J?rofeten Hesekiel.
I

Kapitlet.

Profdm ser i m SJ'" Herren sitta pil si" tr01t.

I

trettionde året*, på femte dagen i
fjärde månaden, då jag var ibland
de fångna vid älfven Kebar, öppnades
himmelen, och jag såg Guds syner.
2. På femte dagen i den månaden,
i det året, som var det femte af konung Jojakims landsflykt,
3· skedde Herrens ord till Hesekiel,
prästen Busis son, i Kaleleemas land
vid älfven Kebar; och där kom Herrens hand öfver honom.
4· Och jag såg, och si, ett stormväder kom norr ifrån, ett stort moln,
med eldflammor, som korsade hvarandra och kastade sitt sken åt alla
sidor, och ruidt i elden syntes något
som liknade glödande malm,
S· och midt uti denna sågos fyra
djur, och sådant var deras utseende,
att de liknade en människa.
6. Och hvart och ett af dem hade
fyra ansikten och fyra vingar.
7· Och deras fötter voro raka, och
deras fotblad var såsom bladet af en
kalfs fot och glimmade såsom blänkand e koppar.
8. Och de hade människohänder
under sina vingar på sina fyra sidor,
och de hade sina ansikten och sina
vingar, alla fyra.
9· Deras vingar slöto sig tätt till
hvarandra; de vände sig icke när de
gingo, utan hvart de gingo, gingo de
rakt framåt.
IO. Och alla fyra hade framtill ansikte af en människa och ansikte af
ett lejon på den högra sidan; och alla
fyra hade ansikte af en oxe på den
vänstra sidan, och ansikte af en örn
hade de ock alla fyra.
r r. Och så var det med deras ansikten. Och deras vingar sträckte sig
uppåt, så att det ena paret af hvaxje
djurs vingar slöt sig till det andra,

och det andra paret skylde deras
kroppar.
12 . Och h\·art de gingo, giugo de
rakt framåt; dit vädret bar till att gå,
dit gingo de; de vände sig ej då de
gingo.
13. Och till utseendet voro djuren
såsom glödande kol, brinnande såsom
facklor; eldenlopp e111ellan djuren och
kastade sitt sken, och ifrån elden utgick blL'Xt.
14. Och djuren lupo fram och åter
likasom blixten i sicksack.
rs. Och jag såg p å djuren, och si,
ett hjul stod på marken utmed djuren, vid hvart och ett af deras fyra
ansikten.
r6. Utseendet af hjulen och deras
inrättning liknade en krysolit, och
likadana voro de alla fyra; och deras
utseende och deras inrättning var såsom om det ena hjulet hade varit
satt midt uti det andra.
17. Åt sina fyra sidor gingo de när
de gingo; de vände sig ej när de
gingo.
r8. Och hjulens lötar voro hö ga
och förskräckliga, och Iötarne voro
fulla med ögon rundt omkring på dem
alla fyra.
19. Och när djuren gingo, så gingo
ock hjulen jämte dem; och när dj~
ren lyfte sig från jorden, så lyfte s1g
ock hjulen.
20. Dit vädret bar till att gå, dit
gingo de, dit vädret dref dem, och
hjulen lyfte sig jämte dem; ty samma
väder, som dref djuret, dref ock hjulen.
21. När de gingo, gingo äfven dessa;
när de stannade, stannade äfven dessa,
och när de lyfte sig från jorden, lyfte
sig ock hjulen jämte dem, ty samma
väder, som dref djuret, dref ock hjulen.
22. Och öfver djurens hnfvud var
likasom ett hvalf med utseende af den
underbaraste kristall, utspändt oh·anom deras hufvud.
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23. Och under hvalfvet voro deras
Yiugar rakt sträckta, den ena intill
den andra; h vart och ett af dem skylde
med det andra vingparet sin kropp.
24. Och jag hörde dånet af deras
v-ingar, såsom dånet af stora vatten,
såsom dundret från den Allsvåldige,
när de gingo, ett buller såsom bullret
af en krigshär. När de stannade, läto
de sina vingar falla ned.
25. Och <.let vardt ett dunder ifrån
hvalfvet, som var öfver deras hufvud.
När de stannade, läto de sina vingar
falla ned.
26. Och ofvanpå hvalfvet, som var
öfver deras hufvud, var såsom af safirsten liknelsen af en tron, och ofvanpå
den tronen liknelsen af en man, som
satt däruppå.
27. Och jag såg något som liknade
glödande malm, som såg ut såsom
hade det eld uti sig på alla sidor,
ifrån det som tycktes vara hans länder och uppåt; och ifrån det som
tycktes vara hans länder och nedåt såg
jag likasom eld, som kastade sitt sken
åt alla sidor.
28. Såsom utseendet af bågen, som
visar sig i skyn på regnets dag, sådant var utseendet af skenet åt alla
sidor. Sådan var till utseendet liknelsen af Herrens majestät. Och jag
såg, och jag föll på mitt ansikte, och
jag hörde en röst tala.

5· Och ehvad de höra del eller icke,
ty ett ohörsamt släkte äro de, skola
de erfara, att en profet är ibland dem.
6. Och du, människobarn, frukta
icke för dem och frukta icke för deras
ord, fastän nässlor och tistlar äro omkring dig och du bor ibland skorpioner! frukta icke för deras ord och
var icke förf· ·ad för deras ansikten,
ty de äro ett ohörsam t släkte!

Jer. ''s, '7·

Hes. 3' 9·
1

illik. 7' • ·

Petr. 3: q.

Luk. '" •·

7· Och tala mina onl till dem, ehvad
de höra dem eller icke! ty ohörsamme
äro de.
8. Och du, människobarn, hör hvad
jag talar till dig! var icke ohörsam,
såsom det ohörsamma släktet! låt upp
din mun och ät hvad jag gifver dig!
9· Och jag såg, och si, en hand uträcktes emot mig, och si, i den var
en skriftrulle.
ro. Och han utbredde den för mig,
och den var fullskrifven utan och
innan, och däruti voro skrifna klagasånger och suckan och jämmer.

3 Kapitlet.
Pro.feten. tillträder sitt ämbete.

han ..sade till mig: ..
Ochbarn,
at hvad du har fmner,

M.ännisk~

at
upp denna rullen och gack bort och
tala till Israels hus !
2. Och jag upplät min mun, och
han gaf mig denna rulleu att äta.
3· Och han sade till mig: Människo2 Kapitlet.
barn! ditt lif må du bespisa, och dina
inälfvor må du mätta med denna rulProfetms kallelse.
len, som j ag gifver dig. Och jag åt,
ch han sade till mig: Människooch den var i ruin mun söt såsom
baru, st:i på dina fötter, så vill
honung.
jag tala med dig!
2. Och vädret fattade mig, när han
4· Och han sade till mig: 1\:Iänuiskotalade till mig, och ställde mig på barn, gack bort till Israels hus ocll
mina fötter, och jag hörde honom, tala med mina ord till dem!
som talade till mig.
5· Ty du vartler icke säud till ett
3· Och han sade till mig: Människo- folk med ett obegdpligt språk och
barn! Jag sänder dig till Israels barn, ett svårt tungomål, utan till Israels
till de affälliga stammame, som hafva !lus,
affallit ifrån mig. De och deras fäder
6. icke till många folk med ett obehafva förbrutit sig emot mig allt in- gripligt språk och ett svårt tungomål,
till denna dag.
ll~·ilkas ord du icke förstår. I sanuing,
4· Och barnen, till h vilka jag sänder om jag sände dig till dem, de skulle
dig, haf\·a hårdt ansikte och förstoc- höra dig.
kadt hjärta; och du skall säga till dem:
7. Men Israels lms skall icke vilja
•Så silger Herren, Herren•.
höra dig, ty de vilja icke höra mig,
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emedan hela Israels hus hafver en
hård panna och ett förstockadt hjärta.
8. Si, jag vill göra ditt ansikte hårdt
emot deras ansikten och din panna
hård emot deras pannor.
J er. t: 18. Mik. 3: 8.
9· Lik en diamant, hårdare än flinta
vill jag göra din panna. Du skall icke
frukta för dem och icke förfäras för
dem, fastän de äro ett ohörsamt släkte.
Hes.

2:

6.

I

Petr. 3: 14.

ro. Och han sade till mig: Människobarn! alla mina ord, som jag
talar till dig, fatta dem i ditt hjärta
och hör dem med dina öron
r r. och gack bort till de fångna,
till ditt folks barn, och tala till dem
och säg till dem: •Så säger Herren,
Herren», ehvad de höra det eller icke.
12. Och ett väder lyfte mig, ochjag
hörde bakom mig ifrån det rum, där
han satt, dånet af ett stort jordskalf:
»Lofvadt vare Herrens majestät!»
13. Och jag hörde dånet af djurens
vingar, som slogo, den ena mot den
andra, och dånet af hjulen utmed
dem och dånet af ett stort jordskalf.
14. Och ett väder lyfte mig och
fattade mig, och jag for åstad, bitter
i mitt upprörda sinne, men Herrens
hand öfver mig var stark.
15. Och jag kom till de fångna i
Tel-Abib, som bodde vid älfven Kebar; och där de bodde, där stannade
ock jag i sju dagar, förstummad,
ibland dem.
16. Och efter sju dagars förlopp
skedde Herrens ord till mig sålunda:
17. Människobarn! dig har jag satt
till en väldare för Israels hus; och
hör du ordet af min mun och varna
dem på mina vägnar!
Hes. 33 : 7 .
18. När jag säger till den ogudaktige: •Du skall döden dö•, och du icke
varnar honom och icke talar och varnar den ogudaktige för hans onda
väg för att rädda hans lif, så skall
han, den ogudaktige, dö för sin synd,
men hans blod skall jag utkräfva af
din hand.
19. Och om du har varnat den
ogudaktige, och han icke vänder om
ifrån sin ogudaktighet och ifrån sin
onda väg, så skall han dö för sin
synd, men du skall hafva friat ditt lif.
Hes. 31' 7-9·

KAP. 4: 2.

Och om en rättfärdig vänder af
ifrån: sin rättfärdighet och gör det
ondt är, så skall jag lägga en stötesten i hans väg, och han skall dö.
Ändock du icke har varnat honom,
skall han dö för sin synd, och de
rättfärdiga gärningar, som han har
gjort, skola icke ihågkommas; men
hans blod skall jag utkräfya utur· din
hand.
Hes. 18: 24. 33: 12, '3·
21. Och om, sedan du har varnat
en rättfärdig att icke synda, han förbliiver rättfärdig och han icke syndar,
så skall han blifva vid lif, emedan
han har låtit varna sig, och du skall
hafva friat ditt lif.
20.

22. Och Herrens hand kom där öfver mig, och han sade till mig: Statt
upp och gack ut i dalen! och där vill
jag tala med dig.
23. Och jag stod upp och gick nt
i dalen, och si, där stod Herrens majestät, samma majestät, som jag hade
sett vid älfven Kebar, och jag föll på
mitt ansikte.
Hes. t: 3 .
24. Och ett väder fattade mig och
ställde mig på mina fötter; och han
talade med mig och sade till mig:
Gack, stäng dig inne i ditt hus!

Hes.

2: 2·

25. Och du, människobarn! si, dc

skola lägga bojor på dig och fängsla
dig med dem, att du icke skall kunna
gå ut ibland dem,
26. och jag skalllåta din tunga låda
vid din gom, så att du varder stum
och ur stånd att bestraffa dem; ty ett
ohörsamt släkte äro de.
Hes. 2: 5 .
27. Men när jag talar till dig, skall
jag upplåta din mun, och du skall
säga till dem: >Så säger Herren, Herren•. Den som hör det, han höre,
och den som det uraktlåter, han uraktlåte det! ty ett ohörsamt släkte
äro de.
Hes. o: 7·

4 Kapitlet.
Jerusalems belägritzg afbildad.

du, människobarn, tag dig en
Ochtegelsten
och lägg den framför
dig och rista däruppå staden Jerusalem!
2. Och framställ den såsom belägrad
och uppbygg en skans däremot och
:JI.i
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uppkasta en vall och lägg härskaror
däremot och aubringa murbräckor
däremot på alla sidor!
3· Och tag dig själf en järupann'
och uppsätt den till en järnmur mellan dig och staden och vänd ditt ausikte emot staden, och ;-are den så
under belägring och du dess belägrare! Detta vare eu förebild för Israels
hus!

1!18
och
ätit,
och
min

själillödt eller rifYet har jag aldrig
ifråu min barndom och intill nu,
orent kött har aldrig kommit i
mu11.
rs. Och han sade till mig: Se, jag
vill tillstädja dig koträck i stället för
människaträck att öfver den tillaga
dig ditt bröd.
r6. Och han sade till mig: Människobarn! si, jag vill sönderbryta stafven bröd i Jerusalem, och de skola
4· Och dn, Higg dig på diu vänstra äta bröd efter vikt och med bekymsida och lägg Israels hus' skuld där- mer, och de skola dricka vatten efter
uppå! Så många daga r som du så mått och me<l förfäran;
ligger skall du bära deras skuld.
3 Mos . 26: 26. Hes. 14: 13.
5· Och jag förelägger dig så många
17. så att de skola lida brist på
dagar som deras skulds år äro, eller bröd och vatten och förfäras, den ene
tre hundra nittio dagar till att bära med den andre, och försmäkta i sin
Israels hus' skuld.
synd.
6. Och när du har fullgj ort detta,
så lägg dig sedan på din högra sida
5 Kapitlet.
och bär Judas hus' skuld i fyratio
rlagar! En dag för hvatje år före- Belägring-ms 11tg-&"1: afbildas oc!tförk unnas.
lägger jag dig ock för detta.
du, människobarn, tag dig ett
4 Mos. '4' 34·
skarpt svärd och begagna det så7· Och vänd ditt ansikte och din som en rakknif och för det öfver ditt
blottade arm mot det belägrade Jeru- hufvud och din haka och tag dig en
salem och profetera mot det!
vikt~kål och dela det afskurna håret!
8. Och si, jag skall lägga bojor på
Es. 7: 20.
dig, att du icke skall kunua vända
2 . En tredjedel skall du uppbränna
dig ifrån din ena sida på den andra i eld midt i staden när belägringsdatill dess du har slutat dina belägrings- garne äro ute, och en tredjedel skall
dagar.
du taga och slå därpå med svärdet
9· Och du, tag dig hvete och bjugg rundt omkring, och en tredjedel skall
och bönor och ärter och hirs och du förströ i vinden; och svärd skall
spelt och lägg det alltsamman uti ett jag draga efter dem.
kärl och gör dig bröd däraf! I så
3· Och tag undan något litet, några
många dagar som du ligger på din få strån, och knyt in dem i fliken af
sida, eller i tre hundra nittio dagar, din mantel!
skall du äta diiraf.
4· Och tag vidare några af dessa
ro. Och din föda, som du skall äta, och kasta dem midt i elden och bränn
~kall i vikt hålla tjugu siklar för hvar upp dem i elden! Från dem skall
dag. Vid hvatje mål skall du äta utgå en eld öfver hela Israels hus.
däraf.
5· Så säger Herren, Herren: Detta
II. Och vatten efter mått skall du gäller Jerusalem. Midt ibland hednadricka, sjettedelen af ett hinmått. Vid folken har jag förlagt det, och andra
hvatje mål skall du dricka däraf.
länder ligga rundt omkring.
12. Och du skall äta af bjuggkakan,
2 Kon. 25: 22.
hvilken du skall grädda öfver män6. Men ohörsammare var det i
niskoträck i deras åsyn.
ondska mot mina rätter än hedna13. Och Herren sade: Likaså skola folken och mot mina stadgar än länIsraels barn äta sitt bröd orent ibland derna rundt omkring, ty de föraktade
de hednafolk, dit jag skall fördrifva mina rätter; och mina stadgar, i dem
dem.
vandrade de icke.
J er. 6: 16. 44 : 16.
14. Och jag sade: Ack Herre, Herre!
7· Därföre säger Herren, Herren,
si, min själ har aldrig varit orenarl, så: Emellan I hafven ra~at värre än
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hellnafolken, som ligga omkring eder,
och icke vandrat i mina stadgar och
icke gjort mina rätter och icke ens
hafven gjort efter de kringliggande
hednafolkens rätter,
8. så säger därföre Herren, Herren,
så: Si, äfven jag skall vara emot dig
och med dig gön1 h vad rätt är i hednafolkens åsyn;
9· och jag skall göra med dig hvad
jag aldrig har gjort och sådant som
jag aldrig skall göra mer, för alla
dina styggelsers skull.
ro. Därföre skola uti dig förilldrar
äta sina barn och barn äta sina föräldrar, och jag ska11 utföra på dig
mina straffdomar och förströ alla dina
kvarblifila i alla väderstreck.
3 Mos. 26: 29. 5 Mos . o8: 53· Klag, 2: 20. 4: to.
IL Därföre, så sant jag lefver, sä-

ger Herren, Herren, emedan du har
orenat min helgedom med alla dina
skändligheter och med alla dina styggelser, så skall ock jag förskjuta, icke
skona, icke öfverse med dig.
H es. 7: 4, 9·

8: 18.

