.
6. och både stora och små i detta
17. Ej har jag suttit i de glades lag
landet skola dö och icke varda bemed lust och gamman. Fattad af din
grafne, och man skall icke begråta
hand har jag suttit öfvergifven i min
dem, och ingen skall för deras skull
ensamhet; ty med grämelse har du
rista sig eller raka sitt hufvud.
mättat mig.
3 Mos. rg: o8. s Mos. r4: r.
18. H vi är min bedröfvelse så lång7· Och man skall icke bryta sorgevarig, och hvi är mitt sår så elakt? bröd öfver dem för att trösta någon
Det vill icke helas. Du har blifvit öfver en död, och man skall icke gifva
mig lik en sviksam källa, som icke dem tröstebägaren att dricka öfver
håller vatten.>
Jer. 3o: r s.
fader och moder.
19. Härtill svarade Herren så: Om
Es. 24: 7· Hes. 24: 17, 22. Tob. 4: rS.
du tager detta tillbaka, så vill jag åter
8. Och i gästabudshus skall du icke
låta dig stå inför mitt ansikte, och ingå till samkväm med dem för att
om du skiljer det som är äkta ifrån äta och för att dricka;
slagget, så skall du blifva såsom min
9· ty så säger Herren Zebaot, Ismun. Dessa skola åter vända sig till raels Gud: Si, jag skall på detta rumdig, men du skall icke vända dig till met inför edra ögon och i edra dadem·
gar göra slut på rop af fröjd och rop
och jag skall göra dig till en af glädje, på rop af brudgum och rop
fast kopparmur emot detta folket, af brud;
J er. 7: 34· Hes. 26: 13.
och de skola strida emot dig men icke
ro. och när du har förkunnat alla
blifva dig öfvermäktige; ty jag skall dessa orden för detta folket och de

O
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säga till dig: hvarför har Herren talat
till oss all denna stora olycka, och
hvilken är vår missgärning och hvilken är vår synd, hvarmed vi hafva
försyndat oss emot Herren, vår Gud?
Jer. s: 19. 13:22.
II. så skall du säga till dem: därföre att edra fäder öfvergåfvo mig, säger Herren, och lupo efter andra gudar och tjänade och tillbåde dem och
öfvergåfvo mig och icke höll o min lag,
1 2. och därföre att I hafven gjort
ännu värre än edra fäder, ty si, I hafven vandrat hvar och en efter sitt
onda hjärtas hårdhet och hafven icke
lydt mig,
13. så skall ock jag kasta eder bort
utur detta landet in uti ett land, h vilket I icke kännen, och hvilket edra
fäder icke hafva känt, och där I skolen tjäna andra gudar, dag och natt,
emedan jag icke vill bevisa eder någon nåd.
s Mos. 4 : 27. 28: 64.
14. Därföre, si, dagar skola komma,
säger Herren, då man icke mer skall
säga: »så sant Herren lefver, han,
som förde Israels barn utur Egyptens
land•,
Jer. 23: 7, 8.
I 5· utan, >så sant Herren lefver,
han, som förde Israels barn utur nordanlandet och utur alla de land, dit
han hade utdrifvit dem•, sedan jag
låtit dem komma tillbaka till sitt
land, hvilket jag har gifvit åt deras
fäder.
r6. Si, jag skall sända fiskare i
mängd, säger Herren, som skola uppfiska dem, och därefter skall jag sända
jägare i mängd, som skola jaga dem
bort ifrån alla berg och ifrån alla
höjder och bergskrefvor;
17. ty mina ögon äro riktade på
alla deras ,·ägar. För mig kunna de
icke gömma sig, och deras missgärning är icke fördold fcr mina ögon;
Job 34: 21. Ords.

s: 21.

J er. 32: 19.

r8. och jag skall förut vedergälla
dem i dubbelt mått deras skuld och
synd, därföre att de hafva ohelgat
mitt land och uppfyllt min arfvedel
med asen af sina styggelser och af
sina skändligheter.
Es. 6s: 7 .
19. Herre, min starkhet och min
kraft och min tillflykt i nödens dag!
till dig skola hedningarne komma
~~

D. ä. Zion .

KA!'. 17: 8

ifrån jordens ändar och säga: idellögn
hafva våra fäder fått i arf, fåfänglighet
och sådant som till intet duger.
20. Skall väl en människa göra sig
dem till gudar, som inga gudar äro?
Jer. z:

II.

DäJ.iöre vill jag denna gången
låta dem erfara min hand och min
makt, att de må erfara, att mitt namn
är Herren.
21.

I

J

7 Kapitlet.

Stra.ffjredikall.

Saooatms vattlulgd.

udas synd är skrifven med griffel
af järn, med spets af diamant ingräfcl på deras hjärtas tafla och på
hornen af edra altare.
2. Såsom på sina barn, så tänka de
på sina altare och sina afgudabilder,
vid hvar.je grönt träd, på alla höga
kullar.
3· Du mitt berg på slätten!* ditt
gods, dina alla skatter, dina syndiga
höjder i alla dina landsändar skall
jag gifva till sköflings.
J er. .,: , 3 •
4· Och du måste afstå, och detta
genom din egen förskyllan, ifr:'ln din
arfvedel, hvilken jag har gifvit dig;
och jag skall göra dig till dina fienders träl i ett land, hvilket du icke
känner, ty I hafven upptändt min
vredes eld, som skall brinna evinnerligen.
Jcr. rs: r 4 •
5· Så säger Herren: Förbannad är
den man, som förlitar sig på människor och sätter sig kött till arm, och
hvilkens hjärta viker ifrån Herren.
6. Och han skall blifva såsom en
öfvergifven i öknen och icke se något
godt komma, utan han skall bo på
förbrända platser i öknen, på en ofruktsam och öde mark.
Jer. 4 s: 6.
7· Men välsignad är den man, som
förlitar sig på Herren, och hvilkens
tillit Herren är.
Ps.

2: 12.

34: ~·

Ords. r 6:

20.

8. Och han är lik ett träd, planteradt vid vatten, och som utsträcker
sina rötter till en bäck, och som icke
förskräckes när hetta kommer, och
hvars löf bliiver grönt, och som, när
ett år af vattubrist kommer, icke sör·
jer eller upphör att bära frukt
Ps. r: 3·

KAP. 11: 9.
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9· Illfundigare än allt annat och fördärfvadt är hjärtat. Ho kan känna
det?
ro. Jag, Herren, utrannsakar hjärtat och pröfvar njurame för att gifva
hvarjom och enoru efter hans vägar,
efter hans gärningars frukt.
1 Sam. 16: 7·
Ps. 7: 10. Jer. 11: 20. zo: 12.
Upp. o: •3·

En rapphöna, som ligger på
ägg, hvilka hon icke har värpt, är
den som samlar rikedom med orätt.
I sina halfva dagar måste han lämna
den, och vid sitt slut är han en dåre.
I I.

r 2. En härlighetens tron, en urgammal höjd är vår helgedoms rum.
13. Israels hopp är du, Herre. Alla
de som öfvergifva dig skola komma
på skam, och de som affalla ifrån mig
skola vara skrifne i sanden, emedan
de hafva öfvergifvit källan med det
lefvancle vattnet, Herren.
J er. o: 13. ]oh. 4: '4·
14. Hela mig du, Herre, så varder
jag helad! Hjälp mig du, så varder
jag hulpen! ty el u är min berömmelse.
15. Si, desse säga till mig: hvar är
Herrens ord? må det komma!
Es.

s:

'9·

2

Petr. 3: 4·

16. Och jag, jag har icke unelandragit mig att vara en herde efter dig,
men den onda dagen har jag icke
efterlängtat. Du vet det. Hvad som
har utgått af mina läppar, det är inför ditt ansikte.
17. Blif mig icke till skräck! Min
tillflykt är du på olyckans dag.
r8. Må de komma på skam, som
förfölja mig, och icke jag! Må de förskräckas, och icke jag! Låt olyckans
dag komma öh·er dem och krossa dem
i dubbelt mått!
Ps. 35: 4· 40: 15.

19. Så bar Herren sagt till mig:
Gack och ställ dig i folkets barns port,
genom h vilken Judas konungar utoch ingå, och i alla andra Jerusalems
portar,
20. och säg till dem: hören Herrens ord, I Judas konungar och hela
Juda och alla Jerusalems inbyggare,
som ingån igenom dessa portarue!
21. Så säger Herren: Vakten edra
själar, att I ingen börda bären om
sabbatsdagen och icke infören någon
sådan igenom Jerusalems portar,
Neh. , 3 , , 9 .
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och att I icke utiören någon
börda på sabbatsdagen utur edra hus,
och att I icke gören något arbete,
utan helgen sabbatsdagen såsom jag
har budit edra fäder!
22.

2 ~Ios. zo: 8.

23: :r2.

3t: 13.

Men de hörde icke och böjde
icke sitt öra till och gjorde sin hals
styf, så att de intet hörde och ingen
undervisning mottogo.
24. Men om I rätt hören mig, säger
Herren, så att I icke iniören någon
börda igenom denna stadens portar på
sabbatsdagen och icke på elen gören
något arbete,
25. så skola konungar och furstar,
som sitta på Davids tron, gå in igenom denna stadens portar i vagnar
och på hästar, de själfva och deras
höfdingar, Judas män och Jerusalems
inbyggare, och denna staden skall
blifva bebodd till evig tid; J er. 20: 4 .
26. och ifrån Judas städer och ifrån
de trakter, som ligga omkring Jerusalem, och ifrån Benjamins land och
ifrån låglandet och ifrån bergsbygden
och ifrån sydlandet skola de komma
och frambära brännoffer och slaktoffer och spisoffer och rökelse och
frambära tackoffer till Herrens hus.
J er. 32: 44· 33 : '3·
27. Men om I icke hören mitt bud
att helga sabbatsdagen och att icke
bära bördor in igenom J ernsalems portar på sabbatsdagen, så skall jag upptända en eld i J ernsalems portar, som
skall förtära dess paJatser och som
icke skall slockna.
23.

18 Kapitlet.
Folket tmder bilden af ett let·!tärl. Dess halsstarriglut oc!t. .fie1tdskaj emot jJrofetett.

Detta är det ord, som skedde till
Jeremia ifrån Herren, så lydande:
2. Statt upp och gack ned till kmkomakarens hus! där vill jag låta dig
höra mina ord.
3· Och jag gick ned till krukomakarens hus,. och si, han gjorde sitt
arbete på s~tfvan.
.
4· _Och .. karl~t, som han gJorde af
ler, gtck sor:den krnkomak_arens hand;
o~h ha~ roorde om det till ett ann~t
karl, saso~ krukamakaren fann for
godt att gara det.

l
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5· Och Herrens ord skedde till mig
sålunda:
6. Skulle jag icke kunna göra med
eder, I af Israels hus, såsom denne
krnkomakaren, s1i.ger Herren? Si, såsom leret är i krukornakarens hand,
så ären ock I af Israels hus i min
hand. Es. 45: 9· Vish. 15: 7· Rom. 9: 21.
1· Den ena gången talar jag om
ett folk och om ett rike, att jag vill
utrota, nedrifva och fördärfva det;
Jer. x: xo.

8. och det folket, som jag har talat
om, omvänder sig ifråu sin ondska,
och jag ångrar det onda, som jag
hade tänkt att göra åt det.
Hes. xS:

21,

33:

11.

Jon. 3: ro.

9· Och en annan gfmg talar jag om
ett folk och om ett rike, att jag vill
uppbygga och plantera det;
ro. och det gör h vad ond t är i mina
ögon, så att det icke hör min röst
och jag ångrar det goda, som jag hade
sagt, att jag ville göra åt det.
II. Och du, säg nu till Judas män
och till Jerusalems inbyggare: så säger
Herren: Si, jag bereder eder en olycka
och hafver ett anslag emot eder. Omvänden eder hvar och en ifrån sin
onda väg och bättren edra vägar och
edra gärningar!
2 Kon. r7: 13. Jer. 7: 3· 25: 5· 35: r s.
12. Och de säga: det får vara, ty
vi vilja vandra efter våra anslag och
göra h var och en efter sitt onda hjärtas hårdhet. Es. 6s: •· J er. .: 25. 44: 16.
13. Därföre säger Herren så: Frågen efter ibland hedningarne: Ho har
hört sådant? Alltför gräsliga ting har
jungfnm Israel beclrifvit.
Jer . ., 1o.
14. Månne snön ifrån Libanons berg
sviker mina åkerfält, eller utsinas väl
de långväga, kalla, rinnande vattnen?
15. Men mitt folk glömde mig. Åt
falska gudar tände de rökverk. Och
desse kommo dem att snafva och falla
på sina vägar, de urgamla stigarne,
och att gå på obanade vägar,
16. och de gjorde sitt land till ett
mål för häpnad och evigt hån; alla
som där gå fram måste häpna och
rista hufvudet.
}er. 12: n. 19: B.
17. Såsom ett östanväder skall jag
förskingra dem för fienden. Ryggen
och icke ansiktet skall jag visa dem
på dera~ nöds dag.
Es. 2 7 : B. 29: 9·

KAP. 19: 4.

18. Och de sade: Korumen och låtom
oss uppgöra några anslag emot Jeremia! ty undervisning ifrån präst, råd
ifrån vis man, och ord ifrån profet
fattas oss icke. Kommen, låtom oss
fälla honom med tungan och aktom
icke på något af alla hans ord!
Hes. 7: 26.

Mal.

2!

7·

19. Herre, akta på mig och hör
hvad mina motståndare säga!
20. Månne god t bör vedergällas med
ondt, efter de hafva gräft en grop för
mitt lif? Kom ihåg, huru jag har
stått inför ditt ansikte för att mana
godt för dem och för att afvända din
vrede ifrån dem!
21. Gif därföre deras barn åt hungersnöden, och lämna dem själfva i
svärdets våld, så att deras hustrur
blifva barnlösa och änkor och deras
män slagne till döds och deras ynglingar i krig fällde af svärdet!
Ps . rog: xo f.

Må klagorop höras ifrån deras
hus när du låter krigsfolk plötsligen
komma öfver dem ! ty de hafva gräft
en grop till att fånga mig och hafva
gömt snaror för mina fötter.
23. Och du, Herre, känner allt deras
rådslag emot mig till döds. Förlåt
dem icke deras missgärning och utplåna icke deras synd ifrån din åsyn,
och må de varda nederslagne inför
ditt ansikte! Handla med dem på din
vredes tid!
22.

19 Kapitlet.
Folket under 6i!dt'11. af dt knts.

sade Herren: Gack åstad och köp
Så dig
ett krus af krukornakaren och
tag med dig några af de äldsta ibland
folket och af de äldsta ibland prästerna!
2. Och gå ut till Hinnoms sons dal,
som ligger utanför lerskärfsporten, och
predika där de ord, som jag vill säga
dig,
3· och säg: hören Herrens ord, I
Judas konungar och Jerusalems inbyggare! Så säger Herren Zebaot,
Israels Gud: Si, jag villlåta en sådan
olycka komma öfver detta rummet,
att den som får höra den, honom skall
det gälla i båda hans öron.
1

Sam. 3: n.

2

Kon.

21: 12.

4· Emedan de hafva öfvergifvit mig
och vanhelgat detta rummet och där
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tändt rökelse åt andra gudar, hvilka
hvarken de eller deras fäder eller Judas
konungar hafva känt, och uppfyllt
detta mmmet med oskyldiges blod
5· och byggt höjder åt Baal för att
uppbränna sina barn till brännoffer
åt Baal, något som jag hvarken har
budit eller sagt eller haft i sinnet,

s Mos. 17: 3·
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gården till Herrens hus och sade till
allt folket:
15. Så säger Herren Zebaot, Israels
Gud: Si, jag skall låta komma öfver
denna staden och öfver alla landets
städer all den olycka, som jag har
talat emot dem, därföre att de göra
sin hals styf, så att de icke höra mina
ord.
Jer. 7' 26, '7' 23·

6. därföre, si, de dagar skola komma,
säger Herren, då detta rummet icke
20 Kapitlet.
mer skall kallas Tofet och Hinnoms
sons dal, utan slaktdal en, J er. 7 : 32 .
'Jamda i fä"gelse. lfa11s hot oc" klagatt.
7· och då jag skall göra till intet och Pashnr, Immers son, prästen,
Judas och Jerusalems rådslag på detta
som var öfveruppsyningsman i
mmmet och låta dem falla för deras Herrens hus, hörde J eremia profetera
fienders svärd och för deras hand, som dessa orden,
trakta efter deras lif, och gifva deras
2. och han slog profeten Jeremia
lik till mat åt himmelens fåglar och och satte honom i stocken, som stod
åt markens djur
Jer. 7: 33· x6: 4·
i den öfre Benjaminsporten i Herrens
8. och göra denna staden till ett hus.
Jer. 29 : 26 .
mål för häpnad och h~n, så att ~la
3· Ochdenföljandemorgonensläppte
som där gå fram skola hapna och bana Pashur J eremia lös utur stocken, och
alla dess plågor.
Jer. xS: 16.
Jeremia sade till honom: Icke är Pas9· Och jag skall låta dem äta sina l hur det namn, h varmed Herren kallar
söners ocll sina döttrars kött, oc~ den dig, utan Magor-Missabib*;
ene skall äta den andres kött uti den
4· ty så säger Herren: Si, jag skall
nöd och det trångmål, hvarmed deras göra dig till en skräck för dig själf
fiender och de som trakta efter deras och för alla dina vänner, och de skola
lif skola tränga dem.
3 Mos. 26: •9· falla för sina fienders svärd, och dina
s Mos. •B: 53· Klag. 4: xo. Luk .•'9' ~-3·
ögon skola se det; och hela Juda
10. Och kruset skall du sla son~er skall jag gifva i konungens af Babel
för de mäns ögon, som hafva gatt hand, och han skall föra dem bort
med dig;
till Babel och slå dem med svärd;
JI. och du skall säga till dem: .. så
5· och jag skall gifva allt godset i
säger Herren Zebaot: Jag skall son- denna staden och allt dess förvärf och
derslå detta folk och denna staden, alla dess dyrbarheter och alla Judasåsom man sönderslår en krukorna- konunO'ars skatter i deras fienders
kares kärl, som icke kan varda helt hand, ~ch de skola plundra dem och
igen, och i Tofet skall man begrafva taga dem och bortföra dem till Babel.
af brist på grafställen.
2 'on. 2o: '7· Jer. xs: '3· 17: 3·
12. Så vill jag göra med detta ru~n6. Och du, Pashur, och alla som
met, säger Herren, och med dess m- bo i ditt hus, I skolen gå i fångenbyggare och göra denna staden To- skap, och till Babel skall du komma,
fet lik.
och där skall du dö och varda be13. Och husen i Jerusalem <;>ch Judas grafven, du, och alla dina vänner, för
konungars hus skola varda lika orena l.J.vilka du har profeterat lögn.
som Tofetplatsen, alla de hus, på h vilkas tak man har tändt rökelse åt all
7· Du öfverta1ade mig, Herre, och
himmelens här och offrat drickoffer jag lät mig öfvcrtalas. Du grep mig,
och du rådde. Jag har billvit till ett
åt andra gudar.
Jer. 32: •9·
åtlöje dagligen. Hvar man gör gäck
14. Och Jeremia kom tillbaka ifrån af mig.
J er. x: 6 f.
Tofet, dit Herren hade säudt honom
8. Ty så ofta jag talar, måste jag
till att pwfetera, och ställde sig i för- klaga och måste jag ropa öfver våld
• D. 5. Förskräckelsefrån alla ball.
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och förtryck, ty Herrens ord har blifvit mig till hån och smälek dagligen.
9· Och jag tänkte: jag vill icke komma ihåg honom och icke mer predika
i hans namn; men då vardt det i mitt
hjärta såsom en brinnande eld, instängd i mina ben, och jag mäktade
icke uthärda elen och kunde icke fördraga den;
ro. ty jag hörde många hviska:
>Förskräckelse från alla håll!» Ank.lagen honom, anklagorn honom! och
alla mina umgängesvänner aktade på
mitt fall, sägande: Törhända kan han
tubbas, så att vi blifva honom öfvermäktige och få taga vår hämnd på
honom.
r r. l\Ien Herren är med mig såsom
en väldig hjälte. Därföre skola mina
förföljare fällas och icke blifva mig
öfvermäktige, utan komma på mycken
skam däröfver att de icke hafva lyckats. Evig skall den skammen vara
och skall aldrig glömmas.
J er. •s: 2o. '7' ,g, 2 3' 4°·
12. Och Herren Zebaot pröfvar den
rättfärdige och ser njurar och hjärta.
Jag skall se din hämnd på dem; ty
åt dig har jag förtrott min sak.
' Sam.

16:

7· Ps. 7:

10.

Jer. II: 20.

'7'

10 ·

13. Sjungen Herranom, lofven Herren! ty han räddar de armes 1if utur
de ondes hand.
14. Förbannad vare den dag då jag
vardt född! den dag då min moder
födde mig, icke vare den välsignad!
J ob 3: , r.
r s. Förbannad vare den man, som
bragte åt min fader detta budskap:
>ett gossebarn är dig födt>, honom
till stor glädje.
r6. Och gånge det den mannen såsom det gick de städer, hvilka Herren omstörtade utan barmhärtighet!
och höre han klagorop på morgonen
och härskri om middagen! 1 Mos. , 9 , 24 •
Es. 13: '9· J er. so: 40. Hes. 16: 49 f. Os. II: 8.
Am. 4: u. Luk. 17: •9· J ud. v. 7·

17. emedan han icke dödade mig i
moderlifvet, så att min moder hade
blifvit min graf, och hennes 1if hafvande för evigt.
r8. H vi utgick jag ifrån moderlifvet
för att se olycka och jämmer och för
att mina dagar skola förflyta med
skam?

KAP. 21: 10.
2 I

Kapitlet.

K01tung Ze<id<itt n!dj'rllgar jroj'ctm. :Jeremias
sv"r.

Detta är det ord, som skedde till
Jeremia ifrån Herren, då konung
Zedekia skickade till honom Pashur,
Malkijas son, och Zcfanja, prästen
Maasejas son, och lät säga honom:
2. Fråga Herren för oss! ty Nebukadnezar, konungen i Babel, förer
krig emot oss. Törhända skall Herren göra med oss efter alla sina under,
så att denne drager bort ifrån oss.
3· Och Jeremia sade till dem: Så
skolen I säga till Zedekia:
4· så säger Herren, Israels Gud:
Si, jag skall vända tillbaka de vapen,
som I hafven i edra händer, h\'armed
I striden emot konungen i Babel och
emot de Kaldeer, som belägra eder
utanför muren, och jag skall hopsamla dem midt i denna staden.
5· Och jag skall strida emot eder
med uträckt hand och med stark arm
och med vrede och med harm och
stor förbittring; 2 Mos. 6:6. slllos. 29:28.
6. och jag skall slå inbyggarue i
denna staden, både folk och fä, så
att de skola dö af en stark pest.
7. Och därefter, säger Herren, skall
jag gifva Zedekia, Judas konung, och
hans tjänare och folket och dem som
i denna stad äro kvar efter pesten,
efter svärdet och hungersnöden, i Nebukadnezars, konungens i Babel, hand,
och i deras fienders hand, och i deras hand, som trakta efter deras !if,
och han skall slå dem med svärdsegg
utan förskoning, miskund eller barmhärtighet.
8. Och till detta folket skall du
säga: så säger Herren: Si, jag sätter
eder före vägen till lifvet och vägen
till döden.
9· Den som stannar kvar i denna
staden, han skall dö för svärd, för
hunger och pest; men den som går
ut och går öfver till Kaldeerna, som
belägra eder, han skalllefva och skall
få behålla sitt !if såsom ett byte;
Jer. 38: 2. 39: ,s. 45' S·
.
ro. ty jag har vändt mitt ansikte
emot denna staden till ond t, men icke
till god t, säger Herren. I konungens
af Babel hand skall han varda gifvcn,
1och han skall uppbränna honom i eld.