En tredjedel af dig skall dö
genom pest, eller af hunger förgås
uti dig, och en tredjedel skall falla för
svärd rnndt omkring dig, och en tredjedel skall jag förströ i alla väderstreck,
och svärd skall jag draga efter dem.
J er. 49: 32.
13. Och min vrede skall fulllwmnas,
och min harm skall jag stilla på dem
och taga hämnd; och de skola erfara,
att jag, Herren, har talat i min nitälskan, när jag på dem fullkomnar
min harm.
Es. " 2 4 .
14. Och jag skall göra dig till en
ödemark och till en smädelse ibland
hednafolken rundt omkring dig, inför
allas ögon som gå förbi;
15. och du skall vara till smädelse
och till hån, till en varnagel och till
en skräck för hednafolken rundt omkring dig när jag på dig utför mina
straffdomar med vrede och harm och
harmfull tuktan, jag Herreli har sagt
det,
r6. när jag emot dem sänder hungerns onda pilar, som blifva till fördärf, och hvilka jag vill sända till att
fördärfva eder. Och hunger skall jag
draga öfver eder, och för eder sönderbryta stafven bröd;
12.

He!'. 4: 16.

14: 13.
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17. och jag skall sända öfver eder
hunger och onda djur, som skola göra
dig barnlös, och pest och blod skall
gå fram igenom dig, och svärd skall
jag låta komma öfver dig. Jag, Herren, har sagt r1et.

6 Kapitlet.
Afgudadyrl.:ares styggelse oclt sb-rr./f.

Herrens
O ch.salunda:

ord skedde till mig

2. Miinniskobarn! vänd ditt ansikte
emot Israels berg och profetera emot

~lem

Hes. 36:

I.

3· och säg: I Israels berg, hören
Herrens, Herrens ord! Så säger Herren, Herren, till bergen och till höjderna, till dälderna och till dalarne:
Si, jag vill låta svärd komma öfver
eder, och jag vill förstöra edra offerhöjder.
4· Och edra altaren skola varda förända och edra Baalsbilder nedbrutna,
och jag skall låta edra slagna falla i
edra afgudars åsyn.
• Kon .• 3, n, Iz.
S· Och jag skall lägga liken af Israels barn för deras afgudars ansikten
och förströ edra ben rundt omkring
edra altaren.
3 Mos. 26: 3o.
6. I alla edra boningsorter skola
städema ödeläggas och offerhöjderna
förödas, att edra altaren må varda
ödelagda och förödda, edra afgudar
nedbrutne och tillintetgjorde, edra
Baalsbilder nedhuggna och edra verk
utplånade.
7· Och slagne skola ligga m id t ibland
eder, och I skolen erfara, att jag är
Herren.
8. Men en återstod vill jag lämna,
att af eder några måtte finnas, som
undslippa svärdet, ibland hednafolken,
när I blifven förströdde i länderna.
9· Och de af eder, som hafva undsluppit, skola ibland de hednafolken,
dit de varda förde såsom fångar, ihågkomma mig, att jag har förkrossat
deras horiska hjärta, som var viket
ifrån mig, och deras ögon, som horiskt blickade efter sina afgudar; och
de skola ledas vid sig själfva, för den
ondska, som de hafva bedrifvit med
alla sina styggelser.
I Mos. IS: 3g.
ro. Och de Rkola erfara, att jag är
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Herren. Icke har jag förgäfves sagt,
attjagskulle göra dem en sådan olycka.
u . Så säger Herren, Herren: Slå
dig i din hand och stampa med din
fot och ropa ack och ve öfver alla
onda styggelser i Israels hus, som
måste falla för svärd, för hunger och
pest!
12. Den som är fjärran skall dö för
pest, och den som är nära skall falla
för svärd, och den som blifvit öfrig
och är räddad, han skall dö af hunger,
och jag skall fullkomna min harm på
dem.
13. Och I skolen erfara, att jag är
Herren, när deras slagne ligga midt
ibland sina afgudar, rundt omkring
sina altaren, på alla höga kullar, på
alla bergstoppar och under alla lummiga ekar, på de rum, därifrån de
hafva uppsändt söt lukt åt alla sina
afgudar.
• Kon. 17: ro.
14. Och jag skall uträcka min hand
öfver dem och göra landet mer tomt
och öde än öknen invid Dibla, i alla
deras boningsorter, och de skola erfara, att jag är Herren.
J er. 4 8: ••·

7 Kapitlet.
st..tet kommer.
.
h
H
r
d k dd ti"ll mtg
c ål er
d .ens or s ·e e
s un a.
2. Och du, människobarn! så säger
Herren, Herren: Änden stundar för
Israels land, änden kommer öfver landets fyra hörn.
3· Nu stundar din ände; och jag
vill sända min vrede emot dig och
döma dig efter dina vägar och lägga
alla dina styggelser på dig.
4· Och jag vill icke skona dig och
icke öfverse med dig; ty dina vägar
vill jag lägga på dig, och dina styggelser skola drabba dig, och I skolen
erfara, att jag är Herren.
S· Så säger Herren, Herren: En
olycka, en olycka ensam i sitt slag,
si, hon kommer.
6. Änden kommer, änden kommer,
den reser sig emot dig; si, det kommer.
7· Till dig är ordningen kommen,
du landets inbyggare, tiden är komSl! 3 rvros. 25: TO.
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men, dagen är nära; rop af nöd, och
ingen skördesäng från bergen!
8. Nu, inom kort, vill jag utgjuta
min harm öfver dig och fullkomna
min vrede uppå dig och döma dig
efter dina vägar och lägga alla dina
styggelser uppå dig.
9· Och jag vill icke skona och icke
öfverse med dig; efter dina vägar vill
jag vedergälla dig, och dina styggelser skola drabba dig, och I skolen
erfara, att jag, Heuen, är den som
slår.
ro. Si, dagen; si, det kommer, till
dig är ordningen kommen, gisslet
knoppas, öfvermodet blommar.
I r. Våldet reser sig såsom ett ondskans gissel; intet blir kvar af dem,
intet af deras gods, intet af deras
håfvor, och till intet blifver eras härlighet.
12. Tiden är kommen, dagen nalkas. Ej glädje sig köparen, och säljaren sötje icke! ty vredesglöd kommer
öfver landets hela folk,
13. ty säljaren skall icke gå tillbaka*
till sitt sålda gods, om ock han ännu
är bland de lefvande; ty profetian
emot landets hela folk skall icke gå
tillbaka, och ingen, som lefver i sin
synd, skall blifva bestående.
14. Man stöter i basuner och ställer
·
·
• 1:1.·u stri·
a llt 1· ord mng,
men tngen
gar
den, ty min vredesglöd kommer öfver
landets hela folk.
rs. Svärdet härjar uto111hus och
pesten och hungern inomhus; den som
är på fältet, han dör för svärdet, och
den som är i staden, honom tära
hunger och pest.
r6. Och de af dem som lyckas undkomma fly till bergen, såsom dufvor
ifrån dalarne, med kvidan alle, enhvar öf>·er sin missgärning. Es. 38: 14 .
17. Alla händer sjunka samman, och
alla knän gå upp i vatten,

l

Es. r3: 7· Jcr. 6:

•+·

rS. och man kläder sig i säck, och

förskräckelse öfverhöljer dem, och på
allas ansikten är blygsel och skallighet på allas hufvud.
19. Sitt siliver kastar man på gatan,
och deras guld är dem till vämjelse.
Deras silfver, deras guld fönnår icke
rädda dem på Herrens vredes dag;
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ej kunna de därmed mätta sinlystnad
och icke därmed fylla sin buk, men
det var för dem en stötesten till synd;
Ord•. n: 4· Zef. r: r B. Syr. s: ro.
20. och de gjorde sig däraf prydliga
smycken till högfärd; och beläten af
sina styggelser, sina afgudar, gjorde
de däraf. Därföre skall jag göra det
för dem själfva till en vämjelse
2 r. och gifva det åt främlingar till
rof och åt de gudlösa på jorden till
byte, att d esse må vanhelga det;
22. och jag skall vända bort mitt
ansikte ifrån dem, de skola vanhelga
mitt dolda rum, och våldsmän skola
gå där in och vanhelga det.

3· Och han räckte fram något som
liknade en hand och fattade mig vid
en lock af mitt hufvudhår, och ett
väder lyfte mig upp mellan himmel
och jord och förde mig till Jerusalem
i Guds syner, till ingången af den inre
porten, som vetter åt norr, där en
bild var uppställd, ett förargelsens
beläte, till förargelse.
4· Och si, där var Israels Guds majestät, liknande den syn, hvilken jag
hade sett i dalen.
Hes. 3 : 23.
5· Och han sade till mig: Människobarn, upplyft dina ögon mot norr!
och jag upplyfte mina ögon mot norr,
och si, norr om altarporten, där
23. Gör kedjan tillreds! Ty landet stod denna förargelsens bild vid inär fullt med blodskulder, och staden gången.
6. Och han sade till mig: Människoär full med öfvervåld.
24. Och jag skall låta de vildaste barn! ser du h vad desse hafva gjort,
ibland hednafolken komma och taga de stora styggelser, hvilka Israels hus
deras hus i besittning, och jag skall här har gjort för att jag måtte afgöra slut på de fräckes högmod, och lägsna mig ifrån min helgedom? Men
deras helgedomar skola varda van- du skall få se ännu andra stora styggelser.
helgade.
25. Förstörelsen kommer, och de
7· Och han förde mig till ingången
skola söka frid men icke finna den. af förgården; och jag såg, och si, där
26. Olycksfall på olycksfall skall var ett hål i väggen.
komma och olycksbud följa på olycks8. Och han sade till mig: Människobud, och man skall söka uppenbarelse barn, bryt igenom väggen! Och jag
hos profet; men undervisning skall bröt igenom väggen, och si, där var
försvinna ifrån prästen och råd ifrån en dörr.
de gamla.
Jer. r8: rB.
9· Och han sade till mig: Gack in
27. Konungen skall varda bedröfvad, och se de onda styggelser, som de där
och furstame skola varda klädde i för- göra!
färan och folkets händer i landet skälf10. Och jag gick in och såg, och
vande. Efter deras väg skall jag göra si, där voro allehanda bilder af masmed dem, och efter deras förtjänst kar och stygga djur och af alla Israels
skall jag döma dem, och de skola er- hus' af gudar inristade på väggarna på
fara, att jag är Herren.
alla sidor.
n. Och framför dem stodo sjuttio
män af de äldsta i Israels hus, och
8 Kapitlet.
Jaasanja, Safans son, stod midt ibland
Afgudiska styggelse>· i Herrms tempel.
dem, och enhvar hade sitt rökelsefat
ch det begaf sig i sjette året, på i handen, och doftet af ett rökelsefemte dagen i sjette månaden, då moln steg upp.
jag satt i mitt hus och Judas äldste
12. Och han sade till mig: Ser du,
sutto inför mig,- att Herrens, Herrens, människobarn, hvad de äldste af Ishand där föll öfver mig.
raels hus göra i mörkret, hvar och
2. Och jag såg, och si, en gestalt, en i sin
afgudakammare? Ty de
som hade utseende af eld. Ifrån det säga: Herren ser oss icke; Herren har
som tycktes vara hans länder och öfvergifvit landet.
nedåt var eld, och ifrån hans länder
13. Och han sade till mig: Du skall
och uppåt syntes ett sken, såsom af
något som liknade glödande malm. få se ännu andra stora styggelser, som
desse göra.
Hes. 1: ,..., 27.
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14. Och han förde mig till ingången
af den porten till Herrens hus, som
vetter mot norr, och si, där sutto
kvinnor, som begräto Tammus.
15. Och han sade till mig: Ser du
detta, människobarn? Du skall få se
ännu andra styggelser, som äro större
än dessa.

r6. Och han förde mig till den inre
förgården af Herrens hus; och si, vid
ingången till Herrens tempel, emellan
förh u set och altaret, voro vid pass
tjugufem män, med ryggarue vända
mot Herrens tempel, och ansiktena
mot öster, och de tillbåda solen, vände
mot östern.
17. Och han sade till mig: Ser du
detta, människobarn? Är det för litet
för Judas hus att göra de styggelser,
som de här göra, att de också skola
uppfylla landet med våldsverkan och
ytterligare reta mig? Och si, de hålla
vinrankskvisten för sin näsa.
r8. Också skall jag handla emot
dem med harm, icke skona och icke
öfverse med dem; och om de än ropa
i mina öron med hög röst, skall jag
dock icke höra dem.

g Kapitlet.
straffet öf'l/cr de ·i cke lt·cktwde.

i mina öron med
Ochhöghanröstropade
och sade: ·rräden fram
I som ären stadens väktare, och hvar
och en tage sitt förstörelsevapen i sin
hand!
2. Och si, sex män kommo på vägen ifrån den öfre porten, som vetter
åt norr, och hvar och en hade sitt
slagvapen i sin hand, och en man var
midt ibland dem, klädd i hvita linnekläder, och han hade ett skriftyg vid
höften, och de ko=o och ställde sig
vid kopparaltaret
3· Och Israels Guds majestät steg
upp ifrån Keruben, h varuppå han satt,
och gick till husets tröskel och ropade till mannen, som var klädd i
hvita linnekläder och som hade skriftyget vid sin höft.
4· Och Herren sade till honom: Gå
midt igenom staden, midt igenom Jerusalem, och teckna ett tecken i pannan på de människor, som sucka och
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Jamra sig öf\·er alla de styggelser, som
ske där inne! 2 Mos.,., 2 3 . Upp. 7: 3·
5· Och till de andra sade han i mina
öron: Gån in i staden bakefter honom
och slån! I skolen ingen skona och
öfverse med ingen.
6. Gammal och ung och jungfru
och barn och kvinnor mån I slå till
döds, men icke komma vid någon af
dem som hafva tecknet på sig; och
gören början ifrån min helgedom!
Och de gjorde börjau med de äldsta
männen, som stodo framför huset.
7· Och han sade till dem: Orenen
huset och uppfyllen förgårdame med
slagna! Gån ut! Och de gingo ut
och slogo i staden.
8. Och när de slogo och jag blifvit
lämnad kvar, föll jag på mitt ansikte
och ropade och sade : Ack, Herre,
Herre! vill du då förgöra allt hvad
kvar är af Israel, då dn utgjnter din
harm öfver Jerusalem?
g. Och han sade till mig: Synden
i Israels och Judas hus har blifvit alltför stor, och landet är uppfylldt af
blodskulder, och staden är full af
orättrådighet; ty de säga: »Herren har
öfvergifvit landet, och Herren ser
intet>.
He<. 7: , 3 . 8: 12.
ro. Också vill jag icke skona och
icke öfverse med dem; deras väg vill
jag lägga på deras hnfvud. Hes. 8: 18.
I r. Och si, den mannen, som var
klädd i h vita linnekläder och som hade
skriftyget vid sin höft, kom igen med
svar och sade: Jag har gjort såsom
du befallde mig.
10

Ny syu. af

Kapitlet.
Herr~Jts

?ttrr.festät.

och si, på hvalfvet,
O chsomjagvarsåg,ofvanom
Kerubernas
hufvud, syntes likasom en safirsten;
till utseendet lik en tron syntes den
öfyer dem.
2. Och han talade ci11 mannen, som
var klädJ i de hvita linnekläderna,
och sade: Gå in emellan hjulen under
Keruben och tag dig händerna fulla
med glödande kol, som ligga mellan
Keruberna, och strö dem ut öfver
staden! Och han ingick inför mina
ögon.
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3· Och Keruberna stodo till höger
r6. Och när Keruberna gingo, så
om huset när ma1men gick in, och gingo ock hjulen jämte dem; och när
ett moln uppfyllde den inre förgården. Keruberna lyfte sina vingar för att
1 Kon. 8: 10 .
Es. 6: 4·
höja sig ifrån jorden, så vände sig
4· Och Herrens majestät steg upp icke heller hjulen ifrån dem.
ifrån Keruben och gick till husets
17. När de stannade, stannade dessa,
tröskel; och huset vardt uppfylldt af och när de höjde sig, höjde sig dessa
molnet, och förgården vardt full af med dem, ty samma väder, som clref
skenet ifrån Herrens majestät.
djuret, dref dem.
Hes. x: 2o.
5· Och dånet af Kerubernas vingar
r8. Och Herrens majestät gick ut
hördes ända till den yttre förgården, ifrån husets tröskel och ställde sig
likt rösten ifrån Gud Allsvåldig då ofvanom Keruben1a.
han talar.
19. Och Keruberna upplyfte sina
6. Och då han hade befallt mannen, vingar och höjde sig ifrån jorden insom var klädel i de hvita linneklä- för mina ögon när de gingo ut och
derna, och sagt: •Tag fram eld emel- hjulen jämte dem, och de stannade
lan hjulen, emellan Keruberna!» så vid ingången till östra porten af Hergick han in och stannade vid ett hjul. rens hus, och Israels Guds majestät
7· Och en Kerub uträckte sin hand var ofvanpå dem.
emellan Ken1berna till elden, som var
20. Det var samma djur, som jag
emellan Keruberna, och tog och gaf hade sett under Israels Gud vid älfdäraf i händerna på mannen, som var ven Kebar; och jag förstod, att de
klädd i de hvita linneklädema; och voro Keruber.
han tog emot den och gick ut.
21. H var och en hade fyra ansikten,
8. Och på Keruberna syntes något och hvar och en hade fyra vingar och
som liknade en människohand, under likasom människohänder under sina
vingar.
deras vingar.
Hes. x: s.
22. Och deras ansikten voro lika
9· Och jag såg, och si, där voro
fyra hjul utmed Keruberna, ett hjul dem, hvilka jag hade sett vid älfven
vid hvardera Keruben, och hjulens Kebar, deras utseende och de själfva.
utseende var likt en krysolits.
Hvar och en gick rakt framål
Hes. z: zs, z6.

ro. Och de hade alla fyra enahanda
utseende; det var likasom om det ena
hjulet hade stått inuti det andra.
II. När de gingo, gingo de åt alla
sina fyra sidor och vände sig icke
när de gin go, utan åt det håll, dit det
främsta styrde kosan, dit gingo de
andra efter; de vände sig icke när de
gin go.
12. Och Kerubernas hela kropp och
deras ryggar och deras händer och
deras vingar och hjulen, alla fyra,
voro fulla med ögon rundt omkring.
13. Åt hjulen ropades i mina öron:
»Rullen!>
14. Och hvar och en hade fyra ansikten. Det ena ansiktet var en Kernbs, det 3.ndra ansiktet var en människas, det tredje ansiktet var ett lejons, och det fjärde var en örns ansikte.
Hes. x: 5·
15. Och Keruberua höjde sig. De
voro samma dj nr, som jag hade sett
vid älfven Kebar.
Hos. " 3.

Hes. t: 9,
I I

och

12.

Kapitlet.

Fortsiittniug a.f

StlJJ/llla

s;•n.

ett väder upplyfte mig och
förde mig till den främre porten
af Herrens hus, som vetter mot öster,
och si, vid ingången till porten voro
tjugufem män; och jag såg ibland
dem Jaasanja, Assurs son, och Pelatja,
Benajas son, som voro furstar ibland
folket.
2. Och han sade till mig: Människobarn! dess e äro de män, som tänka
argt och råda onda råd i denna
staden,
3· sägande: Än n u är icke tiuen att
bygga hus. Här är grytan, och vi
äro köttet.
4· Därföre profetera emot dem, profetera, du människobarn!
5· Och Herrens ande föll på mig,
och han sade till mig: Säg: Såsäger
Herren: Så hafven I sagt, I af Israels

KAP. 11: 6.
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hus; och edert sinnes tankar, dem
känner jag.
6. Många hafven I slagit i denna
staden och hafven fyllt dess gator med
slagna.
Hes. ••= 6, 7.
7· Därföre säger Herren, Herren, så:
Edra slagne, h vilka I hafven fällt där
inne, de voro köttet, och staden, den
var grytan; men eder skall han drifva
u t därifrån.
8. Svärd frukten I, och svärd skall
jag låta komma öfver eder, säger Herren, Herren.
9· Och jag skall drifva eder ut därifrån och gifva eder i främlingars
hand och göra med eder efter förtjänst.
10. För svärdet skolen I faila. Vid
Israels gräns skall jag döma eder, ocll
I skolen få erfara, att jag är HeiTen.
11. Staden skall icke vara eder till
gryta, och I skolen icke vara köttet
däruti. Vid Israels gräns skall jag
döma eder.
12. Och I skolen erfara, att jag är
Herren, i hvilkens stadgar I icke hafven vandrat, då I icke hafven hållit
mina rätter, utan hållit de hednafolks
rätter, som äro rundt omkring eder.
13. Och det begaf sig, att, under
det jag profeterade, vardt Pelatja, Benajas son, död; och jag föll på mitt
ansikte och ropade med hög röst och
sade: Ack Herre, Herre! skall du göra
slut på dem som äro kvar af Israel?
14. Och Herrens ord skedde till mig
sålunda:
15. Människobarn! dina bröder, dina
bröder, din skyldskaps män och hela
Israels hus, äro de, till hvilka de som
ännu bo i Jerusalem säga: •viken
bort ifrån Herren! Åt oss är detta
landet gifvet till besittning.,
16. Därföre säg: Så säger Herren,
Herren: Fastän jag dref dem långt
bort ibland hednafolken, och fastän
jag förskingrade dem i länderna, blef
jag dock dem snart en helgedom i
de länder, dit de kommo.
17. Därföre säg: Så säger Herren,
Herren : Och jag skall hopsamla eder
ifrån folken och hämta eder ifrån de
länder, i hvilka I hafven blifvit förskingrade, och skall gifva åt eder Isra~ls land.
Jer.•3 : 3·

18. Och dit skola de komma och
bortskaffa alla dess skändligheter och
alla dess styggelser därutur,
19. och jag skall gifva dem ett
hjärta och ingifva en ny anda i edert
bröst, och jag skall borttaga stenhjärtat
utur deras kropp och gifva dem ett
hjärta af kött,
Ps. sr: J2.
Jer. 3.: 3J·

Hes. 36: 26. Ap. G. 4: 32.

att de må vandra i mina stadgar och hålla mina rätter och göra
dem; och de skola vara mitt folk,
och jag skall vara deras Gud.
20.

Jcr. 24: 7·

30: 22.

3·r: :r , 33·

32: 28.

Men de, hvilkas hjärta vandrar
efter deras skändligheters och deras
styggelsers hjärta, på deras hufvud
skall jag lägga deras väg, säger Herren, Herren.
Hes. 9 : ro.
21.

22. Och Keruberna upplyfte sina
vingar, och hjulen gingo jämte dem,
och Israels Guds majestät var ofvanpå
dem.
23. Och Herrens majestät steg upp
midt utur staden och stannade på det
berg, som ligger öster om staden.

Hes. to: 4·

Sak. 14: 4·

24. Och ett väder upplyfte mig och
förde mig till Kaldeen, till de fångna,
i en syn genom Guds anda; och den
syn, som jag hade sett, försvann ifrån
mig.
25. Och jag omtalade för de fångna
alla de Herrens ord, som han hade
uppenbarat för mig.

x2 Kapitlet.
Zedekias .flykt oclt. folkets förskingrilz.g före~
bildas.

Herrens ord skedde tillmig såOchlunda:
2. Människobarn! du
bor midt
ibland ett ohörsamt släkte, som hafver ögon till att se, men icke ser, so!ll
hafver öron till att höra, men icke
hör, emedan de äro ett ohörsamt
släkte. Es. 6: 9· 42: r8. J er. s: 21. Hes. 2: 3·
3· Och du, människobarn, ordna
dina tyg till flyttning och flytta på
ljusa dagen i allas åsyn och flytta
ifrån ditt rum till ett annat rum i
allas åsyn! törhända skola de inse, att
de äro ett ohörsamt släkte.

Jer. 26: 3·

36: 3 f.
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4· Och bär ut dina tyg, såsom till
flyttning, på ljusa dagen i allas åsyn,
och gå ut på aftonen i allas åsyn, såsom en flyttande går ut!
5· Bryt dig ett hål på väggen i
allas åsyn och skaffa dig ut därigenom!
6. I allas åsyn lägg din börda på
axeln, i mörkningen bär den ut, betäck ditt ansikte, att du icke ser marken! ty till en förebild vill jag göra
dig för Israels hus.
7· Och jag gjorde såsom mig vardt
befalldt. Mina tyg bar jag ut på
ljusa dagen, såsom till flyttning, och
på aftonen bröt jag mig ett hål på
väggen med handkraft, i mörkningen
bar jag ut bördan i allas åsyn.
8. Och Herrens ord skedde till mig
följande morgon sålunda:

KAP. 12: 28.

ern och !Jesten, att de må förtälja alla
sina styggelser ibland hednafolken,
dit de komma; och de skola erfara,
att jag är Herren.
17. Och Herrens ord skedde till mig
sålunda:
18. Människobarn! ditt bröd skall
du äta med bäfvan och dricka ditt
vatten med oro och bekymmer
19. och säga till folket i landet:
Så säger Herren, Herren om Jerusalems inbyggare i Israels land: Sitt
bröd skola de äta med bekymmer,
och med förfäran skola de dricka sitt
vatten, emedan deras land och allt
hvad däruti är skall varda ödelagdt
för alla dess inbyggares ondska.
Hes. 4: x6.

Och de bebodda städerna skola
varda förhäijade, och landet skall
9· Människobarn! har icke Israels varda ödelagdt, och I skolen erfara,
hus, det ohörsamma huset, frågat dig: att jag är Herren.
•Hvad är det du gör?•
21. Och Herrens ord skedde till
10. Säg till dem: Så säger Herren,
Herren: Denna profetia gäller fursten mig sålunda:
i Jerusalem och hela Israels hus, som
22. Människobarn! hvad är det för
är där inne.
I I. Säg: Jag är eder förebild.
Så- ett ordspråk I bruken uti Israels land,
som jag har gjort, så skall det ske då I sägen: Det drager ut på tiden,
med dem: de skola gå i landsflykt, i och alla profetior slå fel ?
23. Därföre säg till dem: Så säger
fångenskap.
12. Och fursten, som är ibland dem, Herren, Herren: Jag vill göra slut på
skall bära ut sin börda i mörkningen; detta ordspråket, och de skola icke
på väggen skall man bryta hål för mer bruka det i Israel. Säg tvärt
att skaffa honom ut; sitt ansikte skall om till dem: Tiden närmar sig, och
han betäcka, så att han icke med hvaxje profetias ord;
24. och hädanefter skall icke någon
ögat kan se marken.
13. Och jag skall utbreda mitt nät falsk profetia eller någon bedräglig
öfver honom, och han skall varda spådom vara i Israels hus; Hab . ., 3•
25. ty jag, Herren, skall tala. Det
fångad i mitt garn, och jag skalllåta
honom komma till Babel i Kaldeer- ord, jag har talat, det skall ske och
nas land; men han skall icke se det, icke vidare fördröjas; ty i edra dagar,
du ohörsamma släkte, skall jag tala
och där skall han dö.
mitt ord och verkställa det, säger
Hes. z7: 20 . 32: 3· 2 Kon . 25: 1·
14. Och alla dem som äro omkring Herren, Herren.
honom, hans hjälpare och alla hans
26. Och Herrens ord skedde till
härar, skall jag förströ i alla väderstreck, och svärd skall jag draga efter mig sålunda:
27. Människobarn! si, Israels hus
dem.
Hes. s: zo, n.
1 5· Och de skola erfara, att jag är säger: den syn, som han har sett, är
Herren, när jag förskingrar dem ibland ännu långt borta, och om aflägsna
hednafolken och förströr dem i län- tider profeterar han.
derna.
28. Därföre säg till dem: Så säger
16. Och jag skall låta några få af Herren, Herren: Intet af alla mina
dem blifva öfriga efter svärdet, hung- ord skall längre varda fördröjdt. Det
20.
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ord jag talar, det skall ske, silger
I 2. O c!J si, när m uren faller, skall
Herren, Herren.
det då icke sägas till eder: h'•ar är
nu den bestrykning, I hafven påstrukit?
I3. Därföre, så siiger Herren, Her13 Kapitlet.
ren, skall jag låta ett stormväder utbryta i min harm, och en öfversvämEmot fal<ka P•·ofder.
mande störtskur skall komma i min
ch Herrens ord skedde till mig
vrede, och hagelstenar skola i min
sålunda:
harm göra slut på allt.
2. Mäuniskobarn! profetera du emot
I4. Och jag skall nedbryta väggen,
Israels profeter, som profetera, och som I hafven bestrukit med kalk, och
säg till dem som profetera af sitt eget lägga den till marken, och dess grundhjärta: Hören Herrens ord!
val skall varda blottad, och den skall
Jer. 23: x. Hes. 14: g. 34:2.
falla, och I, som där inne i huset ären,
3· Så säger Herren, Herren: Ve de skolen omkomma, och I skolen ergalna profeterna, som gå efter sin egen fara, att jag är Herren.
anda och efter det som de icke hafva
I5. Och jag skall fullämla min harm
på den väggen och på dem som besett!
Jer. I4' '4· 23: r6, or.
4· Like räivar på öde platser äro ströko elen med kalk, och jag skall
diua profeter, Israel.
säga till eder: Slut är med väggen,
5· I träden icke fram i remuoma, och slut med dem som beströka den,
och I upprätten ingen mur för Israels
r6. med profeterna i Israel, som
hus till att bestå i strideu på Herrens profeterade för Jerusalem och sågo
syner af frid för staden, ändock ingen
dag.
Ps. ro6: 2 3 . Hes. 22: 30.
6. Deras syner äro falska, och de- frid var, säger Herreu, Herren.
ras spådom är lögu. De säga: •Så
17. Och du, människobarn, vänd ditt
har Herren sagt>. Men Herren hade ansikte emot ditt folks döttrar, som
icke sänd t dem, så att de kunde hop- profetera af sitt eget hjärta, och propas, att han skulle bekräfta deras ord. fetera emot dem
7· Äro icke edra syner falska syner,
18. och säg: Såsäger Herren, Heroch är det icke lögnaktig spådom I ren: Ve eder, I kvinnor, som syn dyförkulmen då I sägen: •Så har Her- nor åt alla armbågar och gören kudren sagt», ändock jag icke har talat? dar åt hufvud af hvarje storlek för
8. Därföre säger Herren, Herren, att jaga efter själar! Efter själar jaså: Emedan I talen falskhet och pro- gaden I iblwd mitt folk; men edra
feteren lögn, därföre vill jag vända egna själar, dem viilen I bevara vid
mig emot eder, säger Herren, Herren. lif·
'19. och I vanäraden mig ibland mitt
9· Och min hand är upplyft emot
de profeter, som se falska syner och folk för några näivar bjugg och för
som spå lögn. I mitt folks rådsför- några bitar bröd, så att I med clöd
samling skola de icke bafva plats och hotaden de själar, som icke skulle dö,
i förteckningen på Israels hus icke och lofvaden !if åt de själar, som icke
varda upptecknade och icke inkom- skulle lefva, i edert lögnaktiga tal till
ma i Israels land, och I skolen erfara, mitt folk, som lyssnade till lögnen.
20. Därföre säger Herren, Herren,
att jag är Herren, Herren,
IO. alldenstund oc!J. emedan de vilse- så: Si, jag vill vända mig emot edra
leda mitt folk och säga: • det står väl dynor, med hvilka I jagen efter sjätill>, ändock det icke står väl till. lar såsom efter fåglar, och j ag skall
Och bygger det upp en vägg, si, strax slita dem bort undan edra armar och
släppa de själar fria, efter hvilka I
bestryka de den med kalk.
Jer. 6: 14 . 8: n. ll!ik. 3: 5·
hafveu jagat såsom efter fåglar,
2r. och jag skall sönderslita edra
IL Säg du till dem som påstryka
kalken: kalken skall falla af. stört- kuddar och rädda mitt folk utur edf'r
skur svämme öfver, och I, haglets hand, och de skola icke mer vara i
stenar, fallen necl, och stormväder eder hand till ett villebråd, och I skolen erfara, alt jag är Herren.
bryte ut!