KAP. 21: 11.
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u. Och till Judakonungens hus skall
du säga:
12. hören Herrens ord, I af Davids
hus! Så säger Herren: Fällen hvatje
morgon rätt dom och frälsen den förtryckte utur våldsverkarens hand! på
det min harm icke skall utbryta såsom en eld och brinna så, att ingen
skall släcka den, för deras onda gärningars skull.
Jer. 22: 3 .
I 3· Si, jag skall vända mig mot
eder som bon i dalen, i bergfästet på
slätten, säger Herren, mot eder som
sägen: hvem kan öfverfalla oss och
hvem kan komma in i våra boningar?
14. Och jag skall hemsöka eder efter
edra gärningars frukt, säger H erren,
och jag skall upptända en eld u ti
eder skog, och den skall förtära allt
r uudt omkring.
Ords." 3r.
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7. och jag skall inviga emot dig
fördärfvare, hvar och en med sina
verktyg, och de skola nedbugga de
bästa af dina cedrar och kasta dem i
elden;
8. och många folk skola gå framom
denna staden och säga, den ene till
den andre: Hvarföre har Herren så
gjort åt denna stora stade n?

s Mos.

29: 24.

r Kon. g: 8.

9· Och man skall svara: därföre att
de öfvergåfvo Herrens, sin Guds, förbund och tillbådo andra gudar och
tjänade dem.

ro. Gråten icke öfver den döde*
och beklagen icke honom! men gråten bittert öh·er honom, som har farit
bort, ty h an skall icke mer igenkomma och återse sitt fädernesland!
I r. Ty så säger Herren om Sallum,
Josias, Judas konungs, son, som vardt
22 Kapitlet.
konung i stället för J osia, sin fader,
Profetior om Judakouuugnnu J oaltas (Sallum) och som har gått ifrån detta rummet:
Han skall icke komma hit tillbaka,
J aja/dm ocll. Jekonja (J.:ouja) .
1 2. utan på det rum, dit de hafva
å sade Herren: Stig ned till Judas
fört h onom fång n, skall han dö, och
konungs hus och tala där detta
detta landet skall han icke mer se.
ordet
13. Ve den, som uppbygger sitt hus
2. och säg: Hör Herrens ord, du
Judas konung, som sitter på Davids med orättrådighet och sina salar med
tron, både du och dina tjänare ocll orätt, som låter sin nästa arbeta för
ditt folk, alle I som gån in igenom intet och icke gifver honom sin lön
3 Mos. r g: '3· s Mos. 24: '4· Hnb. 2: 9·
dessa portar!
14. och som säger: •jag vill bygga
3· Så säger Herren: Gören rätt och
rättvisa och frälsen den förtryckte utur mig ett stort hus och rymliga salar•,
våldsverkarens hand, och främlingen, och som låter hugga fönster däruppå
den faderlöse ocll änkan män I icke och panelar det med ceder och målar
förorätta, icke göra öfvervåld och icke det med cinober!
utgjuta oskyldigt blod på detta rum- . rs. Ar du väl konung därföre att
met!
Jer. 21: 12. du täflar om cederträ? Din fader,
4· Ty om I fullgören detta ordet, månne icke han både åt och drack
så skola konungarne, som sitta på och gjorde hvad rätt och rättfärdigt
Davids tron, draga in genom detta var? Också gick det honom väl.
r6. Han förhjälpte den arme och
husets portar i vagnar och på hästar,
fattige till rätt; också gick det honom
de och deras tjänare och folk.
väl. Är icke detta att känna mig?
Jer. '7' •S·
5· Men om I icke hören dessa ord, säger Herren.
17. Men dina ögon och ditt hjärta
så har jag svurit vid mig själf, säger
Herren, att detta hus skall varda för- äro icke riktade på något annat än
på egen vinning och på att utgjuta
stördt;
6. ty så säger Herren om Judas oskyldigt blod och på att utöfva våld
konungs hus: Du mitt Gilead, du och förtryck.
r8. Därföre säger Herren så om JoLibanons hufvud! dig skall jag sannerligen göra till en öken och till en jakim, Josias son, Judas konung: Man
skall icke efter honom sjunga klaJ<oobebodd ort;
1

S

• Konun,2 Josia.

771

JltR'EMIA.

KAP. 23: 9.

sången: •Ack broder, ack systerl• lifsdagar! ty ingen af hans säd skall
Man skall icke efter honom sjunga lyckas sitta på Davids tron och häklagosången: •Ack Herre!• och •Ack danefter råda öfver J u da.
hans härlighet! •
rg. Begrafvas skall han, såsom man
23 Kapitlet.
begrafver en åsna. Man skall släpa
och kasta honom långt bortom Jeru- Utsikter Ö_/Jjnas in. i deu. Jlrfessimzskaf,~amtideJt
(I-8). F"lska j>rofd<r skildms (9-40).
salems portar.
e de herdar, som fördärfva och
20. Stig upp på Libanon och ropa,
förskingra fåren i min hjord! säoch i Basan låt din stämma höras,
Hes. 34: •·
och ropa ifrån Abarims berg, ty alla ger Herren.
2. Därföre säger Herren, Israels
dina älskare äro nedgjorde!
Gud, så om de herdar, som leda mitt
21. Jag talade till dig i d~n .välfolk: Mina får hafven I förskingrat
m akt, men du svarade: Jag vill 1cke
och bortdrifvit och icke vårdat dem.
höra. Sådan har din väg varit ända
Si, jag skall hemsöka eder för edra
ifrån din ungdom, att du icke har
gärningars ondskas skull, säger Herhört min röst.
ren.
22. Alla dem, som hah·a anfört dig,
3· Och jag skall församla det som
dem skall ett väder bortföra, och de,
är kvar af mina får ifrån alla de laud,
som hafva älskat dig, skola gå i fångendit jag har fördrifvit . dem, .och jag
skap, ty då skall du blygas och skämskall föra dem hem 1gen till deras
mas för all din ondska.
betesmarker, och de skola växa och
23. Du som bor på Libanon och
Joh. ro: r6.
hafver ditt bo i dess cedrar, huru skall förökas.
4· Och jag skall sätta herdar öfyer
du icke sucka när värkarue komma
dem, som skola leda dem, och de
öfver dig och en vånda lik barnaföskola icke frukta mer eller förskräcderskans.
kas eller hemsökas, säger Herren.
24. Så sant jag lefver, säger HerEs. 40: u . Jer. 3: 15. Hes. 34: :u, 12.
ren: Om Konja, Jojakims son, Judas
5· Si, de dagar skola komma, säger
konung, än vore en signetring. på m!n Herren, då jag åt Da;"id skall upphögra hand, skulle jag dock nfva d1g väcka en rättfärdig Telning; och han
därifrån
Hög. v. 8: 6. Ragg . .: •4·
skall vara en konung, som skall vis25. och gifva dig i deras hand som ligen regera och öfva rätt och rätttrakta efter ditt lif och i deras hand, färdighet på jorden.
Es. 4: 2. 45: 8. J er. 33: r; . Hes. 34: •3·
för hvilka du fruktar, och i NebukadDan. 9: 24. Sak. 3: 8. 6: r2.
nezars, konungens i Babel, och Kal6. I hans dagar skall J u da varda
deernas hand
hulpen och Israel säker bo; och detta
26. och slunga dig och din moder,
skall vara hans namn, därmed man
som födt dig, bort till ett annat land,
skallkalla honom: Herren vår rättdäruti I icke ären födde; och där skofärdighet.
s Mos. 33: •9·
len I dö.
2 Kon. 24: •S·
7· Därföre si, de dagar skola kom27. Och till det land, dit. de af hjär- ma, säger Herren, då man icke mer
tat längta att återvända, d1t skola de
skall säga: •så sant Herren lefver,
icke återvända.
han, som förde Israels barn utur
28. Är han då ett föraktligt, sönderland•,
Jer. r6: r4.
slaget beläte, denne mannen Konja, Egyptens
8. utan: »så sant Herren lefver, han,
eller ett kärl, som intet värde hafver?
som förde och ledde Israels hus' säd
H varföre blefvo de bortslungade, han
utur nordanlandet, och utur alla de
och hans säd, och bortkastade i ett
land, dit jag har fördritvit dem • , och
land hvilket de icke känna?
de skola bo i sitt eget land.
O land, o land, o land, hör Herg. Emot profeterna: Mitt h~ärta vill
rens ord!
'O. Så säger Herren: Upptecknen brista i mitt bröst, alla mma ben
de~na mannen såsom barnlös, såsom darra. Jag är såsom en ~rucke~ man,
cu man, som ingen lycka hade i sina och såsom en man, hvilken vm har
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öfverväldigat, för Herren och för hans
heliga ord;
10. ty med äktenskapsbrytare är
landet fullt, af förbannelse förtvinar
landet. och förtorkade äro betesmarkerna ·i öknen, och deras diktan och
traktan är ond, och deras styrka är
oredlighet;
Es. 24: 6. ]er. r2: 4·
I r. ty både profet och präst äro
ogudaktige, och i mitt tempel finner
jag deras ondska, säger Herren.
I2. Därföre skall deras väg blifva
dem såsom slippriga stigar i mörkret,
de skola slinta och falla på den; ty
jag skall låta olycka komma öfver
dem på deras hemsökelses år, säger
Herren.
13. Och hos Samarias profeter såg
jag det dåraktigt var. De p rofeterade
i Baals uamu och förledde mitt folk
Israel.
• .
I4. Hos Jerusalems profeter sag p g
h vad gräsligt var, äktenskapsbrott
och umgängelse med lög_n; och de
st.ärkte dera:' händer, som g)O~?e on~t,
pa det att mgen skulle orovanda stg
if_:ån sin ondska. De ä~o alle för ~:~ig
sasom Sodom, och dess mbyggare aro
såsom Gomorra.
'Mos. '3' '3·

5 Mos. 32 ' 32 •

Hes. 1 6: 48·

15. Därföre säg_er. Herren Ze_baot så
om profeterna: St,_Jag skall S.JiHSa dem
med malört och gtfva dem gtftvatten
att dricka; ty ifrån Jerusalems profeter är ogudaktighet utgången öfver
hela landet.
Es. "

10 •

Jer. 8: '4· 9: '5·

I6. Så säger Herren Zebaot: Hören
icke på profeternas ord, som de profetera för eder! De bedraga eder, sitt
eget hjärtas syuer predika de, men
icke efter Herrens mun.
Jer. , 4 , , 4 •
I]. De tala och säga till dem som
förakta mig: •Herren har sagt: Eder
skall väl gå>; och till alla dem, som
vandra efter sitt hjärtas hårdhet, säga
de: •Icke skall någon olycka komlila öfver eden.
Jer. 8:

11.

Hes. 13: to.

I8. Ty ho är den, som har stått i
Herrens rådskammare, så att han har
hört hans ord? Ho lyssnade till hans
ord och hörde det?
Es. 40: 13.

Rom. n: 34·

x Kor. z: 16.

rg. Si, såsom en storm från Herren
skall vrede utgå och såsom en hvirf-
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!ande storlJl; öfver de ogudaktiges
hufvud skall den hvirfla.
Jer. 3o: 2 3 •
20. Herrens vrede skall icke återvända förrän han har gjort och verkställt h vad han haft i sinnet. I dagar
som komma skolen I fullt förstå detta.
]er. 30: 24.

Jag sände icke dessa profeter,
likväl lupo de; jag talade icke till
dem, men lik väl profeterade de.
21.

Jer. '4: '5· 07: '5·

29: 9·

Och hade de stått i mitt råd, så
skulle de hafva predikat mina ord för
mitt folk och omvändt dem ifrån deras onda väg och ifrån deras gärningars ondska.
22.

l

23. Är jag en Gud ifrån närheten,
säger Herr n, och icke en Gud fjärran ifrån?
Ap. c. , 7 , 27 •
24. Eller kan någon gömma sig i
gömslen, där jag ick~ skulle se honom? säger Herren. Ar icke jag den,
som uppfyller himmel och jord? säger
Herren.
Ps. , 39 , s. Am. 9 , 2 , 3 .
25. Jag har hört h vad profeterna
sagt, som profeterade lögn i mitt
namn och sade: >jag drömde, jag
drömde».
26. Huru länge detta? Månne de
tänka, de profeter, som profetera lögn,
och som profetera sitt hjärtas bedrägeri,
27. månne de mena att de skola
komma mitt folk att förgäta mitt namn
för deras drömmar, hvilka de berätta,
den ene för den andt·e, likasom deras
fäder glömde mitt namn för Baal?
Dom. 3: 7·

8: 33•

28. En profet, som haft en dröm,
h an berätte sin dröm! men den som
hafver mitt ord, han predike mitt ord
rätt! Hvad bafver halmen att skaffa
med kornet? säger Herren.
29. Är icke mitt ord likasom en eld,
säger Herren, och såsom en hammare,
som sönderslår berg?
30. Därföre, si, skall jag vända mig
mot de profeter, säger Herren, SOlll
stjäla mina ord, den ene från den
andre,
s Mos. 18: 20.
3r. mot de profeter, säger Herren,
som taga till tungan och säga: >så
har Herren sagt>,
32. mot dem som profetera falska
drömmar, säger Herren, och berätta
dem och förleda. mitt folk med sina
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lögner och sin stortalighet, h vilka jag voro mycket elaka fikon, så elaka,
icke har sändt och icke befallt, och att de icke kunde ätas.
som göra detta folket ingen nytta,
3· Och Herren sade till mig: Hvad
ser du, J eremia? Ochjag sade: Fikon.
säger Herren.
Zef. 3 : 4·
De goda fikonen äro mycket goda,
33· Och om detta folk eller en prooch de onda äro mycket onda, så
fet eller en präst frågar dig och säger:
onda, att de icke kunna ätas.
H vad är Herrens t u n g a? * så skall
4· Och Herrens ord skedde till mig
dn säga dem hvad tunga är, och sålunda:
•jag vill afkasta eder>, säger Herren,
5· Så säger Herren, Israels Gud:
34· och den profet eller den präst
åsom dessa fikonen äro goda, likaså
eller den af folket, som säger • Hervill jag till godo anse dem af Jucla,
rens tun g a •, den mannen och hans som blifvit bortförde, hvilka jag har
hus vill jag hemsöka.
bortsändt ifrån detta rummet till Kal35· Så skolen I säga, den ene till deernas land,
den andre, och hvar och en till sin
6. och jag vill till godo rikta mina
broder: Hvad har Herren svarat, och ögon på dem och låta dem komma
llvad har Herren talat?
tillbaka till detta landet, och jag vill
36. Men om Herrens tunga mån
uppbygga och icke nederslå dem,
I icke mer tala ; ty till en tunga
plantera och icke upprycka dem ;
skall för hvar och en hans eget ord
7· och j ag vill gifva dem hjärta till
yarda, emedan I så förvänden lefvande
att känna mig, att jag är Herren;
Guds, Herren Zebaots, vår Guds, ord.
och de skola vara mig till folk, och
3 7. Så skall d u säga till profeten : jag skall vara dem till Gud, ty de
h vad har Herren svarat dig, och hvad
skola vända sig till mig af allt sitt
har Herren talat?
s M os. 3o : 6, Jer. 3o: 22. 3r: 33·
38. l\1eu om I sägen >Herrens hjärta.
32: 38, 39· H es. r r: 19. 36: 26. Ebr. 8: ro.
tunga•, säger Herren så: Emedan I
8. Men såsom man gör med onda
kallen detta ordetför Herrens tunga, fikon, som äro så onda, att de icke
ehuru jag har säudt till eder och sagt: kunna ätas, likaså, säger Herren, vill
• l skolen icke säga Herrens tunga•, jag göra med Zedekia, konungen i
39· si, så skall jag lyfta eder upp Juda, och hans furstar, och med hvad
och kasta eder och staden, som jag som blifvit kvar i Jerusalem, med
har gifvit åt eder och edra fäder, bort dem som äro kvar i detta Jandet och
ifrån mitt ansikte
dem som bo uti Egyptens land.
40. och bringa öfver eder en evig
2 K on. •s: 2-7. }er. 29: •7·
43: S·
skam och en evig försmädelse, som
9· Och jag skall göra dem till en
skräckbild och en varnagel för alla
aldrig skall varda glömd. Jer. •o: u.
riken på jorden, till en skamfläck, ett
ordspråk, en visa och en förbannelse
24 Kapitlet.
på alla de rum, dit jag skall fördrifva
dem.
s Mos. 28: 35, 37·
De tv/J: .fikonkorgame.
lät mig se, och jag såg två
H erren
korgar med fikon, uppställda in-

I

Kon. 9: 7·

2

Krön. 7:

20 .

}er.

25: 18.

ro. Och jag skall sända ibland dem
svärdet, hungern och pesten, till dess
för Herrens tempel, sedan Nebukad- de förgås utur det landet, som jag
nezar, konungen i Babel, hade bort- har gifvit åt dem och åt deras fäder.
J er. 29: r8.
tört ifrån Jerusalem J ekonja, ]ojakims son, konungen i Juda, och Judas
furstar, dess snidare och låssmeder,
25 Kapitlet.
och låtit dem komma till Babel.
2

Kon.

24:

rs, t6.

2

Krön. 36: g,

to,

Uti elen ena korgen voro mycket g o d a fikon, såsom de först mogna
fikonen äro, och i den andra korgen
2.

Dnz. sjuttio&riga fti11.g't 1tSkajJe1l i Babel. 1/en·ens
vredes bägare.

D etta

är det ord, som skedde till
J eremia öfver allt J u das folk, i

• Det motsvarande ordet i grundtexten fårekernmer i denna och följande verser i sin dubbla
bt:märkelse af p r o f e t- u t s a g a och t y n g d, d. ä. tung, tryckande börda.
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Jojakims fjärde regeringsår i Juda,
som var det första af Nebukadnezars
regering i nabel;
2. hvilket profeten Jeremia talade
till allt J u das folk och till alla J erusalems inbyggare, säga nde:
3· Allt ifrån J osias, Amons sons,
trettonde regeringsår i Juda, ända till
denna dag, eller under dessa t;jugutre
åren, har Herrens ord skett till mig,
och jag har tidt och ofta för eder
predikat det; men I llafven icke hört
däruppå.
4· Och Herren har tidt och ofta
sändt till eder alla sina tjänare, profeterna; men I hn.fven icke hört dem
och icke böjt edert öra till att
höra
2 Kon. 17: '3· Jer. 7: t3 1 25.

26: 5·

35: x;.

5· huru de sade: oruvänden eder,
hvar och en ifrån sin onda väg och
ifrån edra gärningars ondska, så att
I måtten få blifva kvar i det landet,
som Herren har gifvit åt eder och
edra fäder för evärdlig tid! Jer. xS: "·
6. och löpen icke efter andra gudar
till att t;jäna och tillbedja dem och
förtörnen icke mig genom edra händers verk, att jag icke må göra eder
ondt!
7· lVIen I hörden mig icke, säger
Herren, utan I förtörnaden mig genom
edra händers verk, till olycka för eder
själfva.
•
8. Därföre säger Herren Zebaot sa:
Emedan I icke hörden mina ord,
9· si, så skall jag skicka och hämta
alla norelens folk, säger Herren, och
sända bud tillNebukadnezar, konungen
i Babel, min tjänare, och skall låta
dem komma öfver detta landet och
öfver dess inbyggare och öfver alla
dessa folk rundt omkring, och jag
skall gifva dem till spillo och göra
dem till mål för häpnad och hån och
evig ödeläggelse;
Jer. x: xs. _27' 6.
ro. och jag skall göra slut 1bland
dem på rop af fröjd och rop af glädje,
på rop af brudgum och rop af brud,
på sorl från kvarn och ljus från lampa;
J er. 7: 3-1· Upp. xS: 22.
r r. och hela detta landet skall varda
öde och förstördt, och dessa folken
skola tjäna konungen i Babel i sjuttio år.

*
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Och när r1e sjuttio åren äro ute,
skall jag hemsöka konungen i Babel
och allt det folket, säger Herren, för
deras missgärningar, äfvensom Kaleleemas land, och lägga det i ödesmål
för evigt.
12.

z Krön. 36: 2r,

22.

Jer. 29: ro.

Dan. g: z.

13. Och jag skall låta komma ö.fver
detta landet alla mina ord, h vilka jag
har talat emot det, allt hvad skrif,·et
är i denna boken, och som Jeremia
har profeterat öfver alla folk;
14. ty äfven öfver dem* skola mäktiga folk och store konungar varda
rådande, och jag skall vedergälla dem
efter deras förtjänst och efter deras
händers verk.
1 5· Ty så har Herren, Israels Gud,
sagt till mig: Tag denna vinbägaren,
full med nede, ur min hand och låt
alla de folk, till hvilka jag sänder dig,
dricka därutur!
r6. att de må dricka så att de ragla
och blifva galna, vid åsynen af det
svärd, som jag vill sända ibland dem.

17. Och jag tog bägaren utur Herrens hand och lät alla de folk, till
h vilka Herren sände mig, dricka därutur,
18. Jerusalem och Judas städer, dess
konungar och dess furstar, för att
ödelägga dem och göra dem till mål
för häpnad och förbannelse, såsom
det ock nu har skett;
19. Farao, konungen i Egypten, och
hans tjänare, hans furstar och allt
hans folk;
J er. 4 6: 2 .
20. och alla blandade stannnar och
alla konungar i landet Uz och alla
konungar i Felisteernas land, Askalon,
Gasa, Ekron och dem som äro kvar
i Asdod;
Jer. 47: x.
21. Edom och :Moab och Ammous
barn;
Jer. 48: x. 49: x, '7·
22. alla konungar i Tyrus och alla
konungar i Zidon; alla konungar i
kustlandet på andra sidan hafvet;
Es. 23: :r, 8.

]er. 47: 1·

23. Declan och Tema och Bus och
alla dem som klippa kanten af hår
och skägg;
24. alla konungar i Arabien och
alla konungar öfver de blandade stammar, som bo i öknen;
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25. alla konungar i Simri och alla
konungar i Elam och alla konungar
i Medien;
26. alla konungar i nordanlanden,
både när och fjärran, den ene som
den andre, och alla riken i världen,
som äro på jorden. Och efter dem
fick konungen i Sesak* dricka.
27. Och du, säg till dem: Såsäger
Herren Zebaot, Israels Gud: Dricken,
att I varden druckne, spyn och fallen,
så att I icke kunnen uppstå för det
svärd, som jag skall sända ibland eder!
Jer. SI: 7·

28. Och om de icke vilja mottaga

eder i stycken, så att I fallen sönder
såsom ett kosteligt kärl.
35· Och herdame skola icke kunna
fly och hjordens herrar icke kunna
undkomma.
36. Hör huru herdame ropa och
hjordens herrar jämra sig! ty Herren
har ödelagt deras betesmark,
37· och deras lyckliga marker haha
blifvit fördärfyac1e af Herrens vredes
glöd.
38. Han drager ut såsom ett lejon
ur sin kula; ty deras land blifver ödelagd t af svärdets våld och af hans
vredes glöd.

bägaren utur din hand och dricka, så
säg till dem: så säger Herren Zebaot:
26 Kapitlet.
I måsten dricka;
Jercmia predikar oclt bli.fvcr n"klagnd.
29. ty si, med den stad, som är
kallad efter mitt namn, skall jag bötja
början af J ojakims, J osias sons,
hemsökelsen. Skullen då I blifva
Judas konungs, regering skedde
ostraffade? Ostraffade skolen I icke detta ord ifrån Herren sålunda :
blifva, ty svärdet skall jag kalla öfver
2. Så säger Herren: Ställ dig i föralla dem som bo på jorden, säger gården till Herrens hus och tala till
Herren Zebaot.
alla städer i J uda, som där gå in för
Jer. 49: 12. Hes. 9: 6. r Petr. 4: '7·
att tillbedja i Herrens hus, alla de
ord, som jag bar befallt dig att tala
30. Och du skall profetera för dem
till dem, och icke må du utesluta
alla dessa orden och säga till dem:
s Mos. 4: 2.
Herren skall ryta ifrån höjden och något!
3· Till äfyeulyrs torde de höra och
låta sin röst höras ifrån sin helighets omvända sig, hvar och en ifrån sin
boning.
Ryta skall han öfver sin
mark, och uppstämma, efter vintram- onda väg, och då vill jag ångra det
onda, som jag hade tänkt att göra
pares sed, en skördesäng öfver alla
åt dem för deras gärningars ondskas
jordens inbyggare. Joel 3 : r6. Am." 2.
skull;
Jer. r8: 8, II. Jon. 3: IO.
31. Det ljudet skall gå intill värl4· och säg till dem: så säger Herdens ända; ty Herren hah•er sak med ren: Om I icke hören mig, att I skofolken och skall gå till rätta med allt len vandra uti min lag, som jag har
kött. De og.udaktige, dem skall han föresatt eder,
gifva åt svärdet, säger Herren.
5· och höra mina tjänares, p rofeter32. Så säger Herren Zebaot: Si, en nas, ord, hvilka jag tidt och ofta har
olycka går ut ifrån folk till folk, och sändt till eder, och hvilka I icke Ilafen stor storm skall uppväckas från ven hört, 2 Kon. '7' '3· J er. 25: 4· 35' IS
jordens yttersta trakter;
6. så skall jag göra med detta hu33· och de af Herren på den dagen set såsom med Silo och gifva denna
slagne skola ligga ifrån jordens ena staden till en förbannelse för jordens
ända till den andra, och de skola icke alla folk.
begråtas och icke upptagas och icke t Sam. 4: 3 12. Ps. 78: 6o. Jer. 7: 12, 14. 24: 9·
be grafvas; till gödsel på marken skola
7· Och prästerna, profeterna och allt
folket hörde, att Jeremia talade såde blifva.
J er. r6: 4·
34· Järnren eder, I herdar, och Ida- dana ord i Herrens hus.
gen och vältren eder i stoftet, I hjor8. Och då J eremia hade slutat att
dens herrar! ty fulla äro edra dagar, tala allt det Herren hade befallt hoatt I skolen slaktas, och jag skall slå nom att säga till allt folket, grepo
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honom präst<.:ma och profeterna och
allt folket och sade: Du måste dö.
9· H vi profeterar du i Herrens namn
och säger: likt Silo skall detta huset
blifva, och denna staden skall varda
öde, och ingen skall bo där? Och allt
folket församlade sig emot Jeremia i
Herrens hus.
ro. Och Judas furstar hörde dessa

7i6

och bad till Herren om nåd ? Och
Herren ångrade det onda, som han
hade talat emot nem. Och vi, vi
skulle draga en stor skuld öfver våra
själar !