O
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Emedan I berlrufveu den frommes hjärta med lögn, ändock jag icke
har gjort honom någon sorg, och
emedan I stärken den ogudaktiges
bänder, att han icke må omvända sig
ifrån sin onrla väg för att rädda sitt
lif,
23. därföre skolen I icke mer se
falska syner och icke mer bedrifva
spådom, utan jag skall rädda mitt folk
utur eder band, och I skolen erfara,
att jag är Herren.
22.

14 Kapitlet.
Emot skrymtal.:tiffa frt'igare.

Qch några af de äldste i Israel
kommo till mig och satte sig inför mig.
Hes. 2o: t.
2. Och Herrens ord skedde till mig
sålunda:
3· Människobarn! desse män låta
sina afgudar få -insteg i sitt bjärta;
oclt den som förleeler dem till synd,
honom uppställa de framför sitt ansikte. Skall jag väl låta fråga mig af
sådana.
Es. 5s: 2.
4. Därföre tala med dem och säg till
dem: Så säger Herren, Herren: Hvilken det vara må af Israels hus, som
låter sina afguclar få insteg i sitt
hjärta och som uppställer sin förledare framför sitt ansikte och går till
profeten, honom skall jag, Herren,
gifva svar därefter, efter mängden af
hans afgudar,
5· att jag må träffa Israels hus i
hjärtat, emedan de alle hafva afvikit
ifrån mig genom sina afgudar.
6. Därföre säg till Israels hus: Så
säger Herren, Herren: Omvänclen eder
och vänden eder bort ifrån edra afgudar och vänden bort edra ansikten
ifrån alla edra styggelser!
7· Ty hvilken helst af Israels hus
och af de främlingar, som bo i Israel,
som afsöndrar sig ifrån mig och låter
sina afgudar få insteg i sitt hjärta och
uppställer sin förledare framför sitt
ansikte och går till profeten för att
fråga mig genom honom, honom skall
jag, Herren, själf S\'ara. 3 Mos. , 7, 8, 9·
8. Och jag skall vända mitt ansikte
emot en sådan man och slå honom
med förfäran, så att han skall blifva
till en vamagel och till ett ordspråk,

KAP. 14: 19.

och jag skall utrota honom utur mitt
folk, och I skolen erfara, att jag är
Herren.
3 Mos. '7' ro. 5 Mo<. 28: 37· Hes. s: rs.
g. Och den profet, som låtit sig besvikas att svara ett ord, den profeten
skall jag, Herren, besvika, och uträcka
min hand emot honom och utplåna
honom utur mitt folk Israel.
H es. 13: 2.

ro. Och de skola bära sin skuld.
Sådan som frågarens skuld är, sådan
skall ock profetens skuld vara;
r r. att Israels hus icke mer måtte
varda vilsefördt ifrån mig och icke
mer orena sig med alla sina öfverträdelser, utan att de må vara mitt folk
och jag deras Gud, säger Herren,
Herren.
12. Och Herrens ord skedde till mig
sålunda:
1 3· Människobarn! om ett land har
försyndat sig emot mig och svårt förbrntit sig, och jag uträckte min hand
emot det och för detsamma sönderbröte stafven bröd och sände öfver
det hunger och dämtur utrotade både
människor och djur,
Es. 3: r. Hes. 4: r6. s: r6.
14. men där inne funnes de tre
männen, Noah, Daniel och Job, så
skulle de genom sin rättfärdighet
rädda sig själfva, säger Herren, Herren.
rs. Om jag läte arga vilddjur gå
igenom landet och göra det barnlöst
och det blefve ödelagdt, så att ingen
kunde där gå fram för vilddjurens
skull,
3 Mos. 26: 22, 2 K ou. 17: 25.
r6. så skulle dessa tre männen där
inne, så sant jag lefver, säger Herren,
Herren, icke kunna rädda söner eller
döttrar. Endast de själfve skulle blifva
räddade, men landet varda öde.
17. Eller, om jag läte svärd komma
öh·er detsamma landet och jag sade:
•Gånge svärd igenom landet!• och
jag därutur utrotade människor och
djur,
r8. så skulle dessa tre männen där
inne, så sant jag lefver, säger Herren,
Herren, icke kunna rädda söner eller
döttrar. Endast de själfve skulle blifva
räddade.
r g. Eller, om jag sände pest uti detsamma landet och utgöte min vrede
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däröfver i blod till att därutur utrota
människor och djur,
, Krön. 21: x4 .
20. men Noab, Daniel och Job vore
där inne, så skulle de, så sant jag lefver, säger Herren, Herren, icke kunna
rädda son eller dotter. De skulle genom sin rättfärdighet rädda sig själfva.
21. Ty så säger Herren, Herren:
Huru mycket skall icke detta gälla
mer när jag sänder mina fyra svåra
straffdomar, svärd och hungersnöd
och vilddjur och pest, emot Jerusalem
för att därutur utrota människor och
djur!
2 Sam. 24: '3·
22. Si, väl skola både söner och
döttrar där räddas och blifva kvar till
att utföras, men si, till eder skola de
utvandra, och I skolen se deras väg
och deras onda gärningar, och I skolen trösta eder öfver den olycka, som
jag har låtit komma öfver Jerusalem,
öfver allt som jag däröfver har låtit
komma.
23. Och de skola trösta eder när I
sen deras väg och deras onda gärningar, och I skolen erfara, att jag
icke utan skäl har gjort hvad jag
gjort emot det, säger Herren, Herren.

15 Kapitlet.
Den odugUga vl11.rattktur..

Herrens
O chsålunda:

ord skedde till mig
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bränsle, likaså vill jag göra med J erusalems inbyggare;
7· och jag vill vända mitt ansikte
emot dem. Ifrån elden hafva de utgått, och elden skall förtära dem; och
I skolen erfara, att jag är Herren,
när jag vänder mitt ansikte emot
dem.
3 Mos. r 7: xo.
8. Och jag skall göra landet till en
ödemark, emedan de hafva svårligen
förbrutit sig, säger Herren, Herren.

x6 Kapitlet.
'fl<da trolös.

Herren trofast.

O

ch Herrens ord skedde till mig
sålunda:
2. Människobarn, kungör för Jerusalem dess styggelser
3· och säg: Så säger Herren, Herren, till J ernsalem: Din härkomst och
din börd är ifrån Kananeernas land.
Din fader var en Amoreer, och din
moder var en Heteiska.
4· Och vid din födelse, på den dag
då du föddes, vardt din nafvelsträng
icke afklippt och du ej med vatten
ren tvådd, och med salt vardt du icke
gniden och med bindel icke lindad.
5· Ingen hade nog förbarmande för
att af barmhärtighet med dig göra
dig något af detta; också blef du utkastad på marken, med förakt för ditt
lif, den dag då du föddes.
6. Och jag gick förbi dig och fick
se dig där du låg, sprattlande i ditt
blod, och jag sade till dig: Lef i ditt
blod! och jag sade till dig: Lef i ditt
blod!
7· Tusenfaldig, såsom brodd på marken, gjorde jag dig; och du växte
upp och blef stor och kom till stor
fägring; brösten blefvo fasta, och ditt
hår växte, men naken var du och bar.
8. Och jag gick förbi dig och såg
dig; och si, det var din tid, älskogstiden; och jag utbredde min mantel
öfver dig och betäckte din skam, och
jag gaf dig min ed, och jag ingick
förbund med dig, säger Herren; Herren, och du vardt min.

2. Människobarn!
Hvad är veden
af vinstocken för mer än någon annan ved, veden af en ranka, som har
skjutit upp i vilda skogen?
3· Kan väl däraf virke tagas till
något arbete, eller kan man använda
den till en nagel att hänga något husgeråd uppå?
4· Si, till bränsle är den ämnad.
Har nu elden förtärt dess båda ändar
och dess midt blifvit kolad, skulle då
denna duga till något arbete?
5· Si, så länge den ännu är oskadd,
kan den ej användas till något arbete.
Huru mycket mindre skulle den, sedan eld har tärt däruppå och den blifvit kolad, kunna användas till något
1 1\fos. 22: 16. 24: 7·
arbete?
6. Därföre säger Herren så: Såsom
g. Och jag tvådde dig med vatten,
med veden af en vinstock från vilda och jag sköljde ditt blod af dig, och
skogen, hvilken jag har ämnat till jag smorde dig med olja,
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ro. och jag klädde dig i stickadt
tyg och satte på dig skor af takasskinn, och jag omlindade dig med finaste linne och betäckte dig med siden,
rr. och jag smyckade dig med
smycken och satte armband på dina
händer och en kedja på din hals,
12. och jag satte en ring i din näsa
och hängen i dina öron och en präktig krona på ditt hufvud,
13. och du vardt smyckad med guld
och silfver, och din klädnad var finaste
linne och siden och stickadt tyg; du
åt serniomjöl och honung och olja,
och du var öfvennåttan skön och blef
en drottning.
14. Och ditt rykte gick ut ibland
hednafolken för din skönhets skull;
ty den var fullkomlig genom min
prydnad, h vilken jag hade satt på dig,
säger Herren, Herren.
15. Och du förlitade dig på din
skönhet, och du bedref hor på ditt
namn, och du slösade ditt horeri på
hvar och en som gick förbi, och åt
honom blef din skönhet till pris.
r6. Och du tog dina kläder och
gjorde dig däraf brokiga afgudatält,
och i dem bedref du ditt horeri; sådant, som aldrig har skett och aldrig
skall ske.
17. Och du tog dina präktiga smycken af mitt guld och mitt silfver, som
jag hade gifvit dig, och du gjorde dig
manliga beläten däraf och bedref horeri med dem.
Hes. 7: oo. Os. o: 8.
r8. Och du tog dina stickade kläder och betäckte dem därmed, och
min olja och min rökelse satte du
fram för dem,
rg. och mitt bröd, som jag hade
gifvit dig, serniomjöl och olja och honung, som jag hade gih-it dig till
mat, satte du fram för dem till söt
lukt; och så skedde det, säger Herren, Herren.
20. Och du tog dina söner och dina
döttrar, hvilka du hade födt åt mig,
och offrade dem åt dessa till spis.
Var då ditt horeri för litet för dig?
2

Kon. x6: 3·

2r. Och du slaktade mina barn och
lät dem gå genom elden för dessas
skull;
Es. 57: s.
22. och under alla dina styggelser
och allt ditt horeri tänkte du icke på

dina barndomsdagar då du var naken
och bar och låg sprattlande i ditt blod.
23. Och förutom all annan din ondska, ve, ve dig! säger Herren, Herren,
24. byggde du dig ett hvalf och
gjorde dig en höjd vid hva1je gata.
25. Vid hvarje vägskäl byggde du
dig din höjd och gjorde din skönhet
till en styggelse och utspärrade dina
ben för enhvar som gick förbi och
bedref mycket horeri.
26. Och du lefde i horeri med Egyptens söner, dina grannar, de groflemmade, och du bedref mycket horeri
för att reta mig.
27. Och si, jag uträckte min hand
emot dig, och jag afkortade din kost
och gaf dig i våld åt dina haterskor,
Felisteernas döttrar, som skämdes för
din skändliga vandel;
28. och du lefde i horeri med Assurs söner, emedan du ej kunde mättas. Men äfven af ditt horeri med
dem blef du icke mättad.
2 Krön. 28: x6.

Hes . 23: 5 1 7 1 12.

29. Och du sträckte ditt horeri till

krämarelandet Kaldeen och vardt till
och med därigenom icke mättad.
Hes. 23: 14, 15.

30. Huru fördärfvadt var ditt hjärta,
säger Herren, Herren, att du gjorde
allt sådant, som blott den fräcka skökan gör,
31. att du byggde ditt hvalf vid
hvatje vägskäl och gjorde din llöjd
vid hvatje gata! Och olik andra skökor, försmådde du_ betalning,
32. lik en äktenskapsbryterska, som,
i stället för sin man, mottager främlingar.
33· Åt alla skökor gifver man skänker; men du gaf skänker åt alla dina
älskare och mutade dem, att de skulle
pläga umgänge med dig ifrån alla
håll i ditt horeri.
34· Och med dig i ditt horeri var
det tvärt emot h vad det är med andra
kvinnor, ty man lopp icke efter dig;
men emedan du gaf betalning, gafs
dig ingen betalning, utan tvärt om.
35· Därföre, dn sköka, hör Herrens
ord!
36. Sä säger Herren, Herren: Emedan ditt mynt vardt bortslösaclt och
din skam genom ditt horeri blef blottad för dina älskare och för alla dina
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vederstyggliga afgudar och emedan
du har ådragit dig blodskulder emot
dina barn, hvilka du gaf åt dessa,
37· si, därföre skall jag församla
alla dina älskare, för hvilka du var
så täck, och alla dem som du har
älskat, jämte alla dem som du har
hatat, och jag skall församla dem
emot dig ifrån alla håll och blotta
din skam för dem, och de skola se
hela din skam;
J er. , 3 , , ., 26.

SSu

47· Men du vandrade ej på deras
vägar, och du skickade ilig ej efter
deras styggelser. Snart ledsnade du
vid dem, och du gjorde hvad värre
var än de i alla dina vägar.
48. Så sant jag lefver, säger H erren, Herren: Ej har din syster Sodom
med sina döttrar gjort såsom du och
dina döttrar hafva gjort.
49· Si, denna var din systers, Sodoms, skuld: Högfärd, fråsseri och
Klag. t: 8. Hes. 23 : to, 29. Os. 2; to .
sorglös säkerhet var hennes och hen38. och jag skall döma dig såsom nes döttrars skuld, och den värnlöse
man dömer äktenskapsbryterskor och och den fattige understödde hon icke.
z l'>Ios. z3: z3.
blodsutgjuterskor och göra dig till ett
so. Och de voro stolta och gjorde
blodsoffer för vrede och svartsjuka;
39· och jag skall lämna dig i deras styggelse inför mitt ansikte. Också
band, och de skola nedbryta ditt hvalf lät jag dem fara när jag såg det.
1 Mos. r8: 20.
19: rJ, 24.
och nedrifva dina höjder och slita af
sr. Och Samaria har icke gjort hälfdig dina kläder och taga dina praktsmycken och släppa dig naken och ten af dina synder, ty du gjorde större
styggelser än dessa, och du gjorde
bar;
40. och de skola uppföra folk emot dina systrar oskyldiga, igenom alla
dig och stena dig och stycka dig med dina styggelser, som du bedref.
52. Bär ock nu din skam, du, som
sina svärd.
Hes. 23: 47 •
41. Och de skola uppbränna dina har medlat för din syster! Igenom
hus i eld och göra med dig efter för- dina synuer, h vilka du har gjort mer
tjänst i många kvinnors åsyn, och styggeliga än de, hafva de blifvit oskyljag skall göra slut på ditt horeri, och digare än du. Också må du nu blyingen skökolön skall du få gifva mer. gas och bära din skam, att du har
2 Kon. 25: g. :a Krön . 36: I9· Jer. 39: 8. 52: 13. gjort dina systrar oskyldiga.
53· Men jag skall återuppr ätta So42. Och jag skall stilla min vrede
på dig, och min svartsjuka skall vika dom och dess döttrar och Samaria
ifrån ilig, och jag skall vara lugn och och dess döttrar, och dig skall jap;
återupprätta midt ibland dem,
icke harmas mer.
54· att dn må bära din skam och
43· Emedan du icke ihågkom din
barndoms dagar och trotsade mig med skämmas för allt hvad du har gjort
allt detta, si, så skall ock jag lägga då dn liar blifvit den som tröstar dem.
ss. Och dina systrar, Sodom och
din vandel på ditt hufvud, säger Herren, Herren, att du icke måtte lägga dess döttrar, skola åter blifva såsom
de fordom yoro, och Samaria och dess
blodskam till alla dina styggelser.
döttrar skola åter blifva såsom de forHes. g: 10.
44· Si, enhvar, som brukar ordspråk, dom voro, och du och dina döttrar
skall om dig säga detta ordspråk: skola åter blifva såsom fordom ;
56. och ej var Sodom, din syster,
»Såsom modern, sådan dottern•.
45· Du är dotter till din moder, som något talämne i din mun på ditt högförsköt sin man och sina barn, och mods dag,
57· innan än din egen ondska hade
du är syster till dina systrar, som försköte sina män och sina barn. Eder blifvit blottad, såsom hon blef på den
moder var en Heteiska, och eder fader tid då Arams döttrar och alla Felisteens kringliggande döttrar skymfade
var en Amoreer.
46. Och din större syster är Samaria dig och visade dig förakt från aHa håll.
58. Din skändlighet och dina stygmed sina döttrar, som bor till vänster
om dig, och din mindre syster, som gelser, dem fick du bära, säger Herren,
bor till höger om dig, äi Sodom med
59· ty så säger Herr en, Herren: Och
jag skall göra med dig eftersom clu
sina döttrar.
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har gjort, då du aktade erl för intet
och bröt förbuml.
Jer . ., 20 .
6o. Men jag vill komma ihåg mitt
förbund med dig i din barndoms dagar
och upprätta med dig ett evigt förb und;
6r. och du skall komma ihåg dina
vägar och skämmas när du mottager
dina systrar, dem som större och dem
som mindre äro än du, och när jag
gifver dig dem till döttrar, fastän icke
i kraft af mitt förbund med dig.
62. Och jag skall upprätta mitt förbund med dig, och du skall erfara,
att jag är Herren;
63. att du måtte komma till besimting och blygas och icke mera upp låta din mun för din skams skullnär
jag förlåter dig allt h vad du har gjort,
säger H erreu, Herren.
I

7 Kapitlet.

Liklldser om f),>vids l11<s odt M.•ssias' ril".

och

Herrens ord skedde till mig
sålunda:
2. Människobarn, tala i gåtor och
framlägg liknelser för Israels hus
3· och säg: Så säger Herren, Herren : En stor örn, med stora vingar,
långa flygpennor och rika fjädrar af
skiftande färger, kom till Libanon och
fattade i toppen af en ceder.
Jer. 48: +o·

49:

22.

l
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8. I en god mark, vid ett stort vatten var han planterad, att han skulle
skjuta grenar och bära frukt, så att
han skulle blifva en härlig vinstock.
9· Säg! Så säger Herren, Herren:
Skall han hafva någon framgång?
Skall man icke upprycka hans rötter
och nedskära haus frukt, så att han
förtorkar och alla hans gröna blad
vissna bort och h varken stor arm eller
mycket folk skall behöfvas att lyfta
honom fråJ?- sina rötter.
ro. Och st, skall elen ~lanter~_de..hafva
f~amgång? Skall han tcke, ?ar ~stan
v~nden kommt;,r honom vtd, .~ssna,
vtssna bort . p a den mark, dar han
har uppvuxtt?

u . Och Herrens ord skedde tillmig
sålunda:
12. Säg till det ohörsamma släktet:
Förstån I icke hvad delta är? Säg :
Si, konungen i Babel kom till Jerusalem och tog dess konung och dess
furstar och förde dem till sig till Babel.
13. Och han tog en telning utur
konungahuset, och han gjorde med
honom ett förbund och lät honom
g~ en ~d, och han tog bort de förnamsta t landet,
2 Krön. 36: '3·
l 14. på det att riket skulle varda
nedsatt så att det icke skulle kunna
resa sig, och att det skulle hålla det
ingångna förbundet och blifva beståeude ·
rs. u;eu denne afföll ifrån honom,
så att han sände sina bud till Egypten, att det skulle gifva honom hästar
och mycket folk. Skall han hafva
framgång, skall han undslippa, som
gör sådant, och skall han undslippa,
som bryter förbund?
Jer. 37 , 5 .
r6. Så sant jaO' lefver sä<Ter Herren, Herren, på den ko~ ungens ort,
som satte honom till konung, och
hvilltens ed han föraktade oclt hvilkens förbund han bröt hos honom
i Babel skall han dö.
'
17. Och med sin stora här och sitt
myckna folk skall Farao vara honom
till intet gagn i kriget när vallar uppkastas och skansar byggas till att fälla
människor i mängd.

Den öfverst.~ af dess _kvistar a.~brot han ?ch for~e elen ttll ett.. kramarelaucl; l en kapmansstad slapp te
han elen.
.
.
5· Och han tc:_g en telntn~?, l landet
och satte d:n pa ett ?cllaclt fält.. H~n
tog och saLte den sasom en pilkvtst
utmed ett stort vatten.
. 6. Och den v?xte upp och . blef en
"!clt utgrenad ._vmsto~k med lag stam,
sa att elen vande sma rankor emot
honom, och dess rötter voro under
ltouom; och den blef till en vinstock,
som bar grenar och sköt löf.
..
7· Och d~t var en ~unaJ?:. stor orn
J:J?-ed stora vt_ngar och_nk~ fJ~clrar,.. och
st, s~mtna vtnstock ftck l sma ~?tter
e? laugtau efter denne och ~ts:rack~e
stna rankor emot honom tfran stn
Hes. 4 : 7.
2 Kon. 2 5 : r.
planteringsmark, att han skulle vattna
r8. Och han föraktade sin ed och
honom.
) bröt sitt förbund, och si, han hade

1·
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gifvit sin hand däruppå och gjorde
allt detta. Han skall icke undslippa.
I9. Därföre säger Herren, Herren,
så: Så sant jag lefver, jag skall låta
min ed, som han har föraktat, och
mitt förbund, som han har brutit,
komma öfver hans hufvud;
20. och jag skall utbreda mitt nät
öfver honom, och han skall varda
fången i mitt garn, och jag skalllåta
honom komma till Babel, och där vill
jag gå till rätta med honom för den
förbrytelse, h varmed han har förbrutit
sig emot mig.
Jer. 4: ro:z.

25: 31.

Hes. r2: 13.

32: 3·

Och alla hans flyktingar och
alla hans härar skola falla för svärdet,
och de öfverblifne skola förskingras
i alla väderstreck, och I skolen erfara,
att jag, Herren, har talat. Hes. 16: 4o.
22. Så säger Herren, Herren: Och
jag vill taga af toppen på den höga
cedern till sättning. Ifrån den öfversta
af dess kvistar vill jag afbryta en telning, och den vill jag plantera på ett
högt och stort berg.
23. På ett högt berg i Israel vill
jag plantera honom, och han skall
skjuta grenar och bära frukt och blifva
till en härlig ceder, och fåglar af alla
slag skola bo under honom; i skuggan af hans grenar skola de bo.
24. Och alla markens träd skola erfara, att jag, Herren, har nedslagit
det höga trädet, upphöjt det låga trädet, förtorkat det saftiga trädet och
gjort det torra trädet grönskande.
J ag, Herren, har talat det, och jag
gör det.
21.

18 Kapitlet.

och

Ett ordsjr&k rättadt.

Herrens ord skedde till mig
sålunda:
2. H vad menen I, då I bmken detta
ordspråk i Israels land och sägen: Fäderna åto sura drufvor och barnen
blefvo ömtända!
J er. l" •9·
3· Så sant jag lefver, säger Herren,
Herren: I skolen ej mer hafva skäl
att bruka detta ordspråk i Israel.
4· Si, alla själar höra mig till, fadrens
själ såväl som sonens. Mig höra de
till. Den själ, som syndar, hon skall
dö.
]er. 3" 30.
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S· Och om en man är rättfärdig och
gör rätt och rättfärdighet,
6. icke spisar på bergen, icke lyfter sina ögon till Israels hus' afgudar,
icke orenar sin nästas hustru, icke
kommer när en kvinna i hennes krankhet,
3 Mos. t8: 19.
7· icke förtrycker någon, gifver gäldenären igen sin pant, icke tager rof,
gifver den hungrande sitt bröd, skyler den nakne med sin klädnad,
s Mos. 24: •o. Es. s8: 6. Matt. •s: 3S·

8. icke gifver lån på ocker, icke
tager ränta, vänder sin hand ifrån
orätt, fäller rätt dom mellan mau och
man,
Ps. '5' S·
9· vandrar i mina stadgar och håller
mina rätter, så att han gör sanning;
han är rättfärdig, han skall lefva, säger Herren, Herren.
IO. Och föder han en son, en våldsverkare, som utgjuter blod och gör
endast något af allt det,
I r. han själf aldrig gjorde, som spisar på bergen och orenar sin nästas
hustru,
I 2. förtrycker den värnlöse och fattige, tager rof, icke igengifver pant
och lyfter sina ögon till afgudarne,
föröfvar styggelse,
13. gifver lån på ocker och tager
ränta; skulle väl han lefva? Lefva
skall icke en sådan, som har gjort alla
dessa styggelser, han skall dödas; hans
blodskulder skola komma öfver honom.
3 Mos. 2o: 9·
I4. Och si, föder denne en son, som
såg alla sin faders synder, hvilka han
gjorde, och som, fastän han såg dem,
dock icke gjorde efter dem,
IS. som icke spisar på bergen, icke
upplyfter sina ögon till Israels hus'
afgudar, icke orenar sin nästas hustru,
r6. ingen förtrycker, icke behålle1·
pant och icke tager rof, gifver sitt
bröd åt den hungrande och skyler
den nakne med sin klädnad,
17. afhåller sig från orätt mot den
värnlöse, icke tager ocker och ränta,
håller mina rätter och vandrar i mina
stadgar; han skall icke dö för sin faders skuld. Han skall lefva.
r8. Hans fader, som begick våld,
som röfvade sin broder och som intet
godt gjorde ibland sitt folk, si, ban
skall dö i sin skuld.

HESEKIEL.

833

KAP. 19: 8.

r9. Och I sägen: hvi skall icke sonen bära fadrens skuld? Emedan han
gjorde rätt och rättfärdighet, höll alla
mina stadgar och gjorde dem, skall
han lefva.
20. Den sjiU, som syndar, hon skall
dö. En son skall icke bära fadrens
skuld, och en fader skall icke bära
soneus skuld. Den rättfärdiges rättfärdighet skall vara öfver honom, och
den ogudaktiges ogudaktighet skall
vara öfver honom.
r s Mos .• 4 : 16 .
2 Kon. 14: 6. 2 Krön. 25: 4· Jer. 31:: 30.
21. Och om den ogudaktige omvänder sig ifrån alla sina synder, h vilka
han har gjort, och håller alla mina
stadgar och gör rätt och rättfärdighet, skall han lefva och icke dö.
22. Alla hans öfverträdelser, hvilka
han har gjort, skola icke varda honom tillräknade. Han skall lefva genom sin rättfärdighet, som han har
gjort.
23. Skulle väl jag hafva lust till
den ogudaktiges död, säger Herren,
Herren, och icke därtill att han omvänder sig från sina vägar och lefver?

vände om ifrån alla sina öfverträdelser, hvilka han hade gjort, skall han
lefva och icke dö.
29. Och Israels hus säger: Herrens
väg är ej den rätta. Skulle mina vägar icke vara de rätta, du Israels hus?
Månne det icke är edra vägar, som
ej äro de rätta?
30. Därföre skall jag döma eder,
hvar och en efter hans vägar, I af
Israels hus, säger Herren, Herren.
Om vänden eder och vänden eder bort
ifrån alla edra öfverträdelser, att icke
synden bringar eder på fall!
31. Kasten bort ifrån eder alla edra
öfverträdelser, hvilka I hafven begått,
och gören eder ett nytt hjärta och
en ny anda! Och hvi skullen I dö,
I af Israels hus?
Ps. st: 12.
32. Ty jag hafver icke lust till dens
död, som dör, säger Herren, Herren.
Därföre omvänden eder och lefven!