20. O ch det var också en annan,
som profeterade i Herrens namn, U ria,
Sernajas son, ifrån Kirjat-Jearim; och
han profeterade emot denna staden
orden och gingo ifrån konungshuset och emot detta landet, alldeles såsom
upp i Herrens hus och satte sig i
Jeremia hade gjort.
ingången till Herrens nya port.
2r. Och när konung Jojakim och
11. Och prästerna och profeterna
talade inför furstame Qch allt folket alle hans hjältar och alle furstame
och sade: Denne man är saker till hörde hans tal, sökte konungen att
döda honom. Och Uria fick höra det
döden; ty han har profeterat emot
denna staden såsom I hafven hört och blef förskräckt och flydde och
kom till Egypten.
med edra öron.
Ap. G. 6: , 3 .
I 2. Och Jeremia sade till alla furs22. Och konung J ojakim sände
tame och till allt folket: Herren har några män till Egypten, Elnatan, Akbors son, och andra med honom till
sändt mig att profetera emot detta huEgypten;
set och emot denna staden alla de
h d
h.. t d U · ·r "
ord, som I hafven hört.
23. oc
es:e am a e . na 1 -ran
13. Och nu bättren edra vägar och E~yp~en och fmde honom ttll konung
d
·· ·
h h..
H
Jopk1m, och han slog honom med
e ra gammgar oc
oren errens,
.. d
h 1.. t 1..
d .. d k
1
eder Guds, röst, så vill Herren ångra 1 s~ar oc a .. agga lans . 0 a ·ropp
det onda, som han har talat emot eder! pa den allmanna begrafnmgsplatsen.
Jer. 7: 3·
24. Endast Ahikams, Safalls sons,
r4. Och jag, si, jag är i eder hand. hand var med Jeremia, så att man
Gören · med mig såsom god t är i edra icke gaf honom i folkets hand till att
ögon!
döda honom.
15. l\1en I skolen veta, att om I
2 Kon. 22: 12, '4·
•s: 22. Jer. 39: '4·
dräpen mig, så dragen I oskyldigt
blod öfver eder och öfver denna sta27 Kapitlet.
den och dess inbyggare; ty i sanning,
Babels
ok
ö/vcr
Juda oc!L kringliggande /olk.
Herren har sändt mig till eder för att
tala i edra öron alla dessa ord.
bötjan af Jojakims, Josias, Juda16. Och furstarue och allt folket
konungens, sons regering skedde
sade till prästerna och till profeterna: detta ordet till J eremia ifrån Herren
Denne man är icke saker till döden, sålunda:
ty i Herrens, vår Guds, namn har han
2. Så har Herren sagt till mig: Gör
dig ett ok af band och stänger och
talat till oss.
17. Och några af landets äldsta lägg det på din hals
stodo upp och talade till hela folkets
3· och skicka det till konungen i
Edom och till konungen i Moab och
församling och sade:
18. Mika ifrån Moreset profeterade till konungen öfver Ammons barn och
i Hiskias, Judakonungens, tid och ta- till konungen i Tyrus och till konungen
lade till allt Judas folk och sade: så i Zidon, genom de sändebud, som
säger Herren Zebaot: Zion skall varda hafva ankommit till Jerusalem, till
upplöjdt till en åker och Jerusalem Zedckia, konungen i Juda,
skall blifva till en stenhop och tem4· och bjud dem säga sina herrar:
så säger Herren Zebaot, Israels Gud:
pelberget till en skogsbacke.
~lik. r: r. 3: 12 .
Så skolen I säga åt edra herrar:
19. Men lät väl ändock Hiskia,
5· J ag, jag har gjort jorden, m:in
Judakonungen, och hela Juda döda niskorna och djuren, som äro på jorhonom? Fruktade han icke Herren den, genom min stora kraft och lllin
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uträck la a rm, och gifvcr henne åt 1t •ilken mig rätt synes. J er. 3 , , 7 . Dan. 4: 29.
6. Och nu gm·er jag alla dessa landen i Nebukadnezars, konungens i
Babel, min tjänares, hand, och äfven
djuren på marken gifver jag åt honom
till att tjäna honom.
J er. 25: 9. 28: 14. Dan. 2: 38.
7· Och alla folk skola tjäna honom
och hans son och hans sons son, till
dess äfven hans lands tid kommer och
mäktiga folk och store konungar undcrkufva honom.
J er. 2;: '4·
8. Och det folk och det rike, som
icke vill tjäna ltonom, Nebuk:adnezar,
konungen i Babel, och som icke vill
lägga sin hals under konungens i Babel
ok, det folket skall jag hemsöka med
svärd, huuger och pest, säger Herren,
till d ess jag har förgjort dem genom
hans hand.
9· Och I , hören icke edra profeter,
edra spåmän, edra drömtydare, edra
signare och edra trollkarlar, som tala
till eder och säga: •l skolen icke tjäna
konungen i Babel! »
Jcr .•9 : 8.
ro. ty lögn är hvad desse profetera
för eder, på det attjag måtte aflägsna
eder ifrån edert land och drifva eder
ut och I mån förgås.
I I. Men det folk, som lägger sin
hals under konungens i Babel ok och
tjänar honom, dem skall jag låta blifva
uti sitt land, säger Herren, att de må
bygga och bo där.
12. Och till Zedekia, konungen i
Juda, talade jag alldeles samma ord,
sägande: Läggen eder hals under konungens i Babel ok och tjänen honom
och hans folk, så skolen I lefva!
2

Kon.

25: 2.

13. Hvi viljen I dö, du och ditt
folk, genom svärd, genom hunger och
genom pest, såsom Herren har sagt
om det folk, som icke vill 1jäna konungen i Babel?
14. Och hören icke de profeters ord,
som tala till eder och säga: I skolen
icke tjäna konungen i Babel, ty lögn
profetera de för eder!
r s. Ty jag har icke sändt dem, säger
Herren, utan de profetera i mitt namn
lögn, på det att jag måtte utdrifva
eder, och att I måtten förgås, I och
profeterna, som profetera för eder.
•9= 9·

16. Oclt till prästerna och till allt
detta folket talade jag och sade: så
säger Herren: Hören icke edra profeters ord, som profetera för eder och
säga: si, redskapen i Herrens hus
skall snart komma tillbaka ifrån Babel!
ty lögn är hvad de profetera för eder.
17. Hör n icke dem, utan tjänen
konungen i Babel, så skolen I lefva!
Hvi skulle denna staden varda ödelagd?
r8. Oclt om de äro profeter, oclt
om Herrens ord är med dem, så må
de utverka af Herren Zebaot, att den
redskap, som är kvar i Herrens hus
och i Judas konungs hus och i Jerusalem, icke måtte föras till Babel;
19. ty så säger Herren Zebaot om
pelarne och om kopparhufvet oclt om
stolarue och om den öfriga redskapen, som ännu är kvar i denna staden,
x Kon. 7: 23, 27.

~

Kon. 25: 13.

20. hvilkenNebukadnezar,konungen
i Babel, icke borttog då han ifrån
Jerusalem till Babel bortförde J ekonja,
J ojakims son, Judakonungen, och alla
de förnämsta i Juda och Jerusalem;
2 Kon. 24-: 12, 13.

så säger Herren Zebaot, Israels
Gud, om den redskap, som är kvar i
Herrens hus och i Judas konuugs hus
och i J e rusalem :
22. Till Babel skall den föras oclt
där förblifva intill den dagen då jag
söker dem, säger Herren, och för dem
tillbaka upp till detta rummet.
2 I.

2

Krön. 36: 22.

Esr. r: r. Jcr. 29: ro.

28 Kapitlet.

l

Del/. falske jJrofetnt 1/ananfa.

detsamma året, i bötjan af Zedekias, Judakonungens, regering, i
dess fjärde år och femte månad talade
Hananja, Assurs son, profeten, som
var ifrån Gibeon, till mig uti Herrens
hus, i prästernas och allt folkets åsyn,
och sade :
2. Så talar och säger Herren Zebaot, Israels Gud: Jag skall sönderbryta konungens i Babel ok;
3· och förrän två år äro förlidna,
skall jag återföra till detta rummet all
den redskap till Herrens hus, hvilkeu
Nebukadnezar, konungen i Babel, har
tagit ifrån detta rummet och fört till
Babel;
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4· och J eko nja, J ojakims son, J u dakonungen, och alla fångar ifrån Juda,
som hafva kommit till Babel, skall
jag föra tillbaka till detta rummet,
säger Herren; ty jag skall sönderbryta
konungens i Babel ok.
5· Och profeten J eremia svarade
profeten Bananja i prästernas och allt
folkets åsyn, som stodo i Herrens hus;
6. och profeten Jeremia sade: Amen.
Så göre Herren! Herren stadfäste dina
ord, hvilka du har profeterat, så att
han förer redskapen tillbaka till Herrens hus och alla fångar ifrån Babel
till detta rummet!
7. Men du, hör detta ordet, som
jag vill tala i dina öron och i allt
folkets öron!
8. De profeter, som af ålder hafva
varit före mig och före dig, de hafva
profet~rat mot många land och mot
stora riken om krig, om olycka och
pest.
9· Den profet, som profeterar lycka,
skall, när den profetens ord inträffar,
varda erkänd såsom en profet, hvilken Herren verkligen har sändt.
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Hnnanja! icke har Herren sändt dig;
och du har kommit detta folket att
sätta sin lit till en lögn.
r6. Därföre säger Herren så: Si, jag
skall skicka dig bort ifrån jorden. I
detta år skall du dö, ty affall har du
predikat emot Herren.
Jcr .•9 , 3•.
17. Och profeten Rananja vardtdöd
på detsamma året, i den sjuu<le månaden.

29 Kapitlet.
Pr·ofetms bref till dc fl!mgtta J11dar i Babel.

Qch

dessa äro orden i det bref, som
profeten J eremia sände ifrån J erusalem till de kvarlefvande äldsta i
fångenskapen och till prästerna och
till profeterna och till allt folket som Nebukadnezar hade bortfört i
fångenskap ifrån J erusalern till Babel,
2. sedan konung J ekonja och drottningen och hofruännen, Judas furstar
och dess snidare och låssmeder, hade
dragit bort ifrån Jerusalem 2 Kon . 24: 12. Jer. 24: r.
3· genom Elasa, Safans son, och
Gematja, Hilkias son, hvilka Zedekia,
5 ~'los. 18: :n, 22.
konungen i Juda, skickade till Neburo. Och profeten Bananja tog oket kadnezar, kon ungen i Babel, så lyifrån profeten Jeremias hals och bröt dande:
det sönder.
Jer .• 7 : •·
4· >Så säger Herren Zebaot, Israels
II. Och Rananja talade i allt folkets åsyn och sade: Såsäger Herren: Gud, till alla de fångar, hvilka jag
Likaså skall jag sönderbryta Nebu- har låtit bortföra ifrån Jerusalem till
kadnezars, konungens i Babel, ok, Babel:
5· Byggen hus och bon däruti och
förrän två år äro förlidna, ifrån alla
folks hals. Och profeten Teremia gick planteren trädgårdar och äten deras
frukt!
sin väg.
6. Tagen hustrur och föden söner
r 2. Och Herrens ord skedde till J e- och döttrar och tagen hustrur åt edra
remia, sedan profeten Rananja hade söner och gifven edra döt trar åt män,
sönderbrutit oket ifrån profeten J e- och föde dessa söner och döttrar, och
remias hals, sålunda:
föröken eder där och förminsken eder
13. Gå du och tala till Bananja och icke!
säg: så säger Herren: Träoket bröt
7· Och söken den stadens bästa, dit
du sönder, men i dess ställe har du jag har bortfört eder, och bedjen för
den till Herren! ty då det går denna
gjort ett ok af järn,
14. ty så säger Herren Zebaot, Is- väl, så går det ock eder väl.
8. Ty så säger Herren Zebaot, Israels Gud: Ett ok af järn vill jag lägga
alla dessa folk på halsen, att de må raels Gud: Låten icke bedraga eder
tjäna Nebukadnezar, konungen i Ba- af edra profeter, som äro ibland eder,
bel. Och honom skola de tjäna; och och af edra spåmän, och lyssnen icke
äfven djuren på marken har jag gif- till edra drömmar, h vilka I drömmen!
9· ty lögn profetera de för eder i
vit honom.
J er.•7: 6.
15. Och profeten Jeremia sade vi- mitt namn. Jag har icke sändt dem,
dare till profeten Hananja: Hör du, säger Herren. Jer. r 4 : '~· o3 : 21. 27: rs
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ro. Ty så säger Herren: Så snart
sjuttio år blifvit fulla för Babel, skall
jag söka eder och på eder uppfylla
mitt goda ord att föra eder tillbaka
till detta rummet.
2 Krön. 36: 22.
Esr. r: r. Jer.

25 : 12.

27: 22.

Dan. g:

2.

n. Ty jag vet hvilka tankar jag

KAP. 2!l: 32·

Zedckia, Maascjas son, som profetera
eder lögn i mitt namn: Si, jag skall
gifva dem i N ebukadnezars, konungens
i Babel, hand, och han skall slå dem
inför edra ögon;
22. och alla fångar af Juda, som
äro i Babel, skola af dem hämta en
förbannelse, så lydande: • Göre Herren med dig såsom med Zedekia och
med Ahab, hvilka konungen i Babel
stekte i eld! •
23. därföre att de hade begått ett
nidingsdåd i Israel och bedrifvit hor
med andras hustrur och talat lögnaktigt tal i mitt namn, hvilket jag
icke hade befallt dem. Och jag är
den som vet och betygar det, säger
Herren.>

tänker för eder, säger Herren, fridens
tankar och icke ofärdens, att jag må
gifva eder framtid och hopp.
12. Och åkallen mig och gån och
bedjen till mig, så vill jag höra eder,
13. och söken mig, så skolen I finna
mig! ty om I söken mig af allt edert
bjärta,
I4· så skall jag låta mig finnas af
eder, säger Herren, och återföra edra
fångar och församla eder utur alla de
folk och utur alla de rum, dit jag har
fördrlfvit eder, säger Herren, och jag
skall låta eder komma tillbaka till
24. Och till Semaja, Nehelamiten,
detta rummet, därifrån jag llar låtit skall du så säga:
25: Så säger Herren Zebaot, Israels
eder bortföras.
3 Mos. 26: 42.
5 Mos. 30: 1-3. Ps. 106: 45· z Makk. 2: 18.
Gud : Emedan du i ditt namn har
skickat ett bref till allt folket i JeruI 5· I sägen väl: • Herren har sändt salem och till Zefanja, Maasejas son,
profeter åt oss till Babel>,
prästen, och till alla prästema, så ly16. men så har Herren sagt om den dande:
konung, som sitter på Davids tron,
26. »Herren har satt dig till präst
och om allt det folket, som bor i denna i prästen J ojadas ställe, att tillsyningsstaden, edra bröder, som icke hafva män måtte finnas i Herrens hus öfver
med eder utgått i fångenskapen,
alla förryclita och själfgjorda profeter,
17. så har Herren Zebaot sagt om och att du skulle sätta sådana i stock
dem : >Si, jag skall sända emot dem och halsjärn.
svänlet, hungern och pesten och göra
27. Och hvi har du då icke näpst
med dem såsom man gör med de där Jeremia från Anatot, som har gjort
usla fikonen, som voro så onda, att sig till eder profet?
de ej kunde ätas,
Jer. 24: 8, 10.
28. Ty, emedan så icke skett, har
18. och jag skall förfölja dem med han sändt bud till oss i Babel och
svärdet, hungern och pesten och göra sagt: det är ännu lång tid kvar; bygdem till en skräckbild för alla riken gen eder hus och bon i dem och planpå jorden, till en förbannelse, till mål teren trädgårdar och äten dess frukt! •
för häpnad och hån och till en skarn29. och prästen Zefanja har uppläst
fläck ibland alla de folk, dit jag skall detta brefvet för profeten J eremia,
fördruva dem,
Jer. 24: 9·
30. så har Herrens ord skett till
19. till lön därför, att de icke hafva Jeremia sålunda:
hört mina ord, säger Herren, hvilka
31. Sänd bud till alla de fångna
jag har sändt till dem med mina tjä- och låt säga dem: Så säger Herren
nare, profeterna, hvilka jag tidt och om Semaja, Nehelamiten: Emedan Seofta har sändt, men hvilka I icke haf- maja har profeterat för eder och jag
ven hört, säger Herren.>
J er. zs: 4 . icke har säudt honom och han har
20. Hören nu Herrens ord, I alle, kommit eder att förlita eder på lögn,
32. därföre säger Herren så: Si, jag
som blifvit bortförde, hvilka jag har
skall h emsöka Semaja, Nehelamiten,
skickat från Jerusalem till Babel!
21. Så säger Herren Zebaot, Israels och hans säd. Ingen af dem skall bo
Gur1, om Ahab, Koh~as son, och om ibland detta folket och ftl se det gorla,

KAP. 30: l.

JEREMIA.

780

som jag vill göra mitt folk, säger Her- förstrött dig, men på dig vill jag icke
ren, ty affall har han predikat emot göra slut, men jag vill näpsa dig med
Herren.
J er. 28: x6.
måtta och icke låta dig blifva ostraffad.
12. Ty så säger Herren: Svår är din
skada, sjukt är ditt sår;
Jer. x4 : , 7 .
30 Kapitlet.
13. ingen åtager sig dess skötsel,
Om f årlossm"11.g iJrlin Babel.
för dig finnes ingen läkande salfva.
etta är det ord, som skedde till
Jer. 46: "·
Jeremia från Herren sålunda:
14. Alla dina ruskare hafva förgätit
2. Så säger Herren, Israels Gud: dig och fråga icke efter dig; ty med
Skrif åt dig alla de orden, h vilka jag en fiendes slag slog jag dig, med grym
talar till dig, i en bok!
tuktan för dina många missgärningars
3· Ty si, de dagar skola komma, och för dina talrika synders skull.
säger Herren, då jag skall återuppr 5· H vi klagar du öfver din skada,
rätta mitt folk, Israel och Ju da, säger din svåra värk? För dina många missHerren, och då jag skall låta dem gärnin gar och dina talrika synder har
komma tillbaka till det land, som jag jag gjort dig detta.
har gifvit deras fäder, att de skola
r6. Därföre skola alla de som hafva
besitta det.
ätit dig varda ätne och alla dina fiender
4· Och dessa äro de ord, h vilka Her- \ gå i fångenskap, och de som hafva
ren har talat om Israel och Juda,
plundrat dig skola blifva till plundring,
5· ty så säger HetTen: Ett försl;:.räc- och alla dem som hafva sköflat dig
kelsens rop hafva vi hört, ångest och skall jag gifva till sköfling.
Es. 33 , 1 •
ingen frid.
I 7· Ty jag vi.ll lägga förband på
6. Frågen dock och besinnen, om dig och hela dig från dina sår, säger
en man kall föda barn! H varföre ser Herren, fastän man kallar dig de11
jag alla män hålla bänderna på sina förskjutna, det Ziou, som ingen fråländer, såsom en kvinna i barnsnöd, gar efter.
och hvarföre äro alla ansikten så gulr8. Så säger Herren: Si, jag skall
bleka?
återupprätta Jakobs hyddor och för7· Ve! ty stor är denna dagen och barrna mig öfver hans boningar, och
har icke haft sin like, och en tid af hvarje stad skall uppbyggas på sin
nöd är den för Jakob, dock skall han kulle, och hvarje palats uppföras på
varda räddad undan den.
sitt rätta rum ;
Joel o: t r. Am. s: x8. Zef. x: '5·
19. och ifrån dem skalllofsång utgå
8. Och på den dagen skall jag, säger och ljud af spelande, och jag skall
Herren Zebaot, sönderbryta hans ok föröka dem, och förminskas skola de
ifrån din hals och slita sönder dina icke, och ärade skall jag göra dem,
band, och främmande skola icke längre och ringe skola de icke aktas;
göra honom till sin tjänare;
Es.sx:3.
20. och hans söner skola vara så9. och de skola tjäna Herren, deras
Gud, och David, deras konung, h vii- som fordom, och hans menighet skall
ken jag skall uppväcka åt dem.
bestå inför mitt ansikte, och jag skall
Hes. 34 : 2 3 • 37 : 2{·
hemsöka alla hans förtryckare;
ro. Och icke må du frukta, min
2I. och hans furste skall vara född
tjänare Jakob, säger Herren, och icke af honom själf, och hans herre skall
må du förskräckas, Israel! ty si, jag härstamma från honom själ f, och jag
vill rädda dig ifrån det aflägsna lan- skall gifva honom tillträde till mig
det och din säd ifrån deras fången- och låta honom komma mig när; ty
skaps land, och Jakob skall komma hvilken är den, som skulle våga sitt
tillbaka och hafva lugn och ro, och !if för att komma mig när? säger
ingen skall vara som tör honom;
Herren;
Es. 4 ~: , 3 • 4 3: s. 44 : 2. Jer. 46: 28.
22. och I skolen vara mitt folk, och
II. ty med dig är jag, säger Her- jag skall vara eder Gud.
ren, till att hjälpa dig; ty jag skall
23. Si, Herrens vrede kommer sågöra slut på alla de folk, dit jag har som ett storm väder, såsom en storm,
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som hvirflande störtar öfver de ogudaktiges hufvud;
Jer. 2 3 : zg.
24. och Herrens vredes glöd skall
icke återvända förrän han har gjolt
och uträttat sitt hjärtas tankar. 1 dagar som komma skolen I förstå det.
)er. 23: 20.