• P etr. 3: 9·

du, uppstäm en klagosång öfver Israels furstar
2. och säg: H vad var din moder?
En lejoninna. Emellan lejon låg hon;
midt ibland unga lejon uppfödde hon
sina ungar.
3. Och hon drog upp en af sina
ungar, att han blef ett ungt lejon,
och han lärde sig att sönderslita rof,
han åt människor.
4· Och hednafolk hörde talas om
honom. I deras grop vardt han fångad,
och de förde honom med krokar till
Egyptens land.
2 Kon. , 3 , 33 ,
5· Och uät· hon såg, alt hon hade
väntat förgäfves och att hennes hopp
hade gått om intet, så tog hon en
annan af sina ungar och gjorde denne
till ett ungt lejon.
6. Och han växte upp ibland lejon
och vardt ett ungt lejon och lärde
sig att sönderslita rof, han åt människor;
7· och han kränkte dessas änkor
och ödelade deras städer, och Jandet
och hvad däruti var vardt förfäradt
för ljudet af hans rytande. • Krön. 36: S·
8. Och hednafolk från kringliggande
länder utlade och utbredde för ho-

24. Och om den rättfärdige vänder
sig ifrån sin rättfärdighet och gör det
ondt är och gör efter alla de s tyggeJser, som en ogudaktig gör, skulle
väl han lefya? Alla bans rättfärdiga
gärningar, hvilka han har gjort, skola
icke varda honom tillräknade. Genom
sina förbrytelser, hvarmed han har
förbrutit sig, och genom sina synder,
hvarmed han har försyndat sig, genom dem skall ban dö.
Hes. 3'.~ 0 •

33:

12 •

'3·

..

..

. 25. Och .. I sage~ : Her;,rens vag ar
1cke den ratta.. Hm:~n _da, I af Ismels
hus: Skulle mm vag 1cke vara den
rätta? Månne det icke är edra vägar,
som ej äro de rätta?
H es. 33: 20.
26. Om en rättfärdig vänder sig
ifrån sin rättfärdighet och gör det ondt
är och därföre dör, så är del. för sin
ondskas skull, hvilken han har gjort,
som han måste dö.
27. Och om en ogudaktig omvänder
sig ifrån sin ogudaktighet, som han
har gjort, och gör rätt och rättfärdighet, så skall han bevara sin själ
vid lif.
28. Emedan han besinnade sig och

H es. 33: n.
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nom sitt nät. I deras grop vardt han
fångad.
9· Och de satte honom i buren med
krokar och förde honom till konungen
i Babel. De satte honom i fasta borgar,
att hans röst icke skulle höras mer
till Israels berg.
• Kon. 2 4: I, 2 .
ro. Din moder var lik en vinstock,
såsom du, planterad vid vatten. Fruktbärande och rik på kvistar var den
genom det myckna vattnet;
II. och den hade starka grenar,
tjänliga till härskarespiror; och den
sköt högt upp mellan täta grenar, och
genom sin höjd vardt den bemärkt
med sina många rankor.
I2. Och den vardt uppryckt med
harm och kastad till marken, och ett
östanväder kom dess frukt att vissna;
<less starka grenar blefvo afryckta och
förtorkade, eld förtärde dem. Os. I 3: IS·
I3. Och nu är den omplanterad i
en öken, i ett torrt och törs tand e land.
14. Och en eld gick ut ifrån en af
dess grenar, som förtärde dess frukt,
och ingen stark gren blef kvar däru p på till härskarespira.
En klagosång är detta; och det vardt
en klagosång.
20
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Stra.fftal till ogudnl.:tigafr&gare (;-u). Stra./f·
dom öfvcr Juda (45-49).

det begaf sig i sjunde året på
O chtionde
dagen i femte månaden,

S:H

för Jakobs hus' säd och gjorde mig
känd af dem i Egyptens land och upplyfte min hand för dem, sägande: Jag
är Herren, eder Gud.
2 Mos. 6: 8.
6. På den dagen upplyfte jag min
hand för dem, att jag ville föra dem
ur Egyptens land till det land, som
jag hade utsett åt dem, som flyter af
mjölk och honung, och som är en
prydnad för alla länder; 2 Mos. 3 : 8.
7· och jag sade till dem: Kasten
bort, enhvar, sina ögons styggelser
och orenen eder icke på Egyptens afgudar! Jag, Herren, är eder Gud.
8. Men de satte sig upp emot mig
och ville icke höra mig. Ingen bortkastade sina ögons styggelser, och
Egyptens afgudar öfvergåfvo de icke;
och jag tänkte utgjuta min harm öfver dem och låta all min vrede gå
öfver dem, midt i Egyptens land.
9· Men jag gjorde hvad jag gjorde
för mitt namns skull, att det icke
skulle varda ohelgadt i de hednafolks
ögon, midt ibland hvilka de lefde, i
hvilkas åsyn jag hade kungjort för
dem mitt beslut att föra dem ut ur
Egyptens land.
ro. Och jag förde dem ut ur Egyptens land och lät dem komma till öknen ;
II. och jag gaf dem mina stadgar
och jag kungjorde för dem mina rätter, i hvilka lif är för den människa,
som gör dem.
2 Mos. IS: 26. 2o: I f. 31Ios. 18: 5·

30: 6.

Rom.

Io:

5·

Gal. 3:

s Mos . s: I

f.

I2.

Och jag gaf dem ock mina sabatt någre af de äldsta i Israel kommo bater, att dessa skulle vara till ett
till att fråga Herren och satte sig in- tecken mellan mig och dem, att de
för mig.
skulle veta, att jag, Herren, är den
2. Och Herrens ord skedde till mig som helgar dem.
21\fos. 16: 25. zo: 8. 31: I3 17.
sålunda:
I3. Och Israels hus satte sig upp
3· Människobarn, tala till Israels emot mig i öknen. I mina stadgar
äldsta och säg till dem: Såsäger Her- vandrade de icke, och mina rätter förren, Herren: Ären I komne i afsikt aktade de, i h vilka lif är för den mänatt fråga mig? Så sant jag lefver, niska, som håller dem, och mina sabjag skall ej låta mig frågas af eder, bater ohelgade de svårligen; och jag
säger Herren, Herren.
tänkte utgjuta min harm öfver dem
4· Vill dn icke döma dem, du män- i öknen för att i grund förgöra dem.
niskobarn, vill du icke döma dem?
2 J\.lo s. 16: 27. 4 Mos. 14: 2.
r4. l\fen jag gjorde hyad jag gjorde
kungör för dem deras fäders stygför mitt namns skull, att det icke
gelser
S· och säg till dem: Så säger Her- skulle varda ohelgadt i hednafolks
len, Herren: På den dag, då jag ut- ögon, i hvilkas åsyn jag hade utfört
valde Israel, upplyfte jag min hand dem.
4 Mos. q: IJ. s Mos g: 28.
I 2.

1
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Ochjag upplyfte äfven min hand
för dem i öknen, att jag icke ville
låta dem komma in i det land, som
jag hade gifvit dem, som flyter af
mjölk och honung, och som är en
prydnad för alla länder,
r6. alldenstund de föraktade mina
rätter och icke vandrade i mina stadgar och ohelgade mina sabbater, ty
deras hjärta gick efter deras afgudar.
17. Men jag skonade dem och fördärfvade dem icke, och jag gjorde
icke slut på dem i öknen;
r8. och jag sade till deras barn i
öknen: V andren icke i edra fäders
stadgar och hållen icke deras rätter
och orenen eder icke på deras afgudar!
r g. Jag, Herren, är eder Gud. Vandren i mina stadgar och hållen mina
rätter och gören dem!
5 Mos. 4 : x.
20. Och helgen mina sabbater, och
må dessa vara till ett tecken mellan
mig och eder, att I mågen veta, att
jag, Herren, är eder Gud!
21. Men barnen satte sig upp emot
mig. I mina stadgar vandrade de icke,
och mina rätter höllo de icke, så att
de gjorde dem, än.dock i dem är lif
för den människa, som gör dem, och
de ohelgade mina sabbater. Och jag
tänkte utgjuta min harm öfver dem
och låta all min vrede gå öfver dem
i öknen.
22. Men jag drog min hand tillbaka och gjorde hvad jag gjorde för
mitt namns skull, att det icke skulle
varda ohelgadt i de hednafolks ögon,
i hvilkas åsyn jag hade utfört dem.
23. Jag upplyfte äfven min hand
för dem i öknen, att jag ville förskingra dem ibland hednafolken och
förströ dem i länderna,
24. alldenstund de icke gjorde mina
rätter men föraktade mina stadgar och
ohelgade mina sabbater, och deras
ögon ~~odo efter dems fäders afgudar.
. 25. Afven gaf jag dem stadgar, som
1cke blefvo goda, och rätter, i hvilka
de icke kund~. hafva lif;
2

less .

2 : 10, I I .

26. och jag lät dem orena sig med
sina offergåtvor då de läto allt som
öppnade moderlit gå genom eld för
att jag skulle förfära dem, att de måtte
förstå, att jag är Herren. • Krön. 33 : 6.

KAP. 20: :l 8 .

Därföre tala till braels hus du
människobarn, och säg till dem:
säger Herren, Herren: Ytterligare hafva
edra fäder försmädat mig genom sitt
syndiga trots emot mig.
28. Och när jag lät dem komma in
i det land, hvilket jag med upplyft
hand. hade svurit att gifva dem, och
de fmgo se någon hög kulle eller
något lummigt träd, offrade de där
sina offer och framburo där sina förargelseväckande gåfvor och förlade
dit lukten af sina offerångor och offrade där sina drickoffer.
Es. 57 , 6.
29. Och jag sade till dem: Hvad är
det för offerhöjd, dit I gån? och namnet •offerhöjd• bibehålles än i dag.
30. Därföre säg till Israels hus: Så
säger Herren, Herren: Skolen I orena
eder på edra fäders sätt, och skolen
I bedrifva horeri med deras styggelser?
31. Och skolen I, genom frambärande af edra offergåfvor, genom att
låta edra barn gå genom eld, orena
eder på alla edra afgudar än i dag,
och skulle jag låta mig frågas af eder,
I af Israels hus? Så sant jag lefver,
säger Herren, Herren, jag skall icke
låta mig frå gas af eder.
32. Och fullbordas skall icke det
som uppstiger i edert sinne då I sägen: Vi vilja vara såsom hednafolken,
såsom folken i andra länder, så att
vi dyrka stock och sten.
33· Så sant jag lefver, säger Herren, Herren, jag skall med stark hand
och med uträckt arm och med utgjuten harm regera öfver eder.
34· Och jag skall utföra eder ifrån
folken och församla eder ifrån de länder, dit I hafven blifvit förskingrade,
med stark hand och med uträckt arm
och med utgjuten harm,
35· och föra eder in i folkens öken
och där gå till rätta med eder, ausikte mot ansikte.
36. På samma sätt som jag gick
till rätta med edra fäder i öknen vid
Egyptens land, likaså skall j ag gå till
rätta med eder, säger Herren, Herren,
37· och låta eder gå under stafven
och leda eder med förbundets boja.
38. Och jag skall bortrensa utur
eder de trotsiga och från mig affälliga.
Ifrån det land, där de nu vistas, skall
jag utföra dem, men till Israels land
27.

så
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skola de icke komma, och I skolen
erfara, att jag är Herren.
39· Och I af Israels hus, så säger
Herren, Herren, gån och tjänen, enhvar, sina afgudar! Men framdeles
skolen I för visso höra mig och icke
mer ohelga min helgedoms namn med
edra offergåtvor och med edra afgudar;
40. ty på min helgedoms berg, på
Israels höga berg, säger Herren, Herren, där skall hela Israels hus tjäna
mig, så många som äro på jorden.
Där skall jag taga eder till nåder, och
där skall jag mottaga edra offergåtvor och förstlingen af edra skänker
och allt hvad I helgen mig.
41. Med välbehag till edra offer skall
jag taga eder till nåder, sedan jag har
utfört eder ifrån folken och församlat
eder ifrån de länder, dit I varit förskingrade, och genom eder skall jag
bevisa mig helig i hednafolkens ögon.
42. Och I skolen erfara, att jag är
Herren, när jag låter eder komma till
Israels land, till det land, som jag
med upplyft hand har svurit att gifva
åt edra fäder;
43· och då skolen I ihågkomma
edra vägar och alla edra onda gärningar, hvarmed I hafven orenat eder,
och I skolen ledas vid eder själfya för
all eder ondska, som I hafven gjort;
44· och I skolen erfara, att jag är
Herren, när jag så gör med eder för
mitt namns skull, icke efter edra onda
vägar och edra fördärfvade gärningar,
I af Israels hus, säger Herren, Herren.
45· Och Herrens ord skedde till
mig sålunda:
46. Människobarn, vänd ditt ansikte mot sunnan och ställ ditt tal till
södern, och profetera emot skogen*
på slätten i sydlandet,
47· och säg till skogen i sydlandet:
Hör Herrens ord! Så säger Herren,
Herren: Si, jag skall i dig upptända
en eld, och den skall i dig förtära alla
friska träd och alla förtorkade träd;
den flammande lågan skall ej kunna
släckas, och af den skall varda uppbrändt allt som där finnes ifrån söder
till norr;
48. och allt kött skall se, att jag,
• Här menar profeten Israels land.
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Herren, har upptändt den. Den skall
icke släckas.
49· Och jag sade: Ack, Herre, Herre!
desse säga om mig: Han talar ju blott
gåtor.
21

Kapitlet.

Det förlzärjandc svärdet.

Herrens
O chsålunda:

ord skedde till mig

2. Människobarn, vänd ditt ansikte
mot Jerusalem och tala emot helgedomarne och profetera emot Israels
land
3· och säg till Israels land: Såsäger
Herren: Si, jag vill vända mig emot
dig och utdraga mitt svärd utur slidan
och utrota utur dig både from och ond.
4· Emedan jag vill utrota utur dig
både from och ond, därföre skall mitt
svärd dragas ut ur slidan öfver allt
kött ifrån söder till norr;
5· och allt kött skall erfara, att jag,
Herren, har utdragit mitt svärd utur
slidan. Det skall icke mer vända dit
tillbaka.
6. Och du, människobarn, sucka, så
att dina länder värka, och sucka bittert inför deras ögon!
7· Och när de fråga dig: h vi suckar
du? så svara dem: emedan jag har
hört hvad som stundar och emedan
alla hjärtan äro upplösta och alla händer sänkta och allt mod är försvagadt och alla knän flyta såsom vatten.
Si, det kommer, och det skall ske,
säger Herren, Herren.