3 I Kapitlet.
Israels ./riils~tiltg oclt JIIessia~tska .framtid.

säger Herren, skall
P åjagdenvaratiden,
Gud för alla Israels släkter, och de skola vara mitt folk.
2. Så säger Herren : Det folk, som
har undslu , pit svärdet, finner nåd i
öknen. Jag vill gå och föra honom,
Israel, till ro 3· fjärran ifrån har han uppenbarat
sig för mig - och med gammal kärlek älskar jag dig; därföre vill jag
ock framgent bevisa dig nåd.
4· Ännu en gång vill jag upprätta
dig, och upprättad skall du varda,
du jungfru Israel; ännu en gång skall
du pryda dig med dina pukor och
draga ut med dans och spel;
2
••
Ios. zs: .'0 • Dom. u: 34·
. 5· .ann u e~ gan g _skall du plantera
vmgardar pa amanas berg. De som
plantera dem skola ock få äta deras
f kt
ru '
.•
1•
6. ty en dag kommer aa väktare
på Efraims berg skola ropa: stån upp
t. !"t
•
t"!! z·
t"ll
ocu a om oss ga upp 1
10n, l
H erren år Gud!
Es. >= 3·

Mik. 4:

2•

7· Ty så säger Herren: Sjungen
glädjesånger öfver Jakob och fröjden
eder öfver det förnämsta ibland folken! Låten edert fröjderop högt ljuda
och sägen: • hjälp, du Herre, ditt folk,
kvarlefvan af Israel! •
8. Si, jag vill föra dem ifrån nordanlandet och församla dem ifrån j ord ens yttersta trakter, både blinda och
halta, både hafvande kvinnor och de111
som hafva födt. En stor skara skola
de komma hit tillbaka.
9· Under gråt och bön skola de
komma. J ag skallleda dem, jag skall
föra dem till vattubäckar på rak väg,
på hvilken de icke skola snafva; ty
jag är Israels Fader, och Efraim är
min förstfödde.
• Mos. 4: 2 2 •

JtA1>. 31: 21.

sägen: Den som har förskingrat Israel, han vill ock församla honom och
vårda honom, såsom en herde sin
hjord;
Ps. 23: z. Es. 4o: II.
Jer. 23: 4· Hes. 34: •3·

37: •4· ]oh. zo:

II.

r r. ty Herren skall förlossa Jakob
och friköpa honom utur dens hand,
som var starkare än han.
1 2. Och de skola komma och sjunga
lafsånger på Zions höjd och strömma
fram till Herrens håfvor, till säd och
vin och olja och afvel af får och fä,
och deras själ skall vara lik en vatturik örtagård, och ingen oro skall mer
komma öfver dem.
13. Då skall jungfru förlusta sig
med dans, och unge och gamle skola
glädja sig tillsammans, och jag skall
förvandla deras sorg till glädje och
trösta dem och glädja dem efter deras bedröfvelse,
14. ocll jag skall spisa prästerna
med offrens fett, och mitt folk skall
mättas af mina håfvor, säger Herren.
rs. Så säger Herren: En röst höres
i Rama, klagan och gråt och mycken jämmer. Rakel begråter sina barn
och vill icke låta trösta sig öfver sina
b
t d ··
· k
arn,
~ aro lC e mer... ~fatt.>= zS.
16. Sa sager Herren : Hor upp med
rop och klagan och med dina ögons
"t' t d"tt
b t
k ll f" · 1..
g_:a · Y 1 ar e e s a
a sm ou,
sager Herren, och de skola komma
t'llb k 'f • f d
1 d
1
a a 1 ran 1en . ens at.: ; .
17. och hopp fmnes for dm framtid, säger Herren, och dina barn skola
ko111ma tillbaka till sitt land.
r8. Jag har ofta hölt huru Efraim
klagat: •Du har späkt mig, och jag
har blifvit spä..ld såsom en otämd kalf.
Omvänd mig, så varder jag omvänd!
ty du, Herre, är min Gud.
19. Ty, sedan jag har vänd t tillbaka, vill jag ångra mig, och sedan
jag kommit till besinning, vill jag slå
mig på länden, blygas och skämmas,
ty jag har burit min ungdoms skam. •
20. Är icke Efraim mig en dyrbar
son, är han icke ett älsklingsbarn,
hvilket, ju mer jag bannar det, jag
vårdar desto mer? därföre uppröres
mitt hjärta för hans skull, och jag
vill förbarma mig öfver honom.

l
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ro. Hören Herrens ord, I folk, och
2r. Ställ upp milstolpar åt dig ocl:
förkunuen det på aflägsna öar och uppsätt åt dig ,·ägmärken! Var upp-
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märksam på den stråkväg du har gått!
Vänd tillbaka, du jungfru Israel, vänd
tillbaka till dessa dina städer!
22. Huru länge skall du taga miste
om vägen, du affälliga dotter? ty Herren vill införa det nya i landet, att
kvinna skall söka sig man.
23. Så säger Herren Zebaot, Israels
Gud: Ännu en gång skall man säga
detta ord i J u das land och i dess städer, när jag har återupprättat dess
folk : Herren välsigne dig, du rättfärdighetens boning, du heliga berg!
24. Och Juda och alla dess städer,
åkennän och de som flytta med boskapshjordar skola bo där.
25. Ty jag skall vederkvicka de
trötta själar, och alla försmäktande
själar skall jag mätta.
26. Härvid uppvaknade jag och såg,
och min sömn hade varit ljuflig.
27. Si, de dagar skola komma, säger Herren, då jag skall beså Israels
hus och Judas hus med människors
säd och med djurs säd,
28. och då, likasom jag har vakat
öfver dem till att upprycka, sönderrifva, omkullslå, fördärfva och plåga,
jag skall på samma sätt vaka öfver
dem till att uppbygga och plantera,
säger Herren.
29. I de dagarue skallman icke mer
säga: •fäderna åto sura drufvor, och
barnen blefvo ömtända>,
Hes. 18: 2.
30. utan hvar och en skall dö för
siu missgärning; hvar och en som
äter sura drufvor, han skall blifva
öm tänd.

3 r. Si, de dagar skola komma, säger Herren, då jag skall göra ett förbund med Israels hus och med Judas
hus, ett nytt förbund,
Jer. 32: 40. Ebr. 8: 8.

• D . ä. Binnomsdalen.

Herren: Jag skall gifva min lag uti
deras innersta och skrifva den u ti
deras hjärta, och jag skall vara deras
Gud, och de skola vara mitt folk;

J er.

24: 7·

Hes. n: 19.

36: 26.

2 Kor. 6: 16.

34· och de skola icke mer lära hvarandra och säga, den ene till den andre:
•kännen Herren! • ty de skola alle
känna mig, både små och stora, säger
Herren; ty jag vill förlåta deras missgärningar och icke mer komrna ihåg
deras synder.
Es. 54: '3· Mik. 7: 18. J oh. 6:45· Ap. G . ro: 43·
Rom. u: 27. I Joh. 2: 20.

35· Så säger Herren, som har satt
solen till ett ljus om dagen och bestämt månen och stjärnorna till ljus
om natten, som upprör hafvet så att
dess böljor brusa, han, hvilkens namn
är Herren Zebaot: I Mos. x: 16. Es. se '5·
36. Om dessa lagar rubbas för mig,
säger Herren, då skall ock Israels säd
upphöra att vara ett folk för mig i
all tid.
Jer. 33: 20, 21.
37· Så säger Herren: Om himmelen
kan mätas ofvantill och jordens grundvalar kunna utrannsakas nedantill, då
skall ock jag förkasta hela I sraels säd
för allt hvad de hafva gjort, säger
Herren.
Jer. 3 3 : 22.
38. Si, dagar skola komma, säger
Herren, då staden skall varda uppbyggd åt Herren, ifrån Hananeels torn
intill hömporten,
39· och mätsnöret skall gå där framför längre ut, öfver Garebshöjden, och
vända sig mot Goa,
40. och då hela as- och askedalen, *
och alla fälten intill Kidrons bäck
intill hörnet vid hästporten öster ut
skola varda heliga åt Herren. Han
skall icke nederrifvas eller förstöras
mer till evig t id.

ro: r6.

32. icke sådant som det förbundet
var, som jag gjorde med deras fäder
på den dagen då jag fattade deras
haud för att föra dem utur Egyptens
land, hYilket mitt förbund de icke
höllo, ehuru jag var deras äkta man,
säger Herren;
33· utan detta skall vara det förbundet, som jag skall göra med Israels hus efter dessa dagarne, säger
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32 Kapitlet.
J~remia

!.:öjer en. &ker under stade1ts belägn"ng.

D etta
är det ord, som skedde till
J eremia ifrån Herren i tionde

året af Zedekias regering i Juda, hvilket var Nebukadnezars adertonde.
2. Och då belägrade konungens af
Babel här Jerusalem, och profeten
Jeremia var instängd i vaktgården,
som hörde till Judakonungens hus,
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3· där Zcdekia, konungen i Juda,
hade låtit instänga honom, sägande:
HYi profeterar du och säger: så säger
Herren: Si, jag skall gifva denna staden i konungens i Babel hand, och
han skall intaga den?
Jer. 2 7 : 6.
4· Och Zedekia, konungen i Juda,
skall icke undkomma Kaldeernas hand,
utan han skall gifvas i kon u n g ens af
Babel hand, och hans mun skall tala
t ill hans mun, och hans ögon skola
se hans ögon; J er. 34: 2, 3· 38: •3· 39 : 7·
5· och till Babel skall han föra Zedekia, och där skall han blifva till
dess jag söker honom, säger Herren,
ty i..striden emot Kaldecrna skolen I
ingen framgång hafva.

6. O ch Jeremia sade: Herrens ord
skedde till mig sålunda:
7· Si, Hanameel, Sallums, din farbroders, son skall komma till dig och
säga: köp dig min åker i Anatot! ty
du hafver bördsrätt till att köpa den.
3 Mos.

2s: 24. Rut 4: 4·

8. Och till mig kom Hanameel, min
farbroders son, såsom Herren hade
sagt, i vaktgården och sade till mig:
köp min åker i Anatot, som ligger i
Benjamios land! ty du hafver arfsrätt
och bördsrätt därtill. Köp den åt dig!
Och jag förstod, att det var Herrens
ord.
g. Och jag köpte ål~ern af Hanameel, min farbroders son, i Anatot,
och jag vägde penningame åt honom,
sjutton silfversiklar.
ro. Och jag skref ett köpebref och
förseglade det, och jag tillkallade vittnen och vägde penningame på en
vågskål;
r r. och jag tog det förseglade köpebrefvet, med de däruti bestämda villkoren, och en öppen afskrift däraf;
12. och jag gaf köpebrefvet åt Baruk, son till Nerija, son till Mahseja
i Hanameels, min frändes, och de vittnens åsyn, som hade underskritvit
köpebrefvet, och alla de Judars, som
v oro tillstädes i vaktgården;
13. och åt Baruk gaf j ag i deras
åsyn denna befallning:
14. Så säger H erren Zebaot, Israels
Gud: Tag du dessa brefven, detta
k öpebref, både d et förseglade och
denna öppn a afskrift däraf, och lägg

KAP. 32: 25.

dem i ett lerkärl, att de må vara i
behåll f ii r lång tid!
15. Ty så säger Herren Zebaot, Israels Gud: Ännu en gång skola hus
och ål~rar och vingårdar gå i köp i
detta landet.
r6. Och sedan jag hade lämnat köpebrefvet åt Baruk, Nerijas son, bad jag
till Herren och sade:
17. Ack Herre, Herre! si, du har
gjort himmelen och jorden genom din
stora kraft och med din utTäckta arm.
Intet är för dig omöjligt.
r l\Ios . r8: 14. J er. 27: S· Luk. r: 37·
18. Du är den, som gör nåd till
tusende led och som vedergäller fädernas missgärningar i deras barns
sköte efter dem, du store och starke
Gud, h vilkens namn är Herre Zebaot,
2 Mos. 34: 7·
s Mos. s: 9·
rg. stor i råd och mäktig i gärningar, hvill~ens ögon stå öppna öfver
alla människobarns vägar, att du skall
gifva hva1jom och enom efter hans
vägar och efter hans gärninga1·s
frukt.
2 Krön. 6: 30. Job 34:21. Ords. s: 21. J er. r6: 17.
20. Du är den, som uti Egyptens
land gjorde tecken och under och har
så gjort allt intill denna dag, både
med Israel och andra människor, och
gjort dig ett namn, sådant det är i
denna dag,
2 r. och som förde ditt folk Ismel
ut ur Egyptens land, med tecken och
under och med stark hand och med uträckt arm och med stor förskräckelse,
2 Mos. 6: 6.

5 Mos. 4: 34· 2 Sam. 7: 23.
Krön. r.7: 21.

1

22. och som gaf åt dem detta landet, hvilket du hade tillsvurit deras
fäder, att du ville gifva dem, ett land,
som flyter af mjölk och honung.
23. Och de komrno och togo det i
besittning; och de hörde icke din röst
och vandrade icke efter din lag; och
allt hvad du hade budit dem att
göra, det gjorde de icke, och du lät
all denna olycka vederfaras dem.
24. Si, vallarue sträcka sig fram till
staden för att intaga den, och staden
blifver gifven i de belägrande Kaldeeroas hand genom svärdet, hungern
och pesten, och hvad du har sagt, det
sker nu, och si, du ser det.
25. Och dock har du, Herre, Herre,
sagt till mig: Köp dig en åker för

.!tAl>. 3 2: 21l.
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penningar och tillkalla vittnen, fastän
37· Si, jag skall församla dem utur
staden är gifven i Kaldeernas hand! alla laud, dit jag har fördriivit dem i
min vrede och i min förtrytelse och
26. Och Herrens ord skedde till J e- i min stora harm, och jag skall föra
remi a sålunda:
dem tillbaka till detta rummet och
27. Si, jag, Herren, är en Gud för låta dem där trygga bo; 5 Mos. o: .
3 3
allt kött. Skulle något vara omöjligt
38. och de skola vara mitt folk, och
för mig?
4 Mos. r6: 22.
jag skall vara deras Gud,
28. Därföre säger Herren så: Si, jag
]er. 24: 7· 30: 22. 3" 33 ·
vill gifva denna staden i Kaldeernas
39· och jag skall gifva dem ett
hand och i Nebukadnezars, konungens hjärta och en väg, att de skola frukta
i Babel, hand, och han skall intaga mig i alla dagar, på det att dem skall
den,
väl gå och deras barn efter dem;
Hes. u: 19.
29. och Kaldeerna, som belägra
40. och jag skall sluta med dem ett
d~nna staden, skola komma och tända
eld på denna staden och uppbränna evigt förbund, att jag icke skall 4terden och de hus, på hvillcas tak de vända ifrån att göra dem godt, och
hafva rökt åt Baal och offrat drick- min fruktan skall jag ingifva i deras
offer åt andra gudar till att förtörna hjärta, så att de icke skola vika ifrån
mig;
J er. 3'' 3'• 33·
mig;
Jer. rg: '3·
4I. och jag skall hafva min lust öf30. ty Israels barn och Judas barn
ver
dem,
till
att
göra
dem
godt, och
hah·a ifrån sin ungdom endast gjort
lwad ondt varit i mina ögon, och Is- jag skall plantera dem i detta landet
raels barn hafva endast förtörnat mig med trofasthet, af allt mitt hjärta och
med sina händers verk, säger Herren; af all min själ;
42. ty så säger Herren: Likasom
3 r. ty till vrede och förtrytelse har
denna staden varit mig ifrån den dag jag öfver detta folket har låtit komma
då man byggde den, och ända till all denna stora olycka, likaså skall
denna dag, så att jag vill förskjuta jag ock låta komma öfver dem allt
det goda, som jag har sagt öfver dem;
den ifrån mitt ansikte,
43· och åker skall gå i köp i detta
32. för all Israels barns och Judas
barns ondska, hvillcen de hafva be- landet, om hvillcet I sägen: det skall
drifvi t till att förtörna mig, de, deras blifva en ödemark, så att hvarken follc
konungar, deras furstar, deras präster eller fä skall där finnas, och det skall
och deras profeter och Judas män och varda gifvet i Kaldeernas hand.
44· Akrar skall man köpa för penJe som bo i Jerusalem.
33· Och mig vände de ryggen till ningar och skrifva och försegla köpeoch icke ansiktet; och ehuru jag tidt bref och tillkalla vittnen, i Benjaruins
och ofta lärde och undervisade dem, land och i Jerusalems omgifningar
och i Judas städer och i bergstrakville de icke höra och bättra sig;
tens, låglandets och sydlandets städer;
Jer. 2: 27.
34· och de uppställde sina styggel- ty jag skall återupprätt.c1. dem, säger
ser uti det hus, som är kalladt efter Herren.
mitt namn, till att orena det,
2 Kon. 21: 4 1 S·

Jer. 7: 30.

23:

II.

33 Kapitlet.
35· och de byggde Baalshöjder i
Hinnoms sons dal till att uppbränna
llfusiauska lö.fte'11.
sina söner och sina döttrar åt Molek,
hvilket jag icke hade budit dem och och . Herrens ord skedde till Jeremia andra gången, medan han
aldrig haft i sinnet, och gjorde sådan
styggelse för att förleda J u da till synd. ännu var fången i vaktgården:
2. Så säger Herren, som ock gör
3 l\los. r8: 21 . Jer. 19: 5·
36. Men nu säger därföre ock Her- h vad han säger, som bereder och verkren, Israels Gud, så om denna staden, ställer det, och hvillcens namn är
hvilken I sägen skola varda gifveniio- Herren:
nungens af Babel hand genom svärdet
3· Ropa till mig! s å vill jag svara
och hnugern och pesten: Jer. 3o: u, 16. dig och kungöra för dig stora o h
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förhorgalle ting, ll\·ilka du icke har
känt·
4· 'ty så säger Herren, Israels Gud:
Öfver denna stadens och öfver Judas
konungars förstörna hus, mot dess
vallar och mot dess svärd,
S· skola Kaldecrna komma för att
belägra staden och för att fylla dess
hus med lik af de män, hvilka jag
har slagit i min vrede och i min harm,
och för h vilkas alla brotts skull jag
har gömt mitt ansikte för denna
staden.
6. Men si, jag skall lägga förband
på dess sår, jag skall läka och bota
dem och låta frid och sanning i rikt
mått vederfaras dem.
7· Och jag skall återupprätta Juda
och Israel och uppbygga dem sådana
de tillförne voro;
8. och jag skall rena dem ifrån alla
deras missgärningar, lwarmed de hafva
syndat emot mig, och förlåta dem
alla deras missgärningar, hvarmed de
hafva syndat emot mig och varit trolöse emot mig.
9· Och staden skall varda mig till
ett glädjenamn, till berömruelse och
pris ibland alla jordens folk, då de få
höra allt det goda, som jag gör dem,
och de skola bäfva och darra öfver
allt det goda och öfver all den frid,
som jag vill gifva dem.
ro. Så säger Herren: På den plats,
om h vilken I saden: •den är öde, så
att hvarken människor eller djur där
finnas•; i Judas städer och på J erusalems gator, som voro så förödda,
att icke människor och icke inbyggare och icke djur där funnos,
II. där skall rop höras af fröjd och
rop af glädje, rop af brudgum och
rop af brud och rop af dem som säga:
»tacken Herren Zebaot, ty Herren är
god, ty hans nåd varar evinnerligen•,
och rop af dem som frambära tackoffer till Herrens hus, ty jag skall
återupprätta landet och göra det såsom det förr var, säger Herren.
Jer. 7: 34· :r6: 9· 25: :ro. Ps. 136: :r f.
12. Så säger Herren Zebaot: På
denna platsen, som var så öde, att
där funnas hvarken människor eller
djur, och i alla dess städer skola ännu
en gång herdar lägra sig, som valla
sina hjordar.
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3· r bel·gstraktens, låglandets och
sydlandets städer och i Benjamins
land och i Jerusalems omgifningar och
i Judas städer skola ännu en gång
hjordar draga fram utmed räknarens
händer, säger Herren.
J er. r 7 : o6.
J

14. Si, dagar skola komma, säger
Herren, då jag skall verkställa det
goda ord, som jag har talat till Israels
hus och öfver Judas hus.
15. I de dagar och på den tiden
skall jag åt David låta uppskjuta eu
rätt Telning, och denne skall göra
rätt och rättfärdighet på jorden.
Es. 4:

2.

n: r. Jer. 23: S·

r6. I de dagarue skall Juda varda
frilist och Jerusalem säker bo, och
detta skall vara dess namn: Herren
vår rättfärdighet.
17. Ty så säger Herren: Aldrig skall
fattas för David en man att sitta på
Israels hus' tron;
2

Sam. 7: t6 .

1

Kon.

2:

4·

18. och för de Levitiska prästerna
skall aldrig en man fattas inför mitt
ansikte att offra brännoffer, antända
spisoffer och att slakta offerdjur i
all tid.

19. Och Herrens ord skedde till Jeremia sålunda:
20. Så säger Herren: Om I kunnen
om intet göra mitt förbund med dagen och mitt förbund med natten, så
att dag och natt icke inträffa på
rätt tid,
21. då skall ock mitt förbund varda
om intet med miu tjiinare David, så
att han icke skall hafva någon son
till konung på sin tron, och med Lev-iterna, prästerna, mina tjänare.
22. Likasom himmelens här icke
kan räknas och hafvets sand icke mätas, likaså skall jag föröka Davids,
min tjänares, säd och Leviterna, som
tjäna mig.
Jer. 3" 37·
23. Och Herrens ord skedde till Jeremia sålunda:
24. Har du icke sett huru detta
folket talar och säger: »de två släkterua, hYilka Herren hade utvalt, dem
har han förkastat», och huru de förakta mitt folk, såsom vore de icke
mer ett folk i deras ögon?
25. Så säger Herren: Om jag icke
håller mitt förbund med dag och natt

KAP. 33: 26.
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och de fastställda lagarue för himmel
och jord,
26. då skall jag ock förkasta Jakobs
säd och David, min 1jänare, så att jag
icke mer af hans säd tager dem som
skola råda öfver Abrahams, !saks och
Jakobs säd, ty jag skall återupprätta
dem och förbarma mig öfver dem.

34 Kapitlet.
Profeten afr&dcr onyttigt motstånd mot.fiendeu
(1-7). Strafftalmot bryttmde a.f .fri!'trets
lulgd.

är det ord, som skedde till
D etta
Jeremia ifrån Herren, då Nebukadnezar, konungen i Babel, och hela
hans här och alla riken på jorden och
aHa de folk, som voro under hans
välde, stridde emot Jerusalem och alla
dess städer:
2. Så säger Herren, Israels Gud:
Gack åstad och tala med Zedekia,
Judas konung, och säg till honom:
Så säger Herren: Si, jag vill gifva
denna staden i konungens af Babel
hand, och han skall uppbränna den
i eld;
J er. 38: x8.
3· och du skall icke undkomma
hans hand, utan varda gripen och
lämnad i hans hand, och dina ögon
skola se konungens i Babel ögon, och
hans mun skall tala till din mun, och
till Babel skall du komma. J er. 3.: 4·
4· Men hör Herrens ord, du Zedekia, konung i Juda! så säger Herren
om dig: Du skall icke dö för svärdet;
5· i frid skall du dö, och likasom
man har bränt öfver dina fäder, de
förre konungarne, som hafva varit
före dig, så skall man ock bränna
öfver dig och sjunga klagosången
•Ack herre!• öfver dig; ty detta har
jag talat, säger Herren.
2 Krön. 16: 14. 21: rg. Jer. 22! 18.
6. Och profeten J eremia talade alla
dessa orden till Zedekia, Judas konung,
i Jerusalem;
7· och konungens i Babel här belägrade Jerusalem och alla öfriga städer i Juda, Lakis och Aseka, ty dessa
voro de enda af Judas befästa städer,
som ännu voro kvar.

alit folket i Jemsalem att utropa ett
friår;
9· så att hvar och en skulle frigifva
sin träl eller sin trälinna, som vore
en Ebreer eller en Ebreiska, för att
icke den ena Juden skulle hafva den
andra till sin träl.
• Mos. 2t: o.
10. Och alla furstarue och allt folket, som hade ingått i det förbundet,
att h var och en skulle frigifva sin träl
eller sin trälinna och icke mer hah·a
dem till trälar, hörsammade detta och
gåfvo dem fria.
r I. Men därefter åtrade de sig och
gjorde dem, hvilka de hade frigifvit,
åter till trälar och trälinnor och tvungo
dem att blifva trälar och trälinnor.
12. Och Herrens ord skedde till Jercmia ifrån Herren sålunda:
13. Så säger Herren, Israels Gud:
J ag gjorde ett förbund med edra fäder
på den dag då jag förde dem utur
Egyptens land, utur träldomshuset,
och sade:
14. Då sju år äro förlidna, skolen
I frigifva hvar och en sin broder, som
är en Ebreer och som har sålt sig
till dig; och i sex år skall han tjäna
dig, och då skall du gifva honom fri
ifrån dig. Men edra fäder hörde mig
icke, och böjde icke sitt öra till.
3 l\Ios. 25: 39·

5 :Mos. 15:

12.

15. Och I vänden nyss tillbaka och
gjorden hvad rätt var i mina ögon då
I utropaden ett friår, den ene för den
andre, och gjorden ett förbund inför
mitt ansikte i det hus, som är kalladt
efter mitt namn.
16. Men I vänden åter tillbaka och
ohelgaden mitt namn och togen igen
hvar och en sin träl eller sin trälinna,
hvilka I haden frigifvit, att de skulle
vara sina egne, och I tvungen dem
att blifva trälar och trälinnor åt eder.
17. Därföre säger Herren så: I hafven icke hört mig, att I skullen utropa ett friår, hvar och en åt sin broder och hvar och en åt sin nästa. Si,
nu utropar jag ibland eder ett friår
för svärdet, för pesten och för hungern, och skali göra eder till en skräckbild för alla riken på jorden.
18. Och jag skall gifva de män, som
8. Detta är det ord, som skedde till öfverträdde mitt· förbund, som icke
Jeremia ifrån Herren, sedan konung llöllo det förbundets ord, hvilket de
Zedekia hade gjort ett förbund med hade gjort inför mitt ansikte vid kalf-
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ven, hvilken de höggo i tu, och mellan 11\·ars stycke11 de gingo,
19. nämligen Judas furstar och Jerusalems furstar, hofmännen och prästerna och allt folket i landet, som
giugo mellan kalfvens stycken,
20. dem alla skall jag gifva i deras
fienders hand och i deras, som trakta
efter deras !if, och deras lik skola
varda till spis åt himmelens fåglar och
åt markens djur.
]er. 7 : 33 . 16: 4·
21. Och Zedekia, konungen i Juda,
och hans furstar skall jag gifva i deras fienders hand och i deras, som
trakta efter deras !if, och i hand på
konungens af Babel här, som nu har
dragit bort ifrån eder.
22. Si, jag vill befalla dem, säger
Herren, och låta dem komma tillbaka
till denna staden, och de skola belägra honom och intaga honom och
uppbränna honom i eld, och Judas
städer skall jag ödelägga, så att ingen
skall bo i dem.

35 Kapitlet.
.Kekabit~rnas ~.xtmjel

dberojas.

Detta är det ord, som skedde till
J eremia ifrån Herren i J ojakims,
Josias sons, Judakonungens, dagar:
2. Gack åstad till Rekabiteroas släkt
och tala med dem och för dem till
Herrens hus in uti en af kamrarne
och bjud dem vin att dricka!
3· Och jag tog Jaasanja, son till
Jeremia, son till Habazzinja, och hans
bröder och alla bans söner och hela
Rekabiteroas släkt
4. och förde dem till Herrens hus,
till Hanans, Jigdaljas sons, Gudsmannens, barns kammare, som ligger bredvid furstames kammare, ofvanom
Maasejas, Sallums sons, dötTVaktarens,
kammare.
5· Och jag framsatte för RekabiterDas släkts barn kannor, fulla med vin,
och bägare och sade till dem: Dricken vin!
6. Och de sade : Vi dricka icke vin;
Ly J onadab, Rekabs son, vår fader,
bar budit oss och sagt: I och edra
barn skolen aldrig dricka vin,
7· och hus skolen I icke bygga,
och säd skolen I icke så, och vingård
skolen I icke plantera eller äga, utan
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i tält skolen I bo i alla edra dagar,
att I mån länge lefva i det land, däruti I bon såsom främlingar.
8. Och vi hafva hörsammat J onadabs, Rekabs sons, vår stamfaders,
tal uti allt hvad han har befallt oss,
så att vin hafva vi icke druckit i alla
våra dagar, vi, våra hustrur, våra söner och våra döttrar,
, Krön. 2: 55 •
9· och hus hafva vi icke byggt att
bo uti, och vingård eller åker eller
säd hafva vi icke ägt;
Io. utan vi bo i tält, lydigt görande
i allting såsom J onadab, vår fader,
har befallt oss.
II. Och då Nebukadnezar, konungen
i Babel, drog upp emot landet, sade
vi: Kommen, !åtom oss gå till J erusalem undan Kaldeernas och Arameernas härar! Och så kommo vi att
bo i Jerusalem.
12. Och Herrens ord skedde till Jeremia sålunda:
13. Så säger Herren Zebaot, Israels
Gud: Gack åstad och säg till Judas
män och till Jerusalems inbyggare:
Skolen I då icke låta rätta eder, så
att I hörsammen mina ord? säger
Herren.
14. J onadabs, Rekabs sons, ord,
hvilka han befallde sina barn, att de
icke skulle dricka vin, hafva blifvit
iakttagna, och de hafva icke druckit
det intill denna dag, utan hafva hörsammat sin faders befallning; men jag
har talat till eder tidt och ofta, och
I hafven icke hörsammat mig.
15. Och jag sände till eder tidt och
ofta alla mina tjänare, profeterna, sägande: Omvänden eder, hvar och en
ifrån sin onda väg, och bättren edra
gärningar och gån icke efter andra
gudar till att tjäna dem, att I mån
få bo i det landet, som jag har gifvit
åt eder och edra fäder! men I böjden
icke edert öra till och hörden mig
icke.
2 Kon. 17: "3· Jer. •8: u.
os: S·
16. Emedan nu Jonadabs, Rekabs
sons, barn hafva iakttagit sin faders
befallning, som han befallde dem, men
detta folket icke har hört mig,
17. därföre säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud, så: Si, jag
skall låta komma öfver Juda och öfve1
alla Jerusalems inbyggare all den
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olycka, som jag har talat öfver dem,
emedan jag talade till dem och de
hörde mig icke, jag ropade till dem
och de svarade icke.
r8. Och till Rekabiternas släkt sade
J eremia: Så säger Herren Zebaot, Israels Gud: Emedan I hafven hörsammat J onadabs, eder faders, befallning
och iak~tagit alla hans befallningar
och gjort efter allt hvad han har befallt eder,
19. därföre säger Herren Zebaot,
Israels Gud, så: Icke skall för Jonadab, Rekabs son, en man fattas, som
står inför mitt ansikte i all tid.

36 Kapitlet.
Några af 7 ercmias slr:nJtli'gntujj;trc!.:nade profetior bräu1:as oclr. 1udsknJvas A 1lyo.

i konung Jojakims, Josias sons,
O chfjärlie
regeringsår i Juda skedde
detta ordet till Jeremia ifrån Herren:
2: Tag dig en bokrulle och skrif
däruti alla de ord, h vilka jag har talat
t-ill dig öfver Israel, öfver Juda och
öfver alla folk, ifrån den dag då jag
böljade tala till dig, eller ifrån J osias
dagar och intill denna dagen!
J er. •s: 3 . 3o: 2.
3· Törhända skall Judas hus höra all
den olycka, som jag hafver i sinnet
att göra dem, så att de omvända sig,
hvar och en ifrån sin onda väg, att
jag måtte förlåta dem deras missgärning och synd.
4· Och Jeremia kallade Baruk, N erijas son ; och Baruk skref efter Jeremias mun i en bokrulle alla Herrens
ord, som ban hade talat till honom.
5· Och Jeremia befallde Baruk och
sade: Jag är förhindrad, så att jag
icke kan gå upp i Herrens hus;
6. men gå du och läs upp utur den
rulle, som du har skrifvit efter min
mun, Herrens ord för folkets öron i
Herrens hus, på fastedagen! och äfven för hela Judas öron, så många
som inkomma ifrån sina städer, må
du uppläsa dem!
7· Törhända skola de bedjande nedfalla inför Herrens ansikte och omvända sig, hvar och en ifrån sin onda
väg, ty stor är den vrede och den
harm, h vilken Herren har uttalat öfver
detta folk.

8.
allt
fallt
rens
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Och Baruk, Nerijas soii, gjorde
h vad profelen J eremia hade behonom och läste utur boken Herord i Herrens hus.

9· Och det begaf sig i den nionde
månaden af konung Jojakims, Josias
sons, femte regeringsår i Juda, att
man pålyste en fasta inför Herrens
ansikte för allt folket i Jerusalem och
för allt folket, som hade kommit ifrån
Judas städer till Jerusalem.
10. Och Baruk uppläste nt.ur boken
Jeremias ord i Herrens hus, uti Gemaljas, Safans sons, skrifvarens, kammare, på den öfre gården, vid dörren
af den nya porten till Herrens hus,
för allt folkets öron.
]er. 26: 10.
r r. Och Mika, son till Gematja, son
till Safan, hörde alla Herrens ord utur

boken ;
.
.
12 •.och h~n g<ck ned till konungen.s
h~ts, till skrtfvarens kamn~are, och
dar sutto all~ furstan~e, Ehsama, sknfvaren, Delaj!L Sem.aJaS son, Elnatan,
Akbor~ son, G~~atp, Safans son, och
Zedekia, HananJaS son, och alla furstarne.
13. Och Mik a berättade för dem alla
~.e ord, som ha1: hade h~:t Baruk
!asa utur boken for folkets oron.
14. Och alla furstame sände Jehudi,
son till Netanja, son till Selemja, Kusis son, till Barnk och läto säga honom : Tag i din hand den rulle, h varur
du har läst för folkets öron, och kom
hit! Och Baruk, Nerijas son, togmilen
i sin hand och gick till dem.
15. Och de sade till honom: Sitt
ned och läs den för våra öron! Och
Baruk iäste för deras öron.
r6. Och då de hade hört alla orden,
sågo de förskräckte, den ene på den
andre, och sade till Baruk: Vi måste
berätta för konungen alla dessa orden.
17. Och de frågade Barn k och sade:
Berätta för oss huru du har uppskrif·
vit alla dessa orden efter hans mun!
18. Och Baruk svarade dem: Han
läste högt för mig alla dessa orden,
och jag uppskref dem i boken med
bläck.
19. Och furstarue sade till Baruk:
Gå och göm dig, du och J eremia, att
ingen får veta h var I ären!

l
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Och de ginge in till konungen
i slottsgården, och rullen lämnade de
i förvar i Elisamas, skrifvarens, kammare, och berättade för konungens
öron allt hvad som hade händt.
21. Och konungen sände Jehueli
att hämta rullen; och denne hämtade
den ifrån Elisamas, skrifvarens, kammare ; och J ehudi läste den för konungens öron och för alla furstames
öron, som stodo omkring konungen.
22. Och konungen bodde i vinterhuset, i den nionde månaden, och en
kolpanna var påtänd framför honom.
23. Och då Jehueli hade läst t re
eller fyra spalter, skar han sönder rullen med en skrifknif och kastade den
på elden i kolpannan, så att hela rullen blef förtärd i elden på kolpannan.
24. Och hvarken konun gen eller
någon af hans tjänare blef förskräckt
eller ref sina kläder, när de hade hört
alla dessa orden.
25. Och fastän Elnatan och Delaja
och Gemalja enträget hade bedt konungen, att han icke skulle uppbränna
rullen, hörde han dem icke.
26. Och konungen befallde J erahrneel, konungssonen, och Seraja, Asriels son, och Selemja, Abcleels son,
att de skulle gripa skritvaren Baruk
och profeten J eremia. Men Herren
gömde dem undan.
20.

KAP. 37: 9.

och hans säd och hans tjänare för
deras missgärningars skull, och jag
skall låta komma öfver dem och öfver
Jerusalems inbyggare och öfver Judas
män all den olycka, som jag har talat
om dem, men hvilken de icke hafva
velat höra.
32. Och Jeremia tog en annan rulle
och gaf den åt Baruk, Nerijas son,
skrifvaren, och han skref däruti efter
Jeremias mun alla orden i den bok,
hvilken Jojakim, konungen i Juda,
hade uppbränt i eld, och blefvo ännu
många andra ord tillagda, som voro
dessa lika.

37 K apitlet.
'Jeremia sättes i fängsligt förvar.

och Zedekia, Josias son, vardt konung i stället för Konja, Jajakims son; emedan Nebukadnezar, konungen i Babel, satte honom till konung i Judas land.
2 Kon. 2 4 : z 7 .
2. Och hvarken han eller hans tjänare eller folket i landet hörde Herrens ord, som han talade genom profeten Jeremia.
3· Och konung Zedekia sände Jehuka!, Selemjas son, och Zefanja, Maasejas son, prästen, till profeten J eremia och lät säga honom: Bed för
oss till Herren, vår Gud!
4· Och Jeremia gick in och gick
27. Och H errens ord skedde så till ut ibland folket, och man hade ännu
J eremia, sedan konungen hade upp- icke satt honom i fängelse.
bränt rullen och de ord, hvilka Baruk
hade skrifvit efter Jeremias mun:
5· Och Faraos här hade dragit ut
28. Tag dig en annan rulle och ifrån Egypten. Och när Kaldeerna,
skrif däruti alla de förra orden, som som belägrade Jerusalem, finge höra
voro på den förra rullen, hvilken Jo- ryktet härom, drogo de bort ifrån Jejakim, konungen i Juda, uppbrände; rusalem.
6. Och Herrens ord skedde till pro29. och säg till Jojakim, Judakonungen: så säger Herren: Du har upp- feten Jeremia sålunda:
bränt denna rullen och sagt: hvi har
7· Så säger Herren, Israels Gud:
du där skritvit och sagt: Konungen Så skolen I säga till konungen iJnda,
i Babel skall komma och fördärfva som har sändt eder till mig för att
detta landet och göra slut på både fråga mig: si, Faraos här, som har
folk och djur däruti?
dragit ut eder till hjälp, skall vända
30. Därföre säger Herren så om tillbaka till sitt land Egypten ;
8. och Kaleleerna skola komma tillJojakim, konungen i Juda: Ingen af
hans släkt skall sitta på Da vids tron, baka och belägra denna staden och
och hans lik skall varda utkastadt för intaga honom och uppbränna honom
hettan om dagen och för kölden om i eld.
9· Så säger Herren: Bedragen icke
natten;
]er. 22: '9·
3 r. och jag skall hemsöka honom eder själfva, så att I täuken: • Kal·

!tAl'. 37: 10.
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deerna skola säkerligen draga sin väg
21. Och konung Zedekia befallde,
ifrån oss•; ty de skola icke draga sin att man skulle sätta Jeremia i förvar
väg.
i vaktgården; och man gaf honom
ro. Och om I än slogen Kaldeernas en kaka bröd om dagen ifrån bagarhela här, som belägrar eder, och endast boden till dess det vardt slut på allt
några sårade män blefve öfrige ibland bröd i staden. Och Jeremia blef inJ er. 3., •·
dem, så skulle desse resa sig upp, satt i vaktgården.
enhvar i sitt tält, och uppbränna denna
staden i eld.

38 Kapitlet.

I

r. Och när Kaleleemas här hade

dragit bort ifrån Jerusalem undan för
Faraos här,
12. gick Jereruia ut ifrån Jerusalem
för att begifva sig till Benjamins land,
i afsikt att därifrån undkomma ibland
folket.
13. Och då han kom till Benjaruiusporten, stod där en uppsyningsman
vid namn Jirija, son till Selemja, son
till Hananja, och han grep profeten
Jereruia och sade: Du vill löpa öfver
till Kaldeerna.
Jer. oa: •·
r4. Och Jeremia sade: Du ljuger;
icke ämnar jag löpa öfver till Kaldeerna. Men Jirija hörde honom icke,
utan grep Jeremia och förde honom
till furstarne.
r s. Och furstarue voro vrede på J erernia och slogo honom och kastade
honom i fängelse i skrifvaren J onatans hus; ty detta hade de gjort till
fängelse.
r6. När Jeremia hade kommit till
fängelsehuset och till fånghvalfven och
suttit där i många dagar,
17. sände konung Zedekia och hämtade honom, och konungen frågade
honom i sitt hus hemligen och sade:
Är något ord kommet ifrån Herren?
Och Jeremia svarade: ja, och sade:
Du skall varda gifven i konungens af
Babel hand.
r8. Och Jeremia sade till konung
Zedekia: Hvad har jag felat emot dig
och dina tjänare och detta folket, att
I hafven kastat mig i fängelse?
rg. Och hvar äro nu edra profeter,
som profeterade för eder och sade:
icke skall konungen i Babel komma
öfyer eder och öfver detta landet?
20. Och nu hör, min herre och konung, min ödmjuka bön till dig, och
sänd mig icke tillbaka till skrifvaren
Jonatans hus, att jag icke må dö
där!

Jn~emin

kastas i en brunn, uUJt. kiimta.s upp
därifråu. oclt förmanar yttcrli'gnre Zcddda.

Sefatja, Mattans son, och GeO chdalja,
Pasburs son, och Jukal,
Selemjas son, och Pashur, Malkijas
son, hörde de orden, som J eremia
talade till allt folket, så lydande:
2. Så säger Herren: Den som stannar kvar i denna staden, han skall
dö för svärdet, hungern och pesten,
men den som går ut till Kaldeerna,
han skall lefva och skall få behålla
sitt lif såsom ett byte och blifva vid lif.
Jer. or: g.

3· Så säger Herren: Denna staden
skall gifvas i konungens af Babel härs
hand, och han skall intaga honom.
4· Och furstame sade till konungen :
Denne mannen bör dödas, ty på detta
sättet tager han mod och lust från
det krigsfolk, som ännu är kvar i denna
staden, och från allt det öfriga folket,
då han talar sådana ord till dem; ty
denne mannen söker icke detta folkets välfärd, men dess olycka.
5· Och konung Zedekia sade: Si,
han är i edert våld; ty konungen förmår intet emot eder.
6. Och de togo Jeremia och kastade
honom uti Malkijas, konungssonens,
brunn, som var på vaktgården, och
de släppte ned J eremia med tåg, och
i brunnen var intet vatten, utan allenast gyttja, och Jeremia sjönk ned i
gyttjan.
7· Och Ebedmelek, en Kusit, en
hofman i konungens hus, fick höra,
att de hade lagt J eremia i brunnen;
och konungen satt i Benjaminsporten,
8. och Ebedmelek gick utur konungshuset och talade till konungen
och sade:
9· Min herre och konung! dess€'
män hafva illa gjort i allt h vad de
hafva gjort profeten Jeremia, hvilkcn
de hafva kastat i brun nen, där han
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måste dö på stället af hunger, ty något
bröd finns icke mer i staden.
ro. Och konungen befallde Ebedmelek, Kusiten, och sade: Tag med
dig härifrån trettio män och dra~ profeten Jeremia upp utur brunnen mnan
han dör!
II. Och Ebedmelek tog männen
med sig och gick till konungshuset
till ett rum under skattkammaren och
tog därifrån trasor af ?litna och aflagda kläde~ och lä_t htssa d.em ned
i brunnen till J erenua med tag.
12. Och Ebedmelek, Kusiten, sade
till J eremia: Lägg trasorna af ~e slitna
och aflagda kläd~rna under dma arn;thålor inunder tågen! och Jeretma
gjorde så.
13. Och de drogo upp Jeremia med
tågen utur brunnen, och Jeremia blef
insatt i vaktgården.
14. Och konung Zedekia sände och
hämtade profeten J eremia till sig till
den tredje ingången !ill Herrens hus,
och konungen sade ttll Jeremta: Jag
vill fråga dig något. Fördölj intet
för mig!
15. Och Jeremia sade till Zedekia:
Om jag säger dig det, skall. du ~å
icke låta döda mig? Och om Jag gifver dig ett råd, så hörer du mig icke.
r6. Och konung Zedekia svor Jeremia hemligen och sade: Så sant
Herren lefver, som har gifvit oss detta
lifvet, jag skall icke låta döda dig
och icke gifva dig i dessa mäns våld,
som trakta efter ditt lif.
17. Och Jereruia sade till Zedekia:
Så säger Herren, härskarornas Gud,
Israels Gud : Om du går ut till konungens af Babel furstar, skall du
blifva vid lif, och denna staden skall
icke varda uppbränd i eld, utan du
och ditt hus skola blifva vid lif.
1 8. Men om du icke går ut till kon ungens af Babel furstar, så skall
denna staden blifva gifven i Kaldeernas hand, och de skola uppbränna
honom i eld, och själf skall du icke
undkomma deras hand.
1 g. Och konung Zedekia sade ..till
Jereruia: Jag fruktar, att man utlamnar mig i de Judars våld, som hafva
lupit öfver till Kaldeerna, och att de
skola misshandla mig.
.
20. Och J eremia sade: D e skola tcke

KAP. 39: 2·

utlämna dig. Men hör Herrens röst
i hvad jag säger dig, att dig må väl
gå och du må blif-va vid lif!
21. Men om du vägrar att utgå, så
är detta det ord, som Herren har uppenbarat mig:
22. Si, alla de kvinnor, som äro
kvar i Judas konungs hus, skola utföras till konungens af Babel furstar
och där säga: •Dina Yänner haf:va
narrat dig och fått makt med dtg.
I dyn sjönko dina fötter och halkade
undan >.
23. Och alla dina hustrur och dina
barn skall man utföra till Kaldeerua,
och själf skall du icke undkomma
deras hand; ty af konungens i Babel
hand skall du varda gripen, och denna
staden skall uppbrännas i eld.
24. Och Zedekia sade till Jeremia:
Ingen må veta hvad här blifvit taladt,
atmars skall du dö.
25. Och 0111 furstarue få höra, att
jag har talat med dig, _och de ~omn.~a
till dig och säga till dtg: • beratta for
oss h vad du har talat med konungen,
dölj det icke för oss, så skola vi icke
döda dig! och hvad har konungen
talat med dig? •
26. så svara dem: jag har i ödmjukhet bed t konungen, att han icke skulle
sända mig tillbaka till J onatans hus
till att dö där.
27. Och alla furstarue kommo till
J eremia och frågade honom; och han
svarade dem med samma ord, som
konungen hade befallt honom. Och
de gingo stillatigande ifrån honom,
ty de fingo intet höra.
28. Och Jeremia blef kvar i vaktgården ända till den dag då J erusaleru yardt intaget.

39 Kapitlet.
'Jemsalem iutages.

Zedckia gripes.

och sedan Je~usalem. ha~e blifvit
intaget, - 1 Zedektas monde regeringsår i Juda, i den tionde måna:
den, kom Nebukadnezar, konungen l
Babel, och ~ela hans ~är till Jerusalem och ~elagrad_e det,_
.
•
2. och 1 Zedektas elfte regenngsar,
l~- den fjärde månaden, blef sladeu erofrad -

.KAP. 39: 3.
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3· kommo alla konungens i Babel
furstar och stannade i den mellersta
porten, Ncrgal-Sarezer, Samgar-Nebu,
Sarsekim, förmannen för hofmännen,
Nergal-Sarezer, förmannen för Magerna, och alla andra konungens af
Babel furstar.
4· Och så snart Zedekia, konungen
i Juda, och allt hans krigsfolk fingo
se dem, flydde de och gingo om natten ut ifrån staden på vägen till kouungens trädgård, genom porten mellan de begge murarne, och han tog
vägen åt heden.
5· Och Kaldecmas här satte efter
dem och upphuuno Zedekia på Jerikes hedar, och de togo honom och
förde honom till Nebu kadnezar, konungen i Babel, till Ribla, och han
anställde förhör med honom.
6. Och konungen i Babel slaktade
Zedekias barn i Ribla inför hans ögon;
och alla Judas ädlingar, dem slaktade
kon u n "en i Babel·
7· o~h på Zedekia stack han u t ögonen och band honom med kopparfjättrar för att föra honom till Babel.
2

Kon.

gården och länmade honom åt Gedalja, son till Ahikam, son till Safau,
att han skulle föra honom hem till
sig; och han bodde där ibland folket.
] er. 38: 28.

15. Och Herrens ord skedde till Jeremia, när han var fången i vaktgården, sålunda:
r6. Gack åstad och säg till Ebellmelek, Kusiten, sålunda: så säger Herren Zebaot, Israels Gud : Si, jag skall
låta mina ord gå i fullbordan öfver
denna staden, till ondt och icke till
godt, och de skola inträffa i din åsyn
på den da"en ·
17. men "dig skall jag rädda på den
dagen, säger H erren, och du skall
icke blifva gifven i de mäns hand,
för hvilka du rädes;
r8. ty jag skalllåta dig undkomma,
och för svärdet skall du icke falla,
utan få behålla ditt !if såsom ett byte,
emedan du har förtröstat på mig,
säger Herren.

40 Kapitlet.

•s: 3-7.

8. Och Kaldecrna uppbrände i eld
både konungens hus och folkets hus
och b röto ned Jerusalems murar ;
9· och hvad öfrigt var af folket i
staden, och öfverlöparne, som hade
öfverlupit till honom, och hvad öfrigt
var af folket, dem förde Nebusaradan,
anföraren för lifvakten, i fångenskap
till Babel.
ro. Och de ringare af folket, som
ingenting hade, lät Nebusaradan, anföraren för lifvakten, blifva kvar i J udas land och gaf dem vingårdar och
åkerfält på den dagen. • Kon. •s: 8-12.
r r. Och Nebukadnezar, konungen
i Babel, gaf en befallning åt Nebusaradan, anföraren för lifvakten, rörande
Jeremia, så lydande:
12. Tag honom och haf dina ögon
på honom, och gör honom icke något
ondt, utan gör med honom eftersom
han säger dig!
13. Och Nebusaradan, anföraren för
lifvakten, och Nebusasban, förmannen
för hofmännen, och Nergal-Sarezer,
förmannen för Magerna, och alla konungens i Babel stormän sände
14. och hämtade Jeremia ifrån vakt-

Jeremia ILOs Gedalja .