8. Och Herrens ord skedde till mig
sålunda:
9· Människobarn, ·profetera och säg:
Så säger Herren: Säg: Ett svärd, ett
svärd är hvässt och fejadt.
10. För att slakta slaktoffer är det
hvässt, för att likna blixten är det
fejadt Eller, skulle vi väl vara glade?
•Min sons spira föraktar allt trä•.
II. Och han har låtit feja det till
att taga det i handen. Det hvässta
och det fejade svärdet har han räckt
dråparen i hand.
12. Ropa och jämra dig, du människobarn! ty det är riktadt emot mitt
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folk, emot alla Israels furstar. De äro så: Emedan I väcken erinran om eder
jämte mitt folk tillspillogifne ~t svär- skuld, alldenstund edra öfverträdelser
det. Därföre slå dig på länden!
äro uppenbara och edra synder röja
]er. 3t: '9·
sig i alla edra onda gärningar, eme13. Ty profvet är gjordt. Och h vad dan I väcken en sådan erinran, sko- om till och med den föraktande len I med våld varda underkufvade.
spiran* icke består! säger Herren,
25. Och du slagne, gudlöse furste
Herren.
i Israel, hvilkens dag kommer, på
I4· Och dn, människobarn, profe- den tid då syndamåttet är fullt,
tera och klappa hand i hand! Och
26. så säger Herren, Herren: Lägg
svärdet skall tvåfaldt, ja trefaldt drabba, bort hufvudbindeln och tag af krodet fällande svärdet, det svärd, som nan! Detta är icke detta; det låga
skall fälla den störste och hä1ja rund t skall upphöjas, och det höga skall
omkring dem.
Hes. 6: n.
varda lågt.
15. För att modet måtte sjunka,
27. Omstörtas, omstörtas, omstörtas
och för att m~nga måtte falla, har af mig skall detta. Dock skall äfven
jag ställt det hotande svärdet vid alla detta icke räcka längre än till dess
deras portar. Ack! en blixt är det han kommer, h vilken domen tillhörer,
likt, slipadt till slaktning.
och den som jag därtill förordnar.
16. Samla din kraft, hugg till höger!
gif akt, hugg till vänster, hvarthälst
28. Och du, människobarn, profetera och säg: Så säger Herren, Herdin egg är riktad!
17. Och äfven jag vill klappa i hän- ren, om Ammons barn och om deras
derna och stilla min harm. Jag, Her- hån; och säg: Ett svärd, ett svärd är
ren, har talat.
draget, fejadt till slaktning, s~ att det
biter och blixtrar.
18. Och Herrens ord skedde till mig
29. Under det att du låter visa dig
sålunda:
falska syner och under det man spår
19. Och du, människobarn, gör dig dig lögn, skall svärdet lägga dig till
i"Vänne vägar, på hvilka konungens i andra fällda gudsförnekares halsar,
Babel svärd hafver att färdas! Från hvilkas dag kommer på den tid då
samma land må de båda utgå; och syndamåttet är fullt.
30. Stick svärdet tillbaka i slidan!
uppsätt åt dig en vägvisare, som du
må uppsätta vid vägskälet utanför På det rum där du är född, i din härkomsts land, skall jag döma dig
staden!
3 r. och utgjuta öfver dig min för20. Gör en väg för svärdet, som
går till Rabba i Ammons barns land, trytelse, uppblåsa öfver dig min vreoch en väg till Juda och det befästa des eld och lämna dig i vildsinta människors hand, som äro mästare att
Jerusalem!
Hes. 22: 31.
21. Ty konungen i Babel skall stanna fördärfva.
32. Du skall varda elden till rof, ditt
vid vägskälet, vid bötjan af de båda
vägarne, för att låta spå sig. Han blod skall stanna i j orden, du skall
skakar om pilarne, rådfrågar husgu- ej mera varda ihågkommen ; ty jag,
Herren, har talat.
darne, ser på lefvern.
22. I sin högra hand får han lotten
•Jerusalem•, att han skall uppställa
22 Kapitlet.
murbräckor, öppna sin mun till krigsJ erusalems synder ock straff.
mp, höja sin röst till härskri, uppställa murbräckor emot portar, uppch Herrens ord skedde till mig
kasta vall och bygga skans.
sålunda:
23. Och när de anse denna spådom
för falsk, emedan de hafva heliga eder,
2. Och du, människobarn, vill du
skall han erinra därom, att de hafva icke döma, döma blodskuldernas stad
och kungöra för honom alla hans
förskyllat att varda underkufvade.
24. Därföre säger Herren, Herren, styggelser? Hes . 24: 6, 9· 2o: 4· •3: 36 .

O

.. , D. ä. konungen i Juda.
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3· Och säg: Så säger J!crreu, Her- folken, och du skall erfara, att jag
reu: En stad är dn, som utgjuter sina är Herren.
inbyggares blod, att dess strafftid må
17. Och Herrens ord skedde till
komma, och som gör sig afgudar att
mig sålunda:
därmed orena sig.
2 Kon. 2r: r6.
4· Igenom ditt blod, som du har
18. Människobarn! mig har Israels
utgjutit, ådrog du dig skuld, och igehus blifvit till slagg. De äro alle kopnom dina afgudar, hvilka du gjorde,
par och tenn och järn och bly uti
vardt du oren och påskyndade dina
ugnen, och slagg har silfret blifvit
dagar och fyllde ditt årsmått; därföre
Es. I! 22. Jer. 6: :zS.
vill jag göra dig till en smädelse för
19. Därföre säger Herren, Herren,
hednafolken och till hån för alla länså: Emedan I alle hafven blifvit till
der.
s Mos. 28: 37.
slagg, si, därföre vill jag samla eder
5· De som ligga nära oc-h de som
tillhopa i Jerusalem.
äro fjärran från dig skola håna dig;
20. Såsom man samlar siliver och
ditt namn är fläckadt, förvirringen
koppar och järn och bly och tenn i
stor.
ugnen för att blåsa eld däröfver till
6. Si, Israels furstar gjorde alla sitt
smältning, likaså vill jag i min vrede
bästa för att utgjuta bl od;
och i min harm samla, inlägga och
7· fader och moder ringaktade man
smälta eder;
i dig, främlingen bemötte man i dig
2r. och jag vill hopföra eder och
med våld, faderlös och änka förtryckte
öfver eder blåsa min vredes eld, att
man i dig;
I skolen varda smälte där inne.
8. mina helgedomar föraktade du,
22. Såsom silfver smältes i ugnen,
och mina sabbater ohelgade du.
så skolen I smältas där inne, och I
9· Med förtal lopp man i dig för
skolen erfara, att jag, Henen, har utatt utgjuta blod, och på bergen hade
gjutit min hann öfver eder.
du din spis, blodskam föröfvade man
i dig.
Hes. r8: 6.
23. Och Herrens ord skedde till mig
ro. Faders blygd blottade man i sålunda:
dig, låg när kvinna, som var oren af
24. Människobarn! säg till landet:
sin krankhet;
3 111os. r8: rg. 2o: 18.
I r. och den ene föröfvade styggelse Du är ett land, öfver hvilket h varken
med den andres hustru, och enhvar sol skall lysa eller regn falla på vreorenade sin sonhustru med blodskam, dens dag.
och enhvar låg när sin syster, sin
25. En sammansvuren skara äro
dess profeter, like ett rytande roffaders dotter.
}er. s: 8.
12. Mutor tog man i dig till att ut- lystet lejon.
Själar äta de, gods och
gjuta blod; ocker och ränta tog dn l.Jåfvor taga de, änkorna göra de många
och plundrade din nästa med våld, där inne.
Matt. , 3 , r 4 .
och mig glömde du, säger Herren,
26. Dess präster våldföra min lag
Herren.
och ohelga mina helgedomar; mellan
13. Och si, jag slår mina händer heligt och oheligt göra de ingen skilltillsammans för den plundringslystnad, nad, och om skillnaden mellan orent
som du har bevisat, och för den blod- och rent hafva de intet att lära, och
för mina sabbater hölja de sina ögon,
skuld, som är i dig.
Hes. n: , 4.
14. Skall ditt mod bestå, eller skola och jag varder ohelgad ibland dem.
Mik. 3: g, n. Zef. 3: ~·
dina händer vara starka på de dagar
då jag vill gå till rätta med dig? Jag,
27. Dess furstar där inne äro rofHerren, har talat, och jag gör det.
lystne ulfvar till att utgjuta blod, till
15. Och jag skall förskingra dig att förgöra själar för vinnings skull;
ibland hednafolken och förströ dig i
28. och dess profeter öfverstryka åt
länderna och bortskaffa din orenhet dem med kalk; de se falska syner och
ifråu dig;
spå dem lögn, sägande: •Så säger
r6. och såsom ohelig genom eget Herren, Herren•, ändock Herren icke
förvållande skall du aktas af hedna- bar talat.
Hos. , 3 , 10.
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Folket i landet bedrifver öfvervåld och röfveri, och den värnlöse och
den fattige misshandla de, och främlingen förtrycka de utan rätt.
30. Och jag sökte ibland dem någon,
som kunde bygga mur eller taga plats
i remnan emot mig till landets försvar, på det att jag icke skulle fördärfva det, men jag fann ingen.
29.

Hes. 13: 5·

Ps. to6: 23.

31. Och jag utgöt öfver dem min
förbittring, med min vredes eld förgjorde jag dem, deras väg lade jag
på deras hufvud, säger Herren, Hen en.

23 Kapitlet.
D,. f1Hl skökorna.

O

ch Herrens ord skedde till mig
s:'\lunda:

2. Människobarn! det var två kvinnor, döttrar af samma moder.
3· Och de bedrefvo horeri i Egypten och voro skökor redan i sin ungdom. Där trycktes deras bröst, och
där smekte man deras jungfruliga
barm.
4· Och de hette, den större Ohola,
och dennas syster hette Oholiba; och
de blefvo mina, och de födde söner
och döttrar; och Ohola hette Samaria, och Oholiba hette Jerusalem.
5· Och Ohola bedref horeri med
främmande och brann af lusta för
sina älskare, för de närgångne Assyrerna,
6. som voro klädde i purpur, för
ståthållare och höfdingar, ståtlige unge
män allesamman, ryttare, som redo
på hästar.
7· Och hon ställde sin lusta till alla
de ypperste af Assurs söner, och med
alla sina älsklingars afgudar orenade
hon sig.
8. Och hon öfvergaf icke sin lusta
till Egyptierna; ty de hade legat när
henne i hennes ungdom, och de hade
smekt hennes jungfruliga barm och
föröfvat sitt horeri med henne.
9· Därföre gaf jag henne i hennes
älskares hand, i Assurs söners hand,
för hvilka hennes lusta hade brunnit.
2 Kon. 17: 3·

ro. Desse blottade hennes skam, de
togo hennes söner och hennes döttrar och dråpo henne själf med svärd;
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och hon vardt beryktad ibland kvinnor, och de fiillde sina rlomar öfver
henne.
II. Och hennes syster Oholiba såg
det och brann i lusta värre än hon,
och hon gick längre i horeri än systern.
Hes. 16: 51.

För Assurs söner brann hon,
för ståthållare och höfdingar, som
kommo till henne präktigt klädde, för
ryttare, som redo på hästar, ståtlige
unge män allesamman.
13. Och jag såg huru hon orenade
>ig. Samma väg gingo de båda.
14. Men denna, hon gick längre i
sitt horeri; ty då hon såg män ritade
på väggen, afbildningar af Kaldeer,
ritade med cinober,
r s. omgjordade med bälten om sina
länder, med turbaner lindade om sina
hufvud, alla till utseende såsom vagnskämpar, liknande Babels söner, hvilkas fädernesland är Kaldeen,
16. så brann hon af lusta för dem
när hennes ögon blefvo dem varse,
och hon sände bud efter dem till Kalcleen;
17. och Babels söner kommo till
henne, till umgänge i älskog, och de
orenade henne med sitt horeri, och
sedan hon hade blifvit orenad genom
dem, vardt hennes själ led vid dem.
r8. Och sedan hon hade blottat sitt
horeri och blottat sin skam, vardt
min själ led vid henne, såsom min
själ hade blifvit led vid hennes syster.
19. Och hon tog till i horeri och
erimade sig sin ungdoms dagar då
hon var en sköka i Egyptens land;
20. och hon brann af lusta för deras horkarlar, hvilkas kött var såsom
åsnors kött, och hvilkas brunst var
såsom hästars brunst.
2 I. Och du förnyade din ungdoms
skändlighet, då din barm smektes af
Egyptierna för dina jungfruliga brösts
skull.
22. Därföre, Oholiba, säger Herren,
Herren, så: Si, jag vill uppväcka emot
dig dem af dina älskare, vid hvilka
du har blifvit led, oc!I jag skall låta
dem komma öfver dig ifrån alla sidor,
23. Babels söner och alla Kaldeer,
mäl(tige och rike och förnäme, och
alla Assurs söner jämte dem, ståtlige
unge män, ståthållare och hlifr1ingar
I 2.
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af alla slag, vagnskämpar och ansedde
män, på hästar ridande allesamman.
24. Och de skola komma öfver dig
med vapen, vagnar och hjul; och med
en samling af folkslag, med sköldar
och hjälmar skola de lägra sig emot
dig på alla sidor, och åt dem vill jag
lämna domen, och de skola döma dig
med sina domar.
25. Och jag skall lössläppa min nitälskan emot dig, och de skola förfara
med dig i sin harm. Din näsa och
dina öron skola de afskära, och h vad
af dig blir kvar skall falla för svärdet; dina söner och dina döttrar skola
de taga, och hvad af dig blir kvar
skall förtäras af elden;
26. och de skola slita af dig dina
kläder och taga bort dina bärliga
smycken.
27. Och jag skall göra slut på din
skändlighet och på ditt horeri i Egyptens land, och du skall icke upplyfta
dina ögon till dem och icke tänka
mer på Egypten,
28. ty så säger Herren, Herren: Si,
jag vill gifva dig i deras hand, hvilka
du bar hatat, i deras hand, vid hvilka
din själ har blifvit led,
29. och de skola förfara med dig i
hat och borttaga allt hvad du har
förvärfvat och lämna dig naken och
bar, och skammen af ditt horeri, din
skändlighet och din lusta skall varda
blottad.
30. Sådant skall man göra dig, emedan du i horeri lopp efter hednafolk,
och därföre att du orenade dig med
deras afgudar.
31. På din systers väg vandrade du;
också skall jag sätta hennes kalk i
din hand. Ps. 7S' 9· Es. sr: '7· ]er. os: IS.
32. Så säger Herren, Herren: Din
systers kalk skall du dricka, den djupa
och den vida; den skall varda dig till
åtlöje och hån, och mycket skall den
t·ymma.
33· Af rus och vånda skall du uppfyllas. En fasans och förstöringens
kalk var din systers, Samarias, kalk.
34· Och du skall dricka den till
sista droppen, och dess skärfvor skall
du slicka och sarga dina bröst, ty jag
har talat, säger Herren, Herren.
35· Därföre säger Herren, Herren,
så: Emedan du glömde mig och kas-
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tade mig bakom din rygg, så bär ock
nu din skändlighet och ditt horeri!
I Kon. 14: 9· ]er. o: 32.

3: or.

13: os. 18: 15.

36. Och Herren sade till mig: Människobarn! vill du icke döma öfver
Ohola och Oholiba och förkunna för
dem deras styggelser?
37· ty de hafva bedrlfvit hor, och
blod är på deras händer, och med
sina afgudar hafva de bedrlfvit hor,
och till och med sina barn, hvilka de
hafva födt åt mig, hafva de låtit gå
genom eld, dem till spis.
38. Därutöiver hafva de gjort mig
detta: De hafva på samma dag orenat
min helgedom och ohelgat mina sabbater.
39· Och när de hade slaktat sina
barn åt sina afgudar, giugo de på
samma dag in i min helgedom till att
ohelga den; och si, så hafva de gjort
i mitt hus.
40. Och dessutom sände de till och
med efter män, som skulle komma
från fjärran land, dit bud sändes efter
dem; och si, när de kommo, tvådde
du dig, sminkade dina ögon och smyckade dig med smycken,
41. och du satte dig på en praktfull hvilobädd, och ett bord uppställdes där frammanför, och min rökelse
och min olja lade du däruppå.
42. Och sorlet af en sorglös skara
ljöd där inne, och till männen utur
hopen infördes drinkare från öknen,
och desse satte armbaud på deras
händer och präktiga kransar på deras
hufvud.
43· Och jag sade om den gamla
skökan : Skola de väl nu bedrifva sitt
horeri med henne, sådan hon är?
44· Men man gick in till henne såsom till en annan sköka. Så gingo
de in till Ohola och till Oholiba, de
skändliga kvinnorna.
45· Men rättfärdige män skola döma
dem, såsom man dömer äktenskapsbryterskor, och såsom man dömer
kvinnor, som utgjuta blod; ty äktenskapsbryterskor äro de, och blod är
på deras händer.
46. Ty så säger Herren, Herren:
J ag skall låta menigheten uppträda
emot dem och göra dem till en skräckbilcl och till ett byte;
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4 7. och menigheten skall stena dem
och hugga dem i stycken med sina
svärd; deras söner och deras döttrar
skall man dräpa och uppbränna deras
hus i eld.
Hes. r6: 40.
48. Och jag skall göra ände på det
skändliga horeriet i landet, och alla
k\·innor skola låta varna sig och icke
göra sådan skändlighet som I.
49· Och man skall låta eder skändlighet drabba eder sjiilfva, och synderna med edra afgudar skolen I själfva
bära, och I skolen erfara, att jag är
Herren, I-let-ren.