D

etta är det ord, som skedde till
Jeremia ifrån Herren, sedan Nebusaradan, anföraren för lifvakten,
hade släppt honom lös ifrån Rama,
då han lät hämta honom, som var
bunden med kedjor ibland alla andra
fångar ifrån Jerusalem och Juda, som
skulle bortföras till Babel.
2. Och anföraren för lifvakten lät
hämta Jeremia och sade till honom:
Herren, din Gud, h ar talat denna
olyckan öfver denna orten;
3· och Herr en har låtit inträffa och
gjort såsom han hade sagt, ty I hafven syndat emot Herren och icke hört
hans röst; därföre har detta vederfarits eder.
4· Och si, nu har jag gjort dig lös
ifrån kedjorna, som vore på dina händer. Om det lyster dig att gå med
mig till Babel, så gå! och jag skall
hafva mitt öga på dig; men om det
icke lyster dig att gå med mig till
Babel, så låt vara! Se, hela landet
ligger för ditt ansikte. Dit du anser
god t och rätt vara att gå, di t m :l
du zå!
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5· Och <lelta erbjudes dig icke mer.
Vänd därföre tillbaka till Gedalja, son
till Ahikam, son till Safau, hvilkeu
konungen i Babel har satt öfver Judas
städer, och bo hos honom ibland folket, eller gå hvarthelst du anser rätt
vara att gå! Och anföraren för !ifvakten gaf honom kost och en skänk
och lät honom gå.
6. Och Jeremia gick till Gedalja,
Ahikams son, till l\1izpa, och bodde
hos honom ibland det folket, som
hade blifvit kvar i landet.
7· Och då alla de härhöfvitsmän,
som voro på landsbygden, och deras
folk fiugo höra, att konungen i Babel
hade satt Gedalja, Ahikams son, öfver
landet och anbefallt honom både män
och kvinnor och barn och dem af de
ringare i landet, som icke hade blifvit bortförde till Babel,
8. så gingo till Gedalja i Mizpa både
Ismael, Netanjas son, och Johanan
och J ouatau, Kareahs söner, och Seraja, Tanhumets son, och Efais, Netofatitens, söner, och Jesanja, Maakatitens, son, och deras män.
2 Kon. 25: 23.

9· Och Gedalja, son till Ahikam,
son till Safan, gjorde dem och deras
män en ed och sade: Frukten icke
att tjäna Kaldeerna! Stannen kvar i
landet och tjänen konungen i Babel,
så skall det gå eder väl! • Kon. •s: • 4 •
ro. Och si, jag stannar i Mizpa för
att betjäna de Kaldeer, som komma
till oss; och inbärgen nu vin och frukt
och olja och läggen allt i edra kärl
och stannen kvar i edra städer, hvilka
I besitten!
rr. Och äfveu alla de Judar, som
voro i Moabs eller Ammous barns
eller Edoms land, och de som voro
i andra lti.nder, fingo höra, att konungen i Babel hade låtit några blifva
kvar i Juda, och att han hade satt
öfvcr dem Gedalja, son till Ahikam,
son till Safan.
12. Och alla dessa Judar vände tillbaka ifrån alla de orter, dit de hade
varit fördrifne, och komruo till Judas
land, till Gedalja i Mizpa, och de inbärgade vin och frukt i stor myckenhet.
13. Och Johauan, Kareahs son, och
alla de hädiöf,•itsmäu, som voro på

KAP. 41! 6.

landsbygden, kommo till Gedalja i
Mizpa
14. och sade till honom: Vet du
väl, att Baalis, Ammons barns konung,
har sändt Ismae~ Netanjas son, hit
för att slå dig ihjäl? Och Gedalja,
Ahikams son, trodde dem icke.
15. Och Johanan, Kareahs son, sade
till Gedalja hemligen i Mizpa sålunda:
Jag vill gå och slå ned Ismael, Netanjas son, och ingen skall veta det.
Hvarföre skulle han få slå dig ihjäl,
och hvarföre skulle vi alla Judar, som
hafva samlat oss hos dig, varda förskingrade och hvad kvar är af Juda
gå förlorad t?
16. Och Gedalja, Ahikams son, svarade J ohanan, Kareahs son: Du får
icke göra detta, ty du har talat lögn
om Ismael.

41 Kapitlet.
Geda!Ja döda.s af Ismael.

månaden kom Ismael,
O chsoni sjunde
till Netanja, son till Elisama,
som var af konungslig släkt och en
af konungens stormän, och tio män
med honom lill Gedalja, Ahikams son,
i l\fizpa, och åto där bröd tillsammans i Mizpa.
2. Och Ismael, Netanjas son, stod
upp jämte de tio män, som voro med
honom, och de slogo Gedalja, son till
Ahikam, son till Safan, med svärd,
och så dödade han honom, hvilken
konungen i Babel hade satt öfver
landet.
3· Och Ismael nedslog alla de Judar,
som voro hos Gedalja i Mizpa, och
de Kaldeer, som där funnos af krigsmanskapet.
4· Och på den andra dagen sedan
han hade dödat Gedalja, utan att
någon visste därom,
5· kom folk ifrån Sikem, ifrån Silo
och ifrån Samaria, åttio män, med
afrakade skägg och rifna kläder och
ristad hud, och med spisoffer och rökelse i sina händer att frambära till
I-Ierrens hus. 3 Mos. I6: 27, 28. s 111os. q:'·
6. Och lsmael, Netanjas son, gick
ut till att möta dem ifrån Mizpa, under
oaflåtlig gråt, och när han råkade
dem, sade ban till dem: Kommen in
till Geilalja, Ahikams son!
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7. Och när de hade kommit midt
i staden, uödade uem Isruael, Netanjas son, och kastade dem midt i brunnen, han, och de män, som voro med
honom.
8. Men ibland dessa funnos tio män,
som sade till Ismael: Döda oss icke!
ty vi hafva gömda förråd på landsbygden af hvete, korn, olja och honung. Och han tit <lem blifva och
dödade icke dem med de andra.
9· Och den brunnen, i hvilken Ismae! kastade liken af alla de män,
hvilka han hade fällt, likasom ban
hade fällt Gedalja, var densa=e,
hvilken konung Asa hade låtit göra
för Basas, Israels konungs, skull.
Denna fyllde nu Ismael, Netanjas son,
med de slagna.
, Kon. , 5 , oo.
10. Och Ismael bortförde allt det
folket, som var öfrigt i l\1izpa, konungadöttrarna och allt folket, som
var öfrigt i l\1izpa, öfver hvilka Nebusaradan, anföraren för lifvakten,
hade satt Gedalja, Abikams son, dem
förde Ismael, Netanjas son, bort såsom fångar och gick för att fara öfver
till Annnous barn.
I r. Och när J ohanan, Kareahs son,
och alla de hä.rhöfvitsmän, som voro
med honom, fingo höra allt det onda,
som Ismael, Netanjas son, hade
gjort,
r 2. togo de allt manskapet med sig
och gingo att strida med Ismael, Netanjas son, och de träffade på honom
vid det stora vattnet vid Gibeon.
2

S:1m.

2: 13.

13. Och då allt folket, som var med
Isruael, fick se Johanan, Kareahs son,
och alla härhöfvitsmän, som voro med
honom, blefvo de glade ;
14. och allt det folket, som Ismael
hade bortfört ifrån Mizpa, vände tillbaka och gick till J ohanan, Kareahs
son;
15. och Ismael, Netanjas son, kom
undan ] ohanan med åtta män och
begaf sig till Ammons barn.
16. Och Johanan, Kareahs son, och
alla härhöfvi tsmän, som voro med honom, togo till sig allt det !n·arblifna
folket ifrån l\1izpa, som han hade tagit tillbaka ifrån Ismael, Netanjas son,
sedan denne hade slagit Gcdalja, Ahikams son, män, krigsfolk, kvinnor och
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barn och hofmän, hvilka han hade
hämtat tillbaka ifråu Gibeou.
17. Och de gingo och stannade i
Kimhams härbärge invid Betlehem för
att fortsätta färden till Egypten
18. undan Kaldeerua ; ty de fruktade dem, emedan Ismael, Netanjas
son, hade ihjälslagit Gedalja, Ahikams
son, hvilken konungen i Babel hade
satt öfver landet.

42 Kapitlet.
Jeremia afr!ider från. utvaudrbtg till Egyj;ten.

Dånen
framträdde alla härhöfvitsmänoch J o han an, Kareahs so u,

och Jesanja, Hosajas son, och allt
folket, från den minste till den störste,
2. och sade till profelen J cremia:
Hör vår ödmjuka bön till dig och
bed för oss till Herren, din ud, för
hela denna kvarlefvan, - ty af många
äro vi blott få kvarblifne, såsom d u
med egna ögon själf ser oss 3· att Herren, din Gud, ville kungöra för oss den väg vi böra gå och
hvad vi hafva att göra!
4· Och profeten J eremia sade till
dem: J ag hör. Si, jag vill bedja till
Herren, eder Gud, såsom I hafven
sagt; och hvarje ord, som Herren
svarar eder, skall jag kungöra för eder
och intet undanhålla för eder.
5· Och de sade till Jeremia: Vare
Herren ett san t och trofast vittne
emot oss, om Yi icke göra efter allt
det ord, hYarmecl Herren, din Gud,
sänder dig till oss!
• Mos. '9' 9·
6. Det må vara godt eller ondt, så
vilja vi hörsamma Herrens, vår Guds,
röst, till hvill~en vi sända dig, på det
oss må väl gå då vi hörsamma Herrens, vår Guds, röst.
7· Och efter tio dagar skedde Herrens ord till Jeremia;
8. och Lan kallade Jo anan, Kareahs son, och alla härhöfvitsmä.nnen,
som voro hos honom, och all tfoll~et,
från den minste till den störste,
9· och sade till dem: Så säger Herren, Israels Gud, till h vilken I hnfven
säuclt mig att frambära eder ödmjuka
bön:
ro. Om I stannen kvar i detta lan·
det, så skall jag uppbygga och icke
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nedrifva eder, plantera och icke upp- eder Gud, ocll sade u: bed för oss till
rycka eder; ty jag ångrar det onda, Herren, vår Gud, och allt det Herren,
som jag har gjort eder.
vår Gud, säger dig, förkunna det för
Jer. 24: 6. 3t: 4· 33: 7·
oss, så vilja vi göra det!
rr. Frukten icke för konungen i
2r. Ocll jag har i dag förkunnat
Babel, h vilken I frukten! Frukten icke det för eder. Men I viljen icke hörhonom! säger Herren; ty jag vill vara samma Herrens, eder Guds, röst och
med eder för att hjälpa eder och frälsa allt, hvanned han har sä.ndt mig till
eder utur haus hand.
eder.
22. Och veten nu och besinnen, att
12. Och jag skall bereda eder medlidande, så att han skall hafva med- genom svärdet, hungern och pesten
lidande med eder och föra eder till- skolen I dö på den ort, dit I åstunden att gå för att bosätta eder!
baka till edert land.
13. M en om I sägen: •vi vilja icke
stanna kvar uti detta landet, så att I
43 Kapitlet.
icke hörsammen Herrens, eder Guds,
'Judanu
11/vaudra
tz'll Egyjten. .Dess ~rb/rlng
röst,
af Nelmkadnezar för11tsiig-es .
14. utan sägen: nej, ty till Egypch sedan Jeremia hade slutat att
tens land vilja vi gå; där slippa vi
för allt folket förkunna alla Heratt se krig och höra basunens ljud
och llungra efter bröd, och där vilja rens, deras Guds, ord, alla de ord,
hvarnted Herren, deras Gud, hade sänd t
vi stanna»;
till dem,
rs. så hören då Herrens ord, I kvar- honom
2. sade Asa1ja, Hosajas son, och Joblifne af Juda! Så säger Herren Zehanan, Kareahs son, och alla de som
baot, Israels Gud: Om I vänden edra
fräckast voro, så till Jereruia: >Du
ansikten för att gå till Egypten och
ljuger. Herren, vår Gud, har icke
gån att där bosätta eder,
sändt dig och sagt: I skolen icke gå
r6. så skall svä.nlet, för hvilket I
till Egypten, att där bosätta eder,
frukten, träffa eder i Egypteus land,
3· utan Baruk, Nerijas son, har
och hungem, för hvilken I rädens,
uppeggat dig emot oss, för att gifva
följa efter eder till Egypten, och I
oss i Kaleleemas hand, att de skola
skolen dö där.
döda oss och bortföra oss till Babel."
17. Och alla människor, som vända
4· Och Johanan, Kareahs son, och
sina ansikten till Egypten för att gå
alla härhöfvitsmänneu och allt folket
att där bosätta sig, skola dö genom
hörsammade icke Herrens röst att
svärdet, hungern och pesten, ocll ingen
stanna kvar i Judas land;
af dem skall blifva öfrig eller undS· utan Johanan, Kareahs son, och
slippa det onda, som jag skall låta
alla härhöfvitsmännen togo med sig
kormua öfver dem;
alla kvarblifna i Juda, som hade komr8. ty så säger Herren Zebaot, Ismit tillbaka ifrån alla de folk, dit cle
raels Gud: Likasom min vrede och
hade varit förclrifne, för att bosätta
min harm har utgjutit sig öfver Jerusig i J u das land,
saleiDs inbyggare, så skall ruin harm
6. män, kvinnor och barn, och koock u tgjuta sig öfver eder, om I gån
nungadöttrarna ocll alla själar, hvilka
till Egypten, och I skolen blifva till N ebusaradan, anföraren för lifvakten,
förbannelse, till mål för häpnad, förhade lämnat kvar hos Gedalja, son
akt och hån, och aldrig mer skolen
till Ahikam, son till Safan, jämte proI få se detta rummet.
feten Jeremia och Baruk, Nerijas son.
Jer. 7: IO. xS: x6. 25 : 9· 44: 8, 12.

O
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19. Herren har talat till eder, I
1· Och de drogo till Egyptens land,
kvarblifne af Juda. Gån icke till Egyp- ty cle ville icke hörsamma Herrens
ten! Veten och besinuen, att jag har röst, ocll de kommo till Tahpanlles.
varnat eder i dag!
8. Och Herrens ord skedde till Je20. Ty I foren vilse, till IDen för
edra lif, d å I sän den mig till Herren, remia i Tahpanhes sålunda:

KAP. 4 3: 9.
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9· Tag i din hand stora stenar och
göm dem i leret vid tegelugnen
bredvid ingången till Faraos hus i
Tahpanhes, i de Judiska mätmens
åsyn,
ro. och säg till dem: så säger Herren Zehaot, Israels Gud: Si, jag skall
skicka och hämta Nebukadnezar, konungen i Babel, min tjänare, och jag
skall uppsätta hans tron ofvanpå dessa
stenar, som jag har gömt här, och
han skall utbreda sin tronmatta öfver
dem ·
r och han skall komma och slå
Egyptens land. Till döden den till
döden, till fångenskapen den till fångenskapen och till svärdet den till svärdet hemfallne!
Jer. xs: 2. Sak. n: 9·
12. Och jag skall tända eld på
gudahusen i Egypten, och dem skall
han uppbränna, och gudarne skall
han bortföra och svepa om sig Egyptens land, likasom en herde sveper
om sig sin mantel, och draga därifrån
med frid,
r 3· och han skall sönderslå bildstoderna i solens tempel i Egyptens land,
och gudahusen i Egypten skall han
uppbränna i eld.

sig ifrån sin ondska och upphörde att
tända rökelse åt andra gudar.
Jer. 35: If, xs.

6. Och min harm och min vrede
vardt utgjuten och brann i Judas städer och på Jerusalems gator, så att
de blefvo öde och förstörda, såsom de
nu äro.
7· Och nu säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud, så: H vi hafven I gjort detta stora onda emot
edra egna lif, hvarigenom I för eder
utroten både man och kvinna, både
barn och spenabarn utur Juda, så att
ingen kvarlefva af eder blifver öfrig,
S. och hvi förtörnen I mig genom
edra händers verk då I tänden rökelse
åt andra gudar i Egyptens land, dit
I hafven gått att bosätta eder, för att
I skolen blifva utrotade och varda till
förakt och till hån ibland alla folk på
jorden?
9· Hafven I förgätit edra fäders
missgärningar och Judas konungars
och dess kvinnors och edra egna och
edra kvinnors missgärningar, hvilka
de h af va bedrifvit i J u das land och på
Jerusalems gator?
10. De hafva icke blifvit ödmjukade
ända till denna dag och frukta icke
och vandra icke i min lag och i mina
stadgar, hvilka jag har förelagt eder
44 Kapitlet.
och edra fäder.
Stmjftal emot :Judanu i Egypten.
I I. Därföre säger Herren Zebaot,
Detta är det ord, som skedde till Israels Gud, så: Si, jag skall vända
Jeremia, om alla de Judar, som mitt ansikte emot eder till olycka oc-,h
hade bosatt sig i Egyptens land, som till att utrota hela Juda;
bodde i Migdol, i Tahpanhes, i N of
3 Mos. r7: xo. Am. 9: 4·
och i Patros' land, så lydande:
12. och jag skall bortrycka de öf2. Så säger Herren Zebaot, Israels verblifna af Juda, som hafva vändt
Gud: I hafven sett all den olycka, sina ansikten att gå till Egyplens land
som jag har låtit komma öfver Jeru- för att där bosätta sig, och de skola
salem och öfver alla J u das städer. alla förgås i Egyptens land; de skola
Och si, de stå nu öde, och ingen bor falla för svärdet, genom hungern skola
i dem,
de förgås, från den minste t ill den
3· för deras ondskas skull, hvilken störste.
För svärdet och h un gern
de bedrefvo, mig till förargelse, då de skola de dö och blifva t ill en förgingo att tända rökelse i andra gudars bannelse, till mål för häpnad, förakt
ijänst, hvilka hvarken I själn·e eller och hån,
Jer. 4 ., x8.
edra fäder kände.
13. och jag skall hemsök a dem som
4· Och jag sände till eder alla mina bo i Egyptens land, likasom jag har
tjänare, profeterua, tidt och ofta och hemsöktJernsalem med svärdet, huuglät säga eder: Gören icke sådan styg- ern och pesten.
gelse, som jag hatar!
14. Och af Judas kvarlefva, af dem
S· Men de hörde icke och böjde som hafm gått att bosätta sig här i
icke sitt öra till, så att de omvände 1 Egyptens land, skall ingen undkom·
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ma och öfrig blifva att vända tillbaka
till Judas land, dit de skola åstunda
att vända tillbaka för att där bo; ty
dit skola de icke vända tillbaka, utom
några få, som skola lyckas att undkomma.
Jer. 44: o8.
I 5· Och n u svarade alla män, som
visste, att deras h ustrur tände rökelse
åt and ra gudar, och alla kvinnor, som
stodo där i en stor hop, och allt folket, som hade bosatt sig i Egyptens
land, i Patros, och sade till J eremia:
16. Hvad angår det ord, som du
har talat till oss i H errens namn, så
vilja vi icke höra dig; Es. 42: 20. 53: r.
J7. utan vi vilja göra alla de ord,
som hafva utgått af vår mun, tända
rökelse åt hi=elens drottning och
offra drickoffer åt henne, såsom vi
hafva gjort och våra fäder, våra konungar och våra furstar, i Judas städer o ch på Jerusalems gator, då vi
ock hade bröd nog, mådde väl och
sågo ingen olycka.
r8. 1\Ien ifrån den stund vi upphörde att tända rökelse åt himmelens
drottning och att offra d rickoffer åt
henne hafva vi lidit brist på allt och
förgåtts genom svärd och hunger.
19. Och då vi tände rökelse åt himmelens drottning och offrade åt henne
drickoffer, hafva väl vi, utan våra
mäns vilja och vetskap, gjort offerkakor åt h enne, till att afbilda h enne,
och offrat drickoffer åt h en ne?
4 Mos. 30: 7 1 8. Jer. 7: r8.

Och Jeremia sade till allt folket,
till männen och kvinn orna och till
allt folket, som hade svarat honom,
och sade:
21. Allt det rökan de, som I hafven
bedrlfvit i Judas städer och på Jerusalems gator, I och edra fäder, edra
konungar och edra furstar och folket
i landet, månne icke Herren har haft
det i minnet och lagt det på hjärtat?
22. Och H erren kunde icke läng r e
uthärda edra gärningars ondska och
de styggelser, hvilka I föröfvaden;
däliöre blef ock edert land en ödemark, ett mål för häpnad och förakt
och tomt på inbyggare, såsom det
nu är.
23. Därföre att I hafven tändt rökelse och syndat emot Herren och
icke hörsammat Herrens röst och icke
20.
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vandrat i hans lag och i hans stadgar
och i hans förordnanden, därföre har
denna olyckan träffat eder, såsom det
nu h ar skett.
24. Och J eremia sade till allt folket
och till alla kvinnorna: Hören Herrens ord, I alle ifrån J ud a, som ä ren
i Egypte ns land!
25. Så säger Herren Zebaot, Israels
Gud: I och edra kvinnor, I hafven
både med edra munnar talat och med
edra händer verkställt hvad I hafven
talat, då I sagt: vi vilja hålla våra
löften att tända rökelse åt himmeleus
drottning och offra hen ne drickoffer.
Up pfyllen då nu edra löften och verks tällen edra löften!
26. Därföre h ören Herrens ord, I
alle ifrån Juda, som hafven bosatt
eder i Egyptens land! Si, jag svär
vid mitt stora namn, säger Herren, i
hela Egyptens land skall mitt namn
icke m er varda nämndt genom någon
Judisk mans mun, så att han säger:
så sant Herren, Herren, lefver.
27. Si, jag skall vaka öh·er dem till
ondt, men icke till godt, och alla män
ifrån Juda, som äro i Egyptens land,
skola förgås genom svärdet och hungern till dess det blifver slut med dem.
]er. 3r: o8.

28. Och de som undkomma svärdet

skola vända tillbaka ifrån Egypten
till J u das land, få till antal ; och hela
Judas kvarlefva, som har gått till
Egyptens land att där bosätta sig,
skall erfara hvilkenderas ord består,
mitt eller deras.
29. Och detta skall vara för eder
ett tecken, säger Herren, att jag skall
hemsöka eder på detta rummet, att I
mån erfara, att mina ord skola bestå
öfver eder till olycka.
30. Så säger Herren: Si, jag skall
gifva Farao Hofra, konungen i Egypten, i hans fienders hand, som trakta
efter hans lif, likasom jag har gifvit
Zedekia, konungen i Juda, i Nebukadnezars, konungens i Babel, hand,
som var hans fiende och traktade efter
hans lif.

45 Kapitlet.
']ffemia tröstar Baruk.

är det ord, som profeten JeD etta
remia talade till Baruk, Nerijas
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son, då han uppskref dessa orden i
en bok, efter Jeremias mun, i ]ojakims, J osias sons, fjärde regeringsår
i Juda:
Jer. 36: 2, 4, 32.
2. Så säger Herren, Israels Gud,
om dig Baruk.
3· Du sade: ve mig! ty Herren har
lagt bekymmer till min smärta. Jag
är trött af min suckan och finner
icke ro .
4· Så skall du säga till honom: så
säger Herren : Si, hvad jag har uppbyggt, det skall jag nedbryta, och
hvad jag har planterat, det skall jag
upprycka; och det gäller hela jorden.
5· Och du skulle begära stora ting
för dig! Begär det icke! Ty si, jag
vill låta olycka komma öfver allt kött,
säger Herren, men åt dig vill jag
gifva ditt lif såsom ett byte, till hvilken ort du än skall gå.
J er . 01: 9· 38: 2. 39: r8.

46 Kapitlet.
Profetia. om Egyjten..

H

errens ord, sorn skedde till profeten Jeremia, om hednafolken:

2. Om Egypten, öfver Farao Nekos, konungens i Egypten, här, som
stod vid älfven Frat vid Karkemis,
och hvilken Nebukadnezar, konungen
i Babel, slog i Jojakims, Josias sons,
fjärde regeringsår i Juda:

Es. 19: I.
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Hes. 29: 2.

30: 4·

3· Tillrusten sköldame och rycken
fra m till strid!
4· Spännen för vagname och bestigen hästame och ställen upp eder
m ed hjälmarne på, gören spjuten
blanka, ikläden eder pansaren!
5· H vi ser jag dem vika modlöse
tillbaka? Och försagde äro deras hjältar och taga till flykten och vända sig
ej om; förskräckelse från alla håll!
säger Herren.
6. Den snabbe kan ej fly, och den
starke kan ej rädda sig. Norr ut vid
sidan af älfven Frat stappla de och
falla.
7· Hvem är han, som kommer där
såsom Nilfloden, hvilkens vatten svalla
såsom strömmar?
8. Det är Egypten, som drager fram
~>ås o ru Nilfloden, med vatten svallande

* Nebukadnezar.

såsom strömmar, och som sade: Jag
vill draga åstad och öfvertäcka j orden
och förstöra städer och dem som bo
i dem.
9· Rycken upp, I hästar, och störten
fram, I vagnar, och ut drage hjältarne, K usiter och Pu teer, som bära
sköld, och Lydier, som bära o ch spänna
båge!
ro. Och denna dagen är för H erren,
Herren Zebaot, en hämndens dag, då
han skall hämnas på sina fien der, då
svärd skall äta och mättas och släcka
sin törst i deras blod; ty ett slaktoffer
skall offras åt Herren, Herren Zebaot,
i nordanland vid älfven Frat.
Es. 34: s, 6, 8.

r r. Drag upp till Gilead och h äm ta
balsam, du jungfru, Egyptens d ott er !
Förgäfves begagnar dn läkemedel,
huru många som helst. För dig fi nnes ingen salfva.
Jer. 3o: , 3 .
12. Folken höra din smälek, och af
d itt k lagoskri är jorden full; ty hjälte
stapplar öfver hj älte, och de falla båda
tillsammans.
13. Detta är det ord, som H erren
talade till profeten J eremia, att 1 ebukadnezar, konungen i Babel, skulle
komma för att slå Egyptens land:
14. Förkunnen i Egypten och r open
ut i Migdol och ropen u t i Nof och
ropen ut i Tahpanhes och sägen :
ställ upp dig och gör d ig färdig! ty
svärd äter rundt omkrin g d ig.
15. H varföre bortryckas dina sta rke ?
De hålla icke stånd; ty H erren störtar dem.
r6. Många fäller han, och de stupa,
den ene bredvid den andre, och säga:
upp, låtom oss vända åter till vårt
folk och till vårt fädernes land undan
våldets svärd!
17. Där ropar man: det är u te m ed
Farao, konungen i Egypten . H an har
låtit tiden gå förbi.
rS. Så sant jag lefver, säger den
Konungen, hvilkens namn är Herren
Zebaot: Lik Tabor ibland bergen och
lik Karmel vid hafvet skall han*
komma.
19. Gör d ig r edo till fly ttning,
Egyptens dott er, som där bor ! ty N of
skall varda öde och u p pbrä ndt, så att
ingen skall bo där.

7!J !)

IL\!'. l S: 7.

En sköu k\·iga är Hgypteu. Eu
broms kommer, kanuuer non ifrån.
2r. Och till och med dess legotrupper, som finnas i landet, likna gödda
kalfvar. :Men äfven de vända om, fly
alla och hålla icke stånd; ty deras
olyckas dag är kommen öfver dem,
deras h emsökelses tid.
22. Dess läte är likt en krälande
orms när de draga fram med härsmakt em ot det och komma med y-xor
siLsom vedhuggare
23. och fälla dess skog, säger Herren , så ogenomtränglig den är ; ty
talrikare äro de än gräshoppor och
kunna icke rälznas.
24. P å skam kommer Egyptens dotter och blir lämnad i nordanfolkets
hand.
25. H erren Zebaot, Israels Gud, säger: Si, jag skall hemsöka Amon från
N o och Farao och Egypten och dess
g u dar och dess konungar och Ilarao
och dem som förlita sig på honom;

svämmande flotl och öfversvämma
Jandet och hvad däruti är, städer och
dem som bo i <lem, och människorua
ropa och landets alla inbyggare jämra
sig.
Es. 8: 7· 28: 2.
3· För ljudet af hans hingstars hofslag, för bullret af hans vagnar och
för clånet af hans rullande hjul vända
sig fäderna icke om efter barnen, så
modfällde äro de.
4· För elen Jagens skull, som kommer för att förstöra alla Ilelisteer och
att för Tyms och Zidon utrota alla
hjälpare, som äro kvar - ty H erren
skall förstöra Felistcerna, kvarlefvan
ifrån Kaftors ö - s Mos. 2: 2 3• Am. g: 7.
5· rakar man sig skallig i Gasa, förstummas Askelon, kvm·lefvan i deras
dal. Huru länge skall du rista din hu<'!?
6. Ack du Herrens s\·ärd! huru
länge skall du vara utau hvila? Dra g
dig tillbaka i din slida, rasta och var
stilla!
7. Men huru skall det kunna h v-ila,
Nah. 3: 8.
då Herren har gifvit det sin befall26. och jag skall gifva dem i deras ning? l\'T ot Askelon och mot hafshancl, som trakta efter deras lif, och kusten, dit har han beställt det.
i rrebukadnezars, konun gens i Babel,
och hans tjänares hand; men sedan
48 Kapitlet.
så har skett, skall landet varda bebodt
såsom i forna dagar, säger Herren.
Profetia om ftfoaO.
27. Och frukta icke, min tjänare
m Moab. Så säger Herren ZeJakob, och var icke förskräckt, Israel!
baot, Israels Gud: Ve öfver N ebo!
ty si, jag vill hjälpa dig ifrån det aflägsn a landet och d in säd ifrån deras Ty det är förstördt, till skam vordet,
fångensk aps land, och Jakob skall intaget är Kirjataim, till skam har
komma tillbaka och hah·a lugn och fästet blifvit och är nederrlfvet
Es. 16: 2• Hes. 25: 9·
ro, och ingen skall vara som stör
2. l\Ioabs ära är icke mer; i Heshonom.
bon stämplar man ond t emot honom:
Es. -41: T3 :q. 43: 5· 44: 1 2. ] er. 30: 10.
28. F r ukta icke, min tjänare Jakob! Kommen, att vi må utrota honom
säger H erren; ty jag är med dig, och från folkens tal! Äfveu du, 1\Iadmen,
jag skall göra slut på alla de folk, skall förstummas, svärdet skall följa
Es. xs: x. Am. 2: x.
dit jag har förskingrat dig, men på <.lig i spåren.
3· Klagorop höres ifrån Horonaim;
dig vill jag icke göra slut; ty jag vill
n äpsa dig med måtta, dock icke låta där är förstöring och stor nöd.
4· l\loab är bruten. Hans arma
dig blifva ostmffad.
Jer. 30: Io, u.
foll~ jämrar sig högljudt;
5· ty på Yägen uppåt till Luhit går
gråt ,·id gråt, och på vägen nedåt till
47 Kapitlet.
IIoronaim hör man ängsliga nödrop.
Prof etta om Felister!rua.
6. Flyn, rädden eder, och varden
H errens ord, som skedde till pro- såsom den öfvergifne i en öken!
feten Jeremia, om Ilelisteerna,
Jer. 17: 6 .
7. Ty emedan du förlitar d:g på
innan Ilarao hade slagit Gasa.
2. S å säger H erren: Si, vatten kom- dina verk och på dina skatter, skall
ma norr ifrån ock ,·iixa till en öh·er- ock du blifya tagen och Kemos gå i
20.

O

1

1
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fångenskap och med honom hans
präster och hans furstar. J er. 49 : 16.
8. Och en förstörare skall komma
öfver alla städer, och ingen stad skall
slippa undan, och dalen skall blih·a
förödd och slätten förhätjad, såsom
Herren har sagt.
9· Gifven vingar åt Moab, att han
må draga ut till flykt och att haus
städer må varda öde och tomma på
inbyggare!
ro. Förbannad vare den som utförer Herrens uppdrag försumligt, och
förbannad vare den som håller sitt
svärd tillbaka ifrån blod!
I r. Ostörd har Moab varit ifrån sin
ungdom och har legat stilla på sin
driigg och icke varit uttömd utur ett
kärl i ett annat och h ar icke gått i
fån genskap; därföre h afver han sin
smak i behåll och är hans lukt icke
förändrad.
r2. Därföre, si, skola dagar komma,
säger Herren, då jag skall skicka aftappare, som skola aftappa honom
och tömma hans kärl och sönderslå
hans flaskor.
13. Och Moab skall skämmas för
Kemos, likasom Israel fick skämmas
för Bet-El, hvaruppå de förlitade sig.
I

Kon.

12: 29.

14. Huru kunnen I säga: Hjältar
äro vi och krigsfärdige stridsmän?
15. Förstörd skall Moab blifva, och
hans städer skola uppgå i rök, och
hans unge krigare skola stiga ned
till slaktbänken. Så bar den Konung
sagt, h vilkens namn är Herren Zebaot.
r6. Nära är Moabs ofärd till att
komma, och hans olycka hastar myck et.
17. Trösten honom, I alle hans
grannar, och alle I, som kännen hans
namn! Sägen: huru blef den starka
spiran så bruten, den härliga stafven?
18. Stig ned ifrån d in ärestol och
ä tt dig på torra marken, dn Dibons
dotter! ty han, som skall förstöra
Moab, drager upp emot dig och fördärfvar dina fästen.
19. Stauna vid vägen och se dig
omkring, du som bor i Aroer, fråga
man, som flyr, och kvinna, som
räddar sig, och säg: h vad är det som
har händt?
20. ::\1oab blyges öf\·er sitt nederla g.
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Jämreu eder och ropen, förkutmen
vid Arnon, att Moab är förstörd
21. och att domen är kommen öfver slättlandet, öfver Holon och öfver J ahza och öfver Mefaat
22. och öfver Dibon och öfver Nebo
och öfver Bet-Diblataim
23. och öfver Kiijataim och öfver
Bet-Gamul och öfver Bet-Meon
24. och öfver Kerijot och öf\·er
Bozra och öh·er alla städer i Moabs
land, de fjärmare som de närmare,
25. och att Moabs horn är afhugget
och hans arm bruten! säger Herren.
26. Låten honom dricka sig rusig!
ty emot Herren har han uppbäft sig,
och Moab raglar i sin spya och blifver
själf ti11 ett åtlöje. Es. 6 3 : 6. J er. 25: •7·
27. Eller, var icke Isra el dig t ill
ett åtlöje? Eller, vardt h an e rtappad
ibland tjufvar, alldenstund du riste
hufvndet så ofta du talar1e om honom?
28. Öfvergifven edra städer och
byggen eder b o på klippan, I Moabs
inbyggare, och blifven dufvan like,
som bygger sitt n äste på andra sidan
om kly ftans gap!
29. Af ryktet känna vi 1\Ioabs h ögmod, huru stort det varit, hans högfän!, hans högmod och hans stolthet
och hans högfärdiga sinne. Es. 16: 6.
30. Jag känner, säger Herren, h a ns
öfvermod och hans o rättrådighet, hans
lögner och den orättrådighet, som de
hafva gjort.
3 I. Därföre må jag jämra mig öfver 1\Ioab och klaga öfver allt hvad
Moab heter; öh-er folket i Yir-Heres
höres suckan.
32. Jag må gråta solll Jaser öfver
dig, du Sibmas vinträd. Dina rankor
gin go öfver sjön,.. till Jasers vatten
sträckte de sig. Oh·er clin skörd och
öf\·er din vinbärgning störtar sig en
plundrare.
E s . t 6: 9 .
33· Och all glädje och fröjd blifver
förta gen ifrån fruktiält och ifrån Moabs land, och på vinet i pressarue
gör jag slut. Man trampar ej vin
under skördesång; sång höres, men
icke skördesång.
E,. 16: to.
34· Ifrån Hesbon fram till Eleale,
fram till Jahaz höjer man klagorop,
ifrån Zoar fram till IIoronaim, fram
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till Eglat-Selisija, att ähen Nimrims
källor äro förstörda.
Es. 'S' 4-6.
35· Ochjag skall göra slut på MoaL,
säger Herren, på den som offrar på
höjderna och på den som tänder rökverk åt sina gudar.
36. Därföre klagar mitt hjärta öfver Moab såsom en flöjt, och mitt
hjärta klagar öfver folket i Kir-Heres
såsom en flöjt, att allt hvad de äga
går förloradt;
Es 16: II.
37. ty alla hufvud äro skalliga och
alla skägg afrakade, alla händer ristade
och allas länder klädda i säck.

47· Men i dagar, som komm a, skall
jag återupprätta Moab, säger H elTen.

J er. 47: S· Hes. 7: 16, 18.
38. På alla tak i Moab och på dess
alla gator höres klagan, ty jag har
k rossat Moab såsom ett kärl utan
värde, säger Herren.
39· Huru nedslagen han är, huru
de jämra sig, huru Moab vänder
ryggen till af blygsel! Och Moab
blifver ett åtlöje och en skräck för
alla sina grannar;
40. ty så säger Herren: Si, såsom
en örn kommer han flygande och utbreder sina vingar öfver Moab.
41. Städerna blifva intagna och fästena eröfrade, och hjärtat i Moabs
hjältar blifver på den dagen likt hjärtat i en kvinna under barnsnöd;

Därföre, si, dagar skola komma,
säger Herren, då jag skall låta höra
ett härskri emot Rabba i Ammons
barns land, och då skall det blifva
till en grushög, och dess köpingar
skola varda uppbrända i eld, och då
Israel skall slå dem, af h vilka de blifvit slagne, säger Herren.
3· Jämra dig, o Hesbon, ty Aj är
förstördt! Ropen, I Rabbas döttrar,
och orogjorden eder med säck, klagen
och löpen hit och dit omkring i gårdame! ty Malkam måste gå i fångenskap, och med honom hans präster
och hans furstar.
4· Hvi förhäfver du dig öfver dina
dalar ? Fördränkt är din dal, du affälliga dotter, hon, som förlitade sig
på sina skatter och sade: ho tör gå
emot mig?
5· Si, jag skall låta komma öfver
dig förskräckelse, säger Herren, Herren Zebaot, ifrån alla dina grannar;
och I skolen varda fördrifne, enhvar
åt sitt håll, och ingen skall vara, som
församlar de flyktiga.
6. Sedan det så har skett, skall
jag återupprätta Ammans barn, säger
Herren.

Es. 3: '7·

Jer. 49: 22,

42. och Moab blir förstörd och icke
längre ett folk, emedan han llar förhäft sig emot Herren.
43· Förskräckelse och grop och
snara öfver dig, du som bor i Mo ab!
säger Herren.
Es. 24: 17. Am. s: '9·
44· Den som undkommer förskräckelsen, han faller i gropen, och den
som uppstiger utur gropen, han fångas
i snaran, ty jag skall låta komma öfver honom, öfver M oab, hans hemsökelses år, säger HelTen.
Es. 24: 17, r8.

Am.

s:

rg.

45· I Hesbons skugga stanna de
flyende, maktlöse. Men en eld skall
utgå ifrån Hesbon och en låga ifrån
Sihon, som förtärer Moabs skägg och
hjässan på våldets söner.
4 Mos. •4: '7·

46. Ve dig, Moab! Förloradt är
Kemos' folk; ty dina söner blifva tillfångatagne och dina döttrar gå i
fångenskap.

Så mycket om domen öfver Moab.

49 Kapitlet.
PnJfeHor om Ammon. Edom, Damaskus, Arabiett
orl!, Elam.

om

Ammons barn säger Herren
så: Hafver nu Israel inga barn,
eller bai'ver han inga arfvingar mer?
Hvarföre bar då Malkam tagit Gads
land i besittn ing och bor hans folk
uti dess städer?
Hes.

21:

28.

25:

2.

Am. r:

13.

2.

7· Om E dom säger Herren Zebaot
så: Finns nu ingen vishet mer i Teman? Är all rådighet försvunnen
från de förståndiga? Är deras vishet
uttömd?
Hes. •s: ,.. Am. t: II.
8. Flyn, vänden om, söken bo i
djupa kulor, I som hafven bo tt i Dedan! ty öfver Esau låter jag hans
olycka komma, hans hemsökelses tid.
9· När skördemän komma till d ig,
skola de icke lämna en efterskörd
k:v;lr; när tjufvar komma om natten,
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skola de fördärfva till dess de hah·a
fått nog;
Ob. v. 5 .
10. ty jag skall blotta Esau, ;!ftäcka hans gömställen, och han skall
icke kunna gömma sig. Hans barn
och hans bröder och hans g rannar
skola blifva förstörda, och han skall
icke mera vara till.
1 r. Öfvergif dina faderlösa!
Dem
vill jag bevara vid lif; och må dina
änkor förtrösta på mig!
I 2. ty så säger Herren: Si, de som
icke hade förskyllat att dricka kalken
hafva måst dricka den; och du, du
skulle blifva ostraffad! Ostraffad skall
du icke blifva, ty du måste dricka;
J er. 25: 29.

I Petr. 4: 17.
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hvilket han har beslutit öfver Edom,
och h ans tankar, hvilka han har tänkt
öfver Temans inbyggare! I sanning,
man skall släpa nem bort såsom späda
lamm, och deras betesmark skall h äpna
öfver dem.
21. Vid ryktet om deras fall skall
jorden darra, och vid Röda h afvet
skall klagorop höras.
22. Si, såsom en örn höjer han sig
och flyger och breder ut sina ·vingar
öfver Bozra, och på den dagen blifver
hjärtat i Edoms hjältar likt hjärtat i
en kvinna under barnsnöd. J er. 4 s: 4o.
23. Om Damaskus. Ram at och
Arpat stå med skammen ; ty ondt
rykte hafva de hört. Bestörte äro de.
På hah·et råder oro. Det k an icke
lugnas.
Es. 57 : 20.
24. Damaskus fiiller mod t, väneler
sig till flykt, och bäfvan har fattat
det, ångest och vånda har grip i t, det,
såsom en barnaföderska.
25. Hum öfvergifven står icke den
berömda staden, min glädjes boning!
26. Därföre stupa dess unge män
på dess galor, och alla dess stridbar e
män fällas på den dagen, säger Herren Zebaot.
27. Och en eld skall jag tända på
muren i Damaskus, som skall förtära
Benbadaels palatser.

13. ty vid mig själf har jag' svurit,
säger Herren, att Bozra skall blifva
till ett mål för häpnad och hån, förödelse och förakt, och alla hans städer skola läggas i ödesmål för evig tid.
14. Ett ord har j ag hört ifrån H erren, och ett budskap har blifvit utsändt ibland folken: Församlen eder
och kommen emot honom och stån
upp till strid!
Ob. v. , .
15. Ty si, ringa vill jag göra dig
ibland folken, föraktad ibland människor. Du öfvermoclige!
16. Ditt hjärtas högmod har bedragit dig, där du bor i bergsklyftor
och innehafver stora höjder. Men
gjorde du än såsom örnen ditt näste
28. Om Kedar och rikena i
högt, så skall jag dock störta dig H a z o r, h vilka N ebukaclnezar, kodärifrån, säger Herren.
nungen i Babel, slog. Så säger H erJ er. 48: 7· Ob. v. 3·
ren: Upp, dragen emot Kedar och
17. Och Edom skall blifva till ett förstören österns barn!
mål för häpnad. Alla de som gå där
29. Deras tjäll och deras hjordar
förbi skola häpna och h vissla öfver
skall man taga, deras tältdukar och
alla hans sår.
allt deras bohag och deras kameler
r8. Såsom Sodom och Gomorra och
skall man bortföra för dem och ropa
deras grannstäder blefvo omstörtade,
öfver dem: Förskräckelse från alla
säger Herren, likaså skall ingen där
J er. 6: 25 . 46: s.
bo och intet människobarn där vistas. håll!
30. Flyn, flykten med makt, söken
I Mos. 19: 24. Jer. so: 40.
19. Si, lik ett lejon, som ifrån J or- bo i djupa kulor, I som bott i H azor !
dandalen kommer in på en rik betes- säger Herren, ty N bukadnezar, komark, skall jag inom ett ögonblick nungen i Babel, har beslutit beslut
jaga honom bort från sitt land och emot eder och uppgjort onda planer
sätta den, hvilken jag har utsett, till emot eder.
31. Upp, säger Herren, dragen ut
herre däröfver; ty hvilken är såsom
jag, och hvilken ställer mig till an- emot ett fredligt folk, som sitter i ro,
svar, och hvilken är den herden, som som hafver h varken portar eller bomrnar och som bor afskildt!
kan bestå inför mitt ansikte?
32. och deras kameler skola blifva
Jer. r2: S· so: 41· Job 4.: 2.
20. Därfö1·e hören Uerrens beslut, till rof och deras boskaps mängd till
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byte, och j ag skall förströ dem i alla
vä uerstreck, dessa som klippa kanten
af hår och skägg, och från alla sidor
skall jag låta deras olycka komma,
säger Herren ;
J er. 9 : 2 5, 26.
33· och H azor skall bli f va till en
bo nin g för schakaler och ödelagdt till
evig tid. I ngen skall bo där och intet människobarn där vistas.
34· Delta är Herrens ord, som
sk edde till p rofeten Jeremia, om Elam,
i början af Zedekias, Judakonungens,
regering:
35· S å säger Herreu Zebaot : Si,
jag skall sön derbryta Elams båge, det
ypperst a af deras styrka;
36. och jag skall låta komma öh·er
Elam d e fyra vädren ifrån himmelens
fyra hörn, och jag skall förströ dem
i alla dessa väderstrecken, och intet
folk skall vara, dit icke de ifrån Elam
fördrifne skola komma;
37· och jag skall göra Elamiterna
försagd a för sina fiender och för dem
som trakta efter deras !if, och jag
skall låta olycka komma öfver dem,
m in vredes glöd, säger Herren, och
j ag skall sända svärdet efter dem till
d ess j ag har gjort slut på dem ;
38. och jag skall uppsätta min trou
i Elam och utrota därutur både kouung och furstar, säger H erren.
39· M en i dagar, som komma, skall
j ag återupp rätta Elam, säger Herren.

so

Kapitlet.

Profetia om Babel.

är det ord, som Herren har
D etta
talat om Babel och Kaleleemas
land genom profeten J eremia.
2. Förtälj en det ibland folken och
k ungören det och uppresen baner!
Kungören och fördöljen det icke!
Sägen : Babel är intaget, Bel är vorden
till skam, M erodak är nedslagen, hans
falske gudar äro vordne till skam,
uedslagna äro hans afgudabilder;
3· ty upp däremot drager ett folk
norr ifrån, som skall göra landet öde,
så att in gen skall bo däruti, och både
folk och djur skola fly därutur.
Jer. g:

10.

4. I de dagarne och på den tiden,
säger Herren, skola Isr<Jels barn kom-

KAP. r;O: 1 5

ma, de och Judas barn med dem,
och under oaflåtlig gråt gå att söka
Herren, sin Gud.
5· De skola fråga efter vägen till
Zion och vända sig dit, sägande:
Kommen, och slutoru oss till Herren
med ett evigt förbund, som ald lig
skall varda förgätet!
6. En borttappad fårahj-ord var mitt
folk, deras herdar förde dem vilse,
berg förledde dem; från berg till backe
gingo de och glömde bort sin lägerstad.
7· Alla som träffade dem åto af
dem, och deras fiender sade: Vi ådraga
oss ingen skuld, emedan de hafva
syndat emot Herren, den rätta tillflykten, emot Herren, deras fäders
hopp.
Es. 24: 3, '3· J er. 40: 3·
8. Flyn bort utur Babel och dragen
ut ur K aldeernas land och varen såsom bockar i spetsen för fårahjorden!
9· Ty si, jag skall uppväcka och
föra emot Babel en samling af stora
folk ifrån nordlandet, och de skola
rusta sig emot det. Af dem skall det
varda besegradt. Deras pilar skola
vara såsom en lyckosam hjältes, som
icke återvänder tomhänd.
10. Och Kaldeen skall varda till
plundring, och alla som plundra de.
skola varda mätte, säger Herren,
I I. emedau I gladden och fröjdaden
eder, I, som röfvaden mitt egendomsfolk, och emedan I kråmaden eder
såsom en tröskande ko och gnäggaden
såsom hingstar.
r2. Eder moder skall blygas svårligen, och hon, som har födt eder,
skall rodna af skam. Si, bland folken
skall hon blifva den yttersta, blifva
en öken, en ödemark och en hed.
13. För Herrens vredes skull måste
hon blifva obebodd och alldeles öh·ergifven; enhvar, som går förbi Babel,
skall häpna och hvissla öfver alla
Jer. •s: 12.
dess sår.
q. Rusten eder mot Babel på alla
sidor! Alle I, som spännen båge,
skjuten på det, sparen icke på pilar!
ty emot Herren har det syndat.
15. Uppgifven härskri emot det på
alla sidor! det måste g ifva sig, dess
grundvalar skola falla, dess murar
skola nedrifvas; ty Herrens hämnd

KAP. 50: 16.
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är inne. Hämn ens på det! likasom
27. Nedgören alla dess högdjur! Ned
det har gjort, så gören åt det!
stige de till slaktbän ken! V e d em!
Ps. 137: 8. Upp. r8: •·
ty deras dag är kommen, d eras hem16. Utroten utur Babel både den som sökelses tid.
sår och den som förer lia under and28. Hör ropet a f dem som fly och
tiden! Un dan våldets svärd må ensom hafva kommit undan utur Bahvar vända sig till sitt folk och enhvar
bels land för att i Zion förkunna H erfly till sitt land!
rens, vår Guds, h ämnd, hämnden för
17. Ett vilsekomm et lamm var Ishans tempel!
rael; lejon jagade honom. Först åt
honom konungen i Assyrien, och sist
29. Uppbåden till skyttar emot Babel
gnagde på hans ben Nebukadnezar, alla dem som sp änna båge, lägren
konu ngen i Babel.
eder emot det på alla sidor, och må
18. D ärföre säger Herren Zebaot, ingen undslippa, vedergällen d et såIsraels Gud, så: Si, jag skall hemsöka som det h ar förtjänt! Likasom d et
konungen i Babel och hans land, lika- har gjort, så gören i allo åt det! ty
som jag har hemsökt konungen i As- em ot Herren har det varit högmosyden;
digt, emot I sraels H elige.
19. och jag skall låta Israel komma
Upp. r8: 6.
hem till sin mark igen, och han skall
30. Därföre skola dess unge m än
gå i bete på Karmel och i Basan, och stupa på dess gator och alla dess stridi Efraims bergstrakt och i Gilead skall bare män förgås på den dagen, säger
han äta sig mätt.
H erren.
Jer. 49 : 26.
Jer. '29: IO. Dan. 9: 2, 25·
s·
t d'
d
t 0 lt
k 11
1
20. I de dagarue och på den tiden
31.
Ig, u s
e, s a
• emo
jag vända mig, säger H erren, Herren
skola, säger Herren, I sraels missgärningar sökas och icke vara till, och Zebaot ; ty den dag är kommen, den
Judas synder och icke varda funna; tid då jag vill hemsöka dig;
ty jag skall förlåta dem, h vilka jag
32. och d en stolte skall stappla och
falla och ingen vara, som upprättar
låter blifva öfriga.
Dan. g: ·~·
honom, och jag skall upptända en
2 r. Drag upp emot landet, det två- eld i hans städer, och den skall förfaldt trotsiga, och emot dess straff- tära allt rundt omkring honom.
skyldiga inbyggare, förhälja det och
33· Så säger Herren Zebaot: Fört,>if dem till spillo, säger Herren, och tryckta äro Israels barn och Judas
gör allt såsom jag har befallt dig!
barn med dem; och alla de, som hafva
22. Krigsrop höres i landet och st or tagit dem till fånga, hålla dem kvar
nöd.
och vilja icke släppa d em.
23. Huru har han icke blifvit sön34· Men deras hämnare är stark.
derbruten och krossad, hammaren, Herren Zebaot är hans namn. Deras
som slog hela jorden! Huru har icke sak skall han utföra, att han må göra
Babel blifvit ett mål för häpnad ibland j orden lugn och komma Bahels infolken!
byggare att darra.
24. Jag lade en snara ut för dig.
35· Svärd öfver Kaldeerna, säger
Också blef du fången, Babel, och du Herren, och öfver dem som bo i Bamärkte det icke, blef ertappad och bel och öfver dess furstar och öfver
gripen, ty mot Herren hade du satt dess visa!
dig upp.
36. Svärd öfver de falska p rofeterna,
25. Herren öppnade sin rustkam- och dårar varde de! Svärd öfver dess
mare och tog fram sin vredes vapen, hjältar, och förskräckte varde de!
ty ett ärende hade Herren, Herren
37· S värd öfver dess hästa r och dess
Zebaot, att uträtta i Kaleleemas land. vagnar och öfver alla de främmande
26. Gån ut emot det ifrån alla håll, skaror, som där äro, och till kvinnor
öppnen dess kornbodar, kasten allt i varde de! Och svärd öfver dess skaten hög, såsom man kastar säd i drå- ter, och sköflade varde de!
sar, och gifven det till spillo, må intet
38. Torka öfver dess vatten, och
af det blifva öfrigt!
sine de ut! Ty ett afgudaland är det.
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och med sina förskräckliga beläten te
de sig som galne.
39· Därföre skola vildkattor bo där
tillsammans med ulfvar, och strutsar
där h afva sitt tillhåll, och skall det
aldrig m er varda bebyggdt eller bebodt ifrån släkte till släkte.
Es. r3:

21 1 22.

34: 13, 15.

Zef.

2:

1:4.

40. Såsom Gnd omstörtade Sodom
och Gomorra och dem som där bodde,
säger Herren, likaså skall ingen där
bo och intet människobarn d är vistas.
Es. x3: •9· Jer. 49: z8.

41. Si, ett folk kommer norr ifrån,
och ett stort folk och många konungar uppresa sig ifrån jordens yttersta trakter.
42. Båge och spjut bära de, grymm e
och obarmhärtige äro de, deras röst
är såsom hafvets dån, och p å hästar
rida de, rustade såsom en man till
strid emot dig, du Bahels dotter.
}er. 6: 23.

43· Konungen i Babel får höra ryktet om dem, och hans händer sjunka
ned, ångest griper honom, vånda lik
en barnaföderskas.
Jer. 6: • 4 .
44. Si, lik ett lejon, som kommer
ifrån J ordandalen till en rik betesmark, skall jag in om ett ögonblick
jaga honom bort ifrån sitt land och
sät ta den, hvilken jag har utsett, till
herre däröfver; ty hvilken är såsom
jag, och hvilkcn ställer mig till ansvar,
och hvilken är den h erden, som kan
bestå inför mitt ansikte ? J er. 49: '9·
45· Därföre hören H errens beslut,
hvilket han har beslutit öfver Babel,
och hans tankar, h vilka han har tänkt
öfver Kaldeernas land! >I sanning,
man skall släpa dem bort såsom späda
lamm, och deras betesmark skall häpna
öfver dem. »
46. Vid ropet: »Babel är intaget>
skall j orden darra och klagorop höras
ibland folken.
Jer. 49: zx.

51 Kapitlet.
Fortsättlllng af profetian om Babel.

säger Herren: Si jag skall emot
S å Babel
och emot dem som bo i
Leb Kamai* uppväcka en förhär-

i 1mde vind ;
2.

och jag skall sända kastare emot
•:->

KAP. 5 1: 1 3

Babel, som skola kasta d et och sopa
d ess land rent; ty de skola komma
öfver det ifrån alla håll på oly ck ans
dag.
3· Emot den som spänner båge
spänne skytt sin båge, och emot den
som förhäfver sig i sitt pansar! och
skonen icke dess k rigare, gifven till
spillo dess hela här,
Jer. 5 o: 26.
4· så att slagne må blifva liggande
i Kaldeernas land och genomstungne
p å dess gator!
s. Ty Israel och Juda skola icke
såsom änkor varda öfvergifne af H erren Zebaot, deras Gud, fastän deras
land är fullt af skuld emot Israels
H elige.
6. Flyn utur Babel och rädden enhvar sitt lif! icke mån I förgås för
dess missgärningars skull, ty tiden
för Herrens hämnd är inne, då han
vill vedergälla det efter förljänst.
Jer. so: 8.

Upp. x8: 4·

7· En gyllene kalk var Babel i H errens hand, som gjorde hela jorden
rusig. Al dess vin drucko folken.
Därföre tedde sig folken såsom galna.
Ps. 75: 9· Jer. •s: xs.
8. Plötsligt faller Babel och förkrossas. Järnren eder öfver det, hämten
balsam till dess sår! törhända kan d et
läkas. Es. zx: 9· Jer. 46: ' " Upp. q: 8. z8: •·
9· Skulle vi kunn a läka Babel? Men
det låter icke läka sig. Lämnen det
och låtom oss gå enhvar till sitt land!
ty dess skuld räcker upp till himmelen och sträcker sig upp till skyarne.
ro. Herren har lagt vår rättvisa sak
i dagen. Kommen och låtom oss förtälj a i Zion Herrens, vår Guds, verk!
rr. Hvässen pilarne, fatten sköldame! Herren har uppväckt modet i
Mediens konungar; ty han hafver i
sinnet att fördärfva Babel, ty Herrens
hämnd, hämnden för hans tempel, är
inne.
12. Mot Bahels murar resen upp
baner, förstärken vakten, uppsätten
väktare, ställen bakhåll i ordning! ty
Herren har i sinnet att verkställa h vad
han har talat emot Bahels inbyggare.
13. D u, som bor vid det stora vattnet, rik på skatter, kommet är ditt
slut, fullt är din snikenhets alnmått.

D. ä. mina motståndares hjärt··. ett namn på Kaldeen.
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14· Herren Zebaot har svurit vid
sio· själf: Jag skall uppfylla dig med
människor likasom med gräshoppor,
och de skola sjunga skördesäng öfver dig.
rs. Han har skapat jorden genom
sin kraft och beredt världens krets
genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han utspänt himmelen.
r6. Vid ljudet af hans dunder komma himmelens vatten i rörelse, och
du nst er låter han uppstiga ifrån jord ens ända; blixtar gör han åt regnet,
och vinden låter han utgå ifrån sina
föryaringsrum.
.. .
17. Så oförnuftiga äro alla maumskor att de icke besinna detta. Blygas
får var och en guldsmed för sitt beläte, ty en lö&"n är hans gjutna bild,
och de hafva tngen anda.
r8. Fåfängliga äro de, ~~t bedr~d
ligt verk. P~ deras hemsokeJses
skola de förgas.
19. Sådan som de är ic~e ban, som
är J akobs lott, ut~n han ar den, so~1
har skapat alla ting, och Israel ar
hans egendomsfolk. Herren Zebaot
är hans .namn.
] er. '.O' 12:-r.s·
20. Mm hammare och ~na kn~svapen var du, oc?- ~~d .~ 1 g s~og ]3g
folk, o~ med dtg forstorde jag konunganken;
2r. och med dig slog j~g häst ~ch
hans ryttare, och med dtg slog jag
vagn och körsven ;
22. och med dig s.log jag .man och
kvinna, och med dtg slo~ jag g~mmal och ung, och med dtg slog jag
yngling och jung_fru;
.
~3. och med dtg slog j~g herde <;JCh
hans hjord, och m:_d d1g slog j~g
åkennan och hans ok, och med dtg
slog jag furstar och herrar.
24. Men jag ska~ vedergälla Babel
och alla Kaldeens m byggare all deras
ondska, som de hafva föröfvat emot
Zion, inför edra ögon, säger Herren.
25. Si, emot dig skall jag vän.?a
mig, du förd~vets b.~rg, som har fordärfvat hela JOrden, .sager He:ren, o~h
jag skall uträcka mm .h~nd o~ver dtg
och vältra dig ned ifrau khpporr,ta
och göra dig till ett utbrär1dt berg,
2 6. så att man icke af dig skall
kunna taga hvarken hörnsten eller
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grundsten, u ta n i ödesmål skall du
för evigt ligga, säger H erren.
27 . Resen upp baner på jorden,
stöten i basun ibland folken, rusten
folken emot det, uppbåden emot det
Ararats, Minnis och Askenas' rik en,
tillsätten befälhafvare emot det, rycken
fram med hästar, som likna borstiga
syrsor!
2 s. Rusten emot det folken och
Mediens konungar, dess furstar och
h errar, och allt det landet, som lyder
under deras välde!
29. Och jordeu darrade och sk~lf,
när Herrens anslag emot Babel gtck
i verkställighet, att göra Bahels land
till en ödemark, däru ti ingen kan bo.
30. Babels hjältar sluta upp att strida
och sitta stilla i sina fästen; deras
kraft är försvunnen, till kvinnor äro
de vordne, på dess bostäder har m an
satt eld, sönderbrutna äro dess bommar.
]er. so: 37·
3 r. Den ena löper om den andra,
och det ena budskapet möter det andra
med bud till konungen i Babel, att
hans stad är intagen i alla ända r,
32 . och att bryg?."orna äro besatta
och dammarne utbranda af elden, och
att krigsfolket är modlöst;
33 . ty så säger Herren z:.bao.t, Israels Gud: Bahels dotter ar hk en
loge när tröskningstiden ärinne ... Än~ u
en liten tid, och hennes skordetid
kommer.
34. • Oss har Nebukadnezar, konungen i Bab~l, !ört~rt ~ch fördärfvat
och ställt oss tfran s1g sas01n ett tomt
kärl, såsom en drake slukat oss, fyllt
sin buk med mina läckerh eter och
jagat oss bort.
.
.
..
35. Min misshandling och t:J?-ltt k?tt
komme öfver Babel! • sade Zwns mbyggare, • och mitt blod öfver Kaldeens inbyggare! • sade Jerusalem.
"6. Däliöre sade ock Herren så: J ag
sk~ll utföra din sak och hämnas ~in
hämnd och uttorka dess haf och lata
dess källor försina;
.
37. och Babel. ska~ varda bil en
stenhop, en bomng for .schakal~r, ett
mål för häpnad och ban, och mgen
skall bo där.
k .
• 38. All!l ryta de såsom lejon, 'l · n a
sasom leJonungar.
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39· När de som käckast äro, skall
jag framsätta ett gästabud för dem
och låta dem dricka sig rusiga, så
att de varda glade och insomna i en
evig sömn och aldrig uppvakna, säger
Henen.
40. J ag skall föra dem såsom lamm
ned för att slaktas, såsom vädurar och
bockar.
4I. Huru har icke Sesak blifvit intaget, och den öfver all världen berömda staden eröfrad, huru har icke
Babel blifvit ett mål för häpnad ibland
folken!
J er. •s: 26.
42. Ett haf går öfver Babel, af dess
vågors svall blifver det öfvertäckt.
43· Dess städer blifva ödelagda såsom en förtorkad hed, ett land, där
ingen bor och där intet människobarn går fram.
44· Ochjag skall hemsöka Bel i Babel och låta hvad han har slukat utgå
utur hans mun, och folken skola icke
strömma till honom vidare. Själfva
muren i Babel skall falla.
45· Dragen ut därifrån, mitt folk,
och rädden enhvar sitt lif undan Herr ens vredes glöd!
46. Och icke vekne edert hjärta, och
frukten icke för något rykte, som höres
i landet, om ett rykte skulle gå ett
år, och sedan ett annat år ett annat
rykte, och om våld är i landet och
härskare emot härskare!
47· Därföre si, dagar skola komma
då jag skall hemsöka Bahels afgudabilder, och då hela dess land skall
varda till skam och alla dess slagne
skola ligga där inne,
48. och då himmel och jord och
allt hvad däruti är skola jubla öfver
Babel, när härjare norr ifrån komma
öfver det, säger Herren. Upp. xS: 2o.
49· Så gjorde ock Babel, när de
slag ue af Israel föllo. Äfven för Babel
skola slagne falla i hela landet.
so. l, som hafven undkommit svärdet, dragen åstad och stannen icke!
Tänken på Herren i det aflägsna landet, och Jerusalem ligge eder om
hjärtat!
51. Vi blygas; ty smädelse höra vi.
Skam betäcker vårt ansikte; ty främlingar hafva konanit in i helgedomarn e
i H errenS' hus.
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52. Dfuiöre, si, <Jagar skola komma,
säger H erren, då jag skall hemsöka
dess afgudabilder och då i hela d ess
land slagne skola sucka.
53· Om än Babel uppstege till himm elen och förskansade sitt höga fäste,
skulle dock härjare ifrån mig komma
öfver det, säger H rren.
54- Rop af klagan höres ifrån Babel och af stor nöd ifrån Kaldeernas
land.
55· Ty Herren skall härja Babel och
göra slut på det stora ropet där inne.
Och deras vågor brusa såsom stora
vatten, högt skallar deras larm;
56. ty öfver det, öfver Babel, kommer en härjare; och dess hjältar varda
gripne, deras bågar sönderbrutna, ty
en hämndens Gud är Herren, h an
skall vedergälla.
57· Och jag skall berusa dess furstar
och dess visa, dess herrar och dess
hötvitsmän och dess hjältar, och de
skola insomna i en evig sömn och
icke vakna mer, säger den konungen,
hvilkens namn är H erren Zebaot.
58. Så säger Herren Zebaot: Babels
breda murar skola varda rifna till
grunden, och dess h öga portar skola
i eld uppbrännas. Och folk skola så
hafva mödat sig för intet och släkter
för eld och hafva arbetat sig trötta.
Hab. 2: 13.

59· Detta är det ord, som profeten
Jeremia befallde Seraja, son till Nerija,
son till Mahseja, då han med Zedekia,
konungen i Juda, gick till Babel, i
fjärde året af hans regering. Och Seraja var den främste hofmannen.
6o. Och J eremia skref all den olycka,
som skulle komma öfver Babel, i en
bok, alla dessa orden, som äro skrifna
om Babel.
6r. Och Jeremia sade till Seraja ·
När du kommer till Babel, så se till,
att du uppläser alla dessa orden
62. och säger: Herre! du har sagt
om detta mmmet, att du vill förstöra
det, så att ingen skall bo där, hvarken folk eller djur, utan att det skall
blifva evigt öde.
63. Och när du har läst uenna boken till slut, så bind en sten vid henne
och kasta henne i F rat
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64. och säg: Likaså skall Babel
Yarda nedsänkt och icke komma upp
igen för den olycka, som jag skall
låta k o mma öfver det.
5 ;1 långt J erentias profetia.

52 Kapitlet.
Bil:ang: Om. 'Jcrusalnus förstöring.
(2 Kon . 24: z 8 . Kap. 25: z -30. 2 Krön. 36: u - 21 .)

Z edekia var tjuguett år gammal då

ban vardt konung, och ban regerade elfva år i Jerusalem. Och hans
moder hette Hamital, dotter till J eremia ifrån Libna.
2. Och han gjorde hvad ondt var
i Herrens ögon, alldeles såsom J ojakim hade gjor t.
3· Därföre gick det ock, för Herrens
vr edes skull, m ed Jerusalem och med
Juda därhän att han kastade dem
bort ifrån sitt ansikte. Och Zedekia
afföll ifrån konungen i Babel.
4· Och i nionde året af hans regering, på tionde dagen i tionde månaden, kom Nebukadnezar, konungen
i Babel, han och h ela hans krigshär,
till J erusalem och belägrade det och
byggde skansar rundt omkring det.
5· Och staden var under belägring
ända till Zedekias elfte regeringsår.
6. På nionde dagen i fjärde månaden vardt hungersnöden svår i staden,
så att folket i landet hade intet att äta.
7· Och man bröt sig in i staden,
och allt krigsfolket flydde och drog
ut ur staden om natten genom porten mellan de begge murarne, som
var utmed konungens trädgård, och
Kaldeerna voro lägrade rundt omkring staden, och man tog vägen åt
heden.
8. Och Kaldeernas här satte efter
konungen, och de upphunne Zedekia
påJerikos hedar. Och hela hans krigshär skingrade sig ifrån honom.
g. Och konungen togo de till fånga
och förde honom till konungen i Babel, till Ribla i Ramats land, och anställde förhör med honom.
ro. Och konungen i Babel slaktade
Zedekias barn inför hans ögon och
slaktade äfven alla Judas furstar i
Ribla.
11. Och på Zedekia stack han ut
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ögonen och baud honom med kopparfjättrar; och konungen i Babel
förde honom till Babel och satte honom i tukthuset ända till hans dödsdag.
12. Och på tionde dagen i f=te
månaden, i N ebukadnezars, konungens
i Babel, nittonde regeringsår komNebusaradan, anförare för lifvakten, som
var i tjänst hos konungen i Babel,
till Jerusalem
13. och uppbrände Herrens hus och
konungshuset; och alla hus i Jerusalem och alla stora hus uppbrände han
i eld.
14· Och hela den Kaldeiska hären,
som följde med anföraren för lih·akten, ref ned alla murame omkring
Jerusalem.
r s. Och Nebusaradan, anföraren för
lifvakten, bortförde många af de ringare
ibland folket och den återstod af folket, som var kvar i staden, och de
öfverlöpare, som hade öfverlupit till
konungen i Babel, och hela den öfriga befolkningen.
r6. Men af de ringare i Jandet lämnade Nebusaradan, anföraren för !ifvakten, några kvar till vingårdsmän
och åkerbrukare.
17. Och kopparpelarne, som voro i
Herrens hus, och kopparstolarue och
kopparhafvet, som voro i Herrens hus,
dem slogo Kaldeerna sönder och förde
all kopparn till Babel.
r8. Och grytorna och skofiarna och
k.nifvarne och skålarna och kopparue
och alla kopparkärl, som hade hört
till tjänsten, togo de bort;
r g. och faten och fyrfaten och -skålarna och grytorna och ljusstakarue
och kopparue och kannorna och allt
som var af guld och allt som var af
silfver tog anföraren för litvakten bort.
20. De båda pelarne, hah'et, det
enda i sitt slag, och de tolf kopparoxarne, som stodo därunder, och kopparstolam e, hvilka konung Salomo
hade låtit göra till Herrens hus; på
kopparn till alla dessa kärlen fanns
icke någon vikt.
21. Och hvad pelarne angår, så var
den ena pelaren aderton alnar hög,
och en tolf alnars tråd mätte dess
omkrets, och dess tjocklek var fyra
finger, och den var ihålig. , Kon. 7: , 5 ,
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Och ofyanpå den ena pelaren 1 kadnezar bortförde, nämligen i sitt
\'ar en knopp af koppar, och den ena sjunde regeringsår tre tusen tjugutre
knoppens höjd var fem alnar, och ett Judar,
galler och granatäpplen gingo ruudt
29. och i sitt adertonde regeringsår
omkring knoppen, alltsammans af kop- åtta hundra trettiotvå själar ifrån Jepar. Och likadan var den andra pe- rusalem.
!aren med sina gr~.natäpplen.
. .
30. I Nebukadnezars tjugutredje re·
23. ?ch af granatapplena vor?.mttw- geringsår förde Nebusaraclan, anfö·
sex vanda utåt. Alla gra!Jatapplena raren för lifvakten, bort sju hundra
voro ett hundra runclt omknng gaiiret. fyratiofem själar ifrån Juda, eller till24. Och anföraren för Iifvalden tog sammans fyra tusen sex hundra själar.
Seraja, öfversteprästen, och Zefanja,
31. Och i det trettiosjunde året sedan
en präst af andra ordningen, och de Jojakin, konungen i Juda, hade bliftre, som höllo vakt vid t röskeln;
vit bortförd, på tjugufemte dagen i
25. och ifrån borgen tog han en tolfte månaden, upphöjde Evilmerohofman, den som hade befälet öfver elak, konung i Babel, i första året af
manskapet, och sju män af dem som sin regering, Jojakins, Judas konungs,
hade uppvaktat hos konungen, h vilka huf\·ud och släppte honom utur fängelpåträffades i borgen, och skritvaren sehuset,
hos befälhatvaren öfver krigshären,
32. och han talade vänligt till hosom hade att till krigstjänst utskrifva nom och satte hans stol öfver de k ofolket i landet, och sextio andra män nungars stolar, som voro hos honom
af lancltfolket, som hade påträffats i i Babel,
borgen.
33· och lät honom byta ut sin fång26. Och Nebusaradan, anföraren för dräkt. Och han spisade vid hans bord
lifvakten, tog dessa och förde dem så länge han lefde.
till kon ungen i Babel, till Ribla.
34· Och ett bestämd t underhållläm27. Och konungen i Babel slog och nades honom best ändigt ifrån kodödade dem i Ribla i Hamats land; nungen i Babel, visst för hvarjc dag,
och Juda vardt bortförd ifrån sitt land. ända till hans dödsdag, så länge han
28. Detta är det folk, som Nebu- lefde.
22.