24 Kapitlet.
Jt?rusnlem en !.:okrm.de gryta.
hustru dör.

Qch

Profetens

Herrens ord skedde till mig
nionde året, på tionde dagen
tionde månaden, sålunda:
2. Människobarn, skrif upp åt dig
dagens namn, just denna dagens! Konungen i Babel rycker emot Jerusalem
just på denna dagen.
2 Kon. 25: r. Jer. 52: 4·
3· Och framställ för det ohörsamma
släktet en liknelse och säg till dem: Så
säger Herren, Herren: Sätt på en
gryta, sätt på den och gjut vatten
däruti!
Jer "'3· Hes. n: 3·
4· Lägg dess köttstycken däruti,
hvarjehanda goda stycken af lår och
bog, och fyll henne med de bästa af
benen!
5· Tag hvad bäst är i fårahjorden
och lägg äfven där in under ett h varf
ved för benen, gör hettan stark, att
ock benen där inne må varda kokta!
6. 1'y så säger Herren, Herren: Ve
blodskuldernas stad, grytan med ärg
uti, som ej släpper sin ärg ifrån sig!
Töm henne stycke för stycke, ej må
lott dragas därom!
Hes. oo: •·
7· Ty blod är där inne; p:i torra
hilllen har han spillt det, ej utgjutit
det på marken, så att det hade kunnat öfverskylas med jord.
8. För att väcka harn1, för att kräfYa hämnd, lät jag hans blod falla på
hällen, där det ej kunde varda öfverskyldt.
3 Mos. 17: '3· s 1\Ios. 12: r6, 24.
9· Därföre säger Herren, Herren,
så: Ve blodskuldernas stad! Också
yi\1 jav. öka vedhögen.

ro. Liigg mycken ved på, tiind på
elden, koka köttet färdigt och låt
spadet koka, att benen må förbrännas!
II . Ocll ställ grytan tom på sina
glöd, att hon må varda het, hennes
koppar glödgad och orenheten där
inne frånsmält och hennes ärg borttagen!
12. Hon trotsar allt arbete, och hennes myckna fu·g vill ej gå bort. I
elden med hennes ärg!
13. Skfu1dlig är din oreuhet. Emedan jag ville rena dig, men du dock
ej vardt ren, skall du icke renas mer
från din orenhet förrän jag på dig
har stillat min harm.
Hes. r 6: 4•.
14. Jag, Herren, har talat. Det
skall komma, och jag skall göra det,
ej gifva efter och ej skona och ej
ångra mig. Efter dina vägar och dina
onda gärningar skall man döma dig,
säger Herren, Herren.
I 5· Och Herrens ord skedde till
mig sålunda:
I 6. Människobarn! Si, jag vill genom ett olycksslag taga ifrån dig dina
ögons fägnad ; men håll dock ingen
klagolåt och gråt ej, och dina tårar
flyte icke!
17. Sucka tyst, håll ingen dödsfest,
bär din hufvudbindel och sätt skor
på dina fötter och skyl icke ditt skägg
och ä t icke gästers bröd!

3 Mos. 13: 45·

o Sam. rs: 30.

Mik. 3: 7·

18. Och jag talade till folket om
morgonen, och min hustru vardt död
på aftonen, och nästa morgon gjorde
jag såsom mig hade blifvit befalldt.
19. Och folket sade till mig: vill du
icke säga oss huru vi skol<> förstå, att
du gör så?
20. Och jag svarade dem: Herrens
ord har skett till mig sålunda:
2r. Säg till Israels hus: Så säger
Herren, Herren: Si, jag Yilllåta ohelga
min h elgedom, eder krafts stolthet,
edra ögons fägnad och eder själs
längtan; och edra söner och edra döttrar, hvilka I hafven öfvergifvit, skola
falla för svärdet.
22. Och gören då I såsom jag nu
har gjort! Skylen icke edert skägg
och ilten icke gästers bröd,
23. men hären edra hufvudbindlar
och eclra skor på eflra fötter! Hållen
36
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ingen klagolåt och gråten icke, men åt hednafolken och utrota dig utur
försmäkten genom edra synder och folken och utplåna dig utur länderna
sucken, den ene mot den andre!
och förgöra dig, och du skall erfara,
Hes. 4' '7·
att jag är Herren.
24. Och Hesekiel vare eder en förebild! Alldeles såsom han har gjort,
8. Så säger Herren, Herren: Emeskolen I göra när detta kommer; och dan Moab och Seir sade: •Si, Judas
I skolen erfara, att jag är Herren, hus är likt andra hednafolk•,
Es. 15: x. t6: 2. Jer. 48: ·I .
Herren.
9· si, därföre skall jag göra Moabs
25. Och dn människobarn! si, på
den dagen då jag tager ifrån dem de- sida, ifrån städerna Zebi-Erez, Betras fäste, deras äras fröjd, deras ögons Hajesimot, Baal-Meon och fram till
fägnad och deras själs åtrå, deras Kirjatairu, ingen undantagen,
ro. öppen för österns barn, likasom
söner och deras döttrar,
26. på den dagen skall någon, som jag vill göra med Ammous barns land,
har sluppit undan, komma till dig för hvilka jag skall j:,.-ifva dem till besittning, så att Ammans barn ej mer
att berätta allt i dina öron.
27. På den dagen skall din mun skola varda räknade ibland folkupplåtas till samspråk med den und- slag.
II. Och på Moab skall jag verksluppne, och du skall tala och icke
mer vara stum, och du skall vara dem ställa mina straffdomar, och de skola
till en förebild, och de skola erfara, erfara, att jag är Herren.
att jag är Herren. Hes. 3' o6. 33' .,, • •·
12. Så säger Herren, Henen: Emedan Edom var så hämndlysten på
Judas hus och försyndade sig svårli25 Kapitlet.
gen med sin hämnd på dem,
Emot Ammo11., Moab, Edom ock Felt'stea .

Herrens
O chsålunda:

ord skedde till mig

Jer. 49' 7·

13. därföre säger Herren, Herren,
så: Jag skall uträcka min hand emot
Edom och utrota därutur såväl folk
som djur och lägga det i ödesmål
ifrån Teman och ända fram till D edan.
För svärd skola de falla.
14. Och jag skall verkställa min
hämnd på Edom genom mitt folk Israel, och de skola göra med Edom
efter miu vrede och min barm, och
de skola erfara min hämnd, säger
Herren, Herren.
r Jl.lakk. s: 3· 2 Makk. ro: r6, '7·

2. Människobarn, vänd ditt ansikte
emot Alnmons barn och profetera
emot dem
Jer. 49; r.
3· och säg till Ammans barn: Hören Herrens, Herrens, ord: Så säger
Herren, Herren: Emedan du hånade
min helgedom, när den vardt ohelgad, och Israels land, när det vardt
ödelagd t, och Judas hus, när de gingo
i landsflykt,
4· si, därföre skall jag gifva dig åt
österns barn till besittning, och de
rs. Så säger Herren, Herren: Emeskola i dig bygga sina gårdar och i dan Felisteema voro så hämndlystne
dig anlägga sina boningar, de skola och utkräfde hämnd med förakt, med
äta din frukt och dricka din mjölk; ilska, skadelust och gammal fiendskap,
5· och jag skall göra Rabba till en
2 Krön. 28: 18. Es. q; 29. J er. 47' '·
betesmark för kameler och Ammans
16. därföre säger Herren, Herren,
barns land till en_lägerplats för fåra- så: Si, jag skall uträcka min hand
hjordar, och I skolen erfara, att jag emot Fetisteerna och utrota Kreteerna
är HelTen,
och förgöra hvad som är kvar vid
6. ty så säger Herren, Herren: Eme- st randen af hafvet;
dan du klappade i händerna och stam17. och jag skall på dem verkställa
pade med fötterna och gladde dig i stor härund och tukta dem med harm;
förakt och ilska öfver Israels land,
och de skola erfara, att jag är Her7· si, därföre skall jag uträcka min ren, när jag på dem verkställer min
hand öfver dig och gifva dig till byte , hämnd.
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26 Kapitlet.
Emot Tyrus.

O

ch på elite året, på första dagen i
första månaden skedde Herrens
ord till mig sålunda:
2. Människobarn! emedan 'I'yrus
med hån har sagt om Jerusalem:
•Folkens port är nedbruten; man
skall vända sig till mig, jag skall blifva uppfylld, det är ödelagd t>;
3· därföre säger Herren, Herren, så:
Si, jag skall vända mig emot dig Tyrus och upphiifva många folk emot
dig, likasom hafvet upphäfver sina
böljor.
Es. 23: r. J er. 47: 4· Am. r: 9 ·
4· Och de skola förstöra 'I'yri murar och nedrifva dess torn, och dess
grus skall jag låt~ bortsopa och göra
det till en torr khppa.
5· Det skall blifva en ort i midteu
af hafvet, där man utspänner nät,
ty jag har talat, säger Herren, Herren, och till ett byte skall det blifva
för hednafolken.
6. Och dess döttrar på landsbygden
skola dräpas med svärd, och dc skola
erfara, att jag är Herren.
7· Ty så säger Herren, Herren: Si,
jag skalllåta Nebukadnezar, konungen
i Babel, en konung öfver konungar,
komma till 'I'yrus norr ifrån med hästar och vagnar, med ryttare och en
stor skara af folk.
Dan. o: 3 7.
8. Dina döttrar på landsbygden
skall han dräpa med svärd och bygga
skans emot dig och uppkasta vall
emot dig och upplyfta sköld emot
dig.
9· Och sin murbräcka skall han
uppställa emot dina murar, och dina
torn skall han nedbrytamedsina vapen.
ro. Genom sina hästars myckenhet
skall ban hölja dig med dems damm;
för dån af ryttare och hjul och vagnar
skola dina murar darra när han går
in i dina portar, likasom man går in
i en eröfrad stad.
r r. Med sina hästars hofvar skall
ban nedtrampa alla dina gator, ditt
folk skall han dräpa med svärdet, och
dina väldiga stoder skola falla till
marken.
Es. s: 28. }er. 47: 3·
12. Och de skola plundra ditt gods
och röfva dina handelsvaror och nedrih·a dina murar o h nedbryta dina
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ståtliga hus; och dina stenar och ditt
trävirke ocll ditt grus skola de kasta
i hafvet.
13. Och jag skall göra ände på dina
sångers larm, och dina barpors ljud
skall icke höras mer.
Es. 24: 8. J er. 7: 34· r6: ?·
14· Och jag skall göra dtg till en
torr klippa; till en ort, där man utspänner nät, skall du blifva; du skall
ej mer bebyggas, ty jag, Herren, Ilar
talat, säger Hen·en, Herren.

rs. Så säger Herren, Herren, till
'I'yrus : Si, för dånet af ditt fall, när
de slagne sucka, när ditt folk slaktas
och mördas, skola öarna darra.
16. Och alla llafvets furstar skola
stiga ned från sina troner och bortlägga sina mantlar och slita af sig
sina stickade kläder; de skola kläda
sig i skräck, sätta sig på marken och
ständigt förskräckas och häpna öfver
dig;
Upp. rS: 9·
17. och de skola uppstämma en
klagosång öfver dig och säga till dig:
huru gick du så förlorad, du hafveus
drottning, den berömda staden, som
var så mäktig på hafvet, ocll h vilkens
inbyggare injagade skräck hos alla
som där bodde!
r8. Nu, på ditt falls dag bäfva öarna, och hafvets öar stå bestörta öfver
ditt slut;
19. ty så säger Herren, Herren:
När jag gör dig till en öde stad, lik
de städer, i hvilka ingen bor, när jag
låter hafvets djup upphäfva sig emot
dig och stora vatten öfverhölja dig
20. och jag låter dig fara ned till
dem som hafva farit ned i grafven,
till forntida f o! k, och gifver dig bostad i underjorden i de eviga öknarna,
hos dem som hafva farit ued i grafven, så att du aldrig skall Yarda bebodd, då skall jag låta bärliga ting
ske i de lefvandes lan d.
2 r. På förskräckligt sätt skall jag
göra ända med dig, ·och du skall sökas och icke finna5 mer till evig tid,
säger Herren, HerFen.
Hes. 28: '9·
27 Kapitlet.

och

Klag-ostmg- öfver Tyrus.

Herrens ord skedde till mig
sålunda:
~,
·~:·\
~

\.
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Och uu, människobarn, uppstäm skap med dig; elfenben ocll cuenl10lls
öfver Tyrus en klagosång
gåfvo de dig i betalning.
Es. 23: I . Am . x: 9·
16.. Syrien dref handel med dig för
3· och säg till Tyrus, som ligger dina tillverkningars myckenhet; med
vid hafsinloppen, som drih·er handel rubiner, med mörkröda och stickade
med folken på många öar: Så säger tyger och med fint linne, med koralHerren, Herren : Tyrns! u u säger: ler och karbunklar betalade de dina
•Jag är fullkomlig i skönhet>.
varor.
Kiag. o: '5·
17. Juda och Israels land drefvo
4· Miut i haf,·et äro dina gränser. ock handel med dig; hvete från MinDe som byggde dig gjorde din skön- nit och bab·erk och honung och olja
het fullkomlig.
och balsam gåfvo de dig i utbyte.
5· Af cypresser från Senir byggde
Dom. u: 33·
dc båda dina bredsidor; ceuer ifrån
rS. Damaskus dref handel med dig
Libanon togo dc, att göra dig en mast för dina tilh·erkningars myckenhet,
clii.raf.
f<ir mängden af allehanda gods, med
6. Af ekar ifrån Basan gjorde de ,·in ifrån Helbon och hvitaste ull.
c1ina åror; din roddarebänk gjorde de
rg. V edan och Jamn betalade dina
uf elfenben, infattad t i buxbom ifrån varor med väfnader; smid t järn, kasia
Kitteernas öar.
och kalmus gåfvo de c1ig i utbyte.
7· Fina~te linne med stickad t arbete
20. Deuan dref handel m ed dig med
ifrån Egypten va1 ditt segel och tjä- ridtäcken att lägga på hästar.
nade dig till flagga; mörkblått och
21. Arabien och alla Kedars furstar
mörkrödt tyg ifrån Elisas kuster var hade handelsgemenskap med dig; med
ditt däck tält.
lamm och vädurar och bockar drefvo
S. Folk ifrån Zidon och Anad voro 1 dc handel med dig.
dina roddare. De vise, hvilka du själf
I :-Jos. o;: '3·
P; . 12a: s.
22. Köpmän ifrån Saba och Rama
i dig hade, o Tyrus, dem tog du till
skeppare.
dreh-o handel med dig; med alla de
9· De äldste i Gebal och dess vise bästa slag af specerier och med alla
am·ändes af dig till att laga dina slag af ädla stenar och med guld beskador. A.lla skepp i hafvet och deras talade de dina ,·aror.
sjöfolk begagnade du för att drifva
23. Haran och Kanne och Eden
din byteshandel. x Kon. s: 1 8. P .• . 8 3 : 8.
och köpmän ifrån Saba, Assur och
10. Perser och Lydier och Puteer Kilmad drefvo handel med dig.
,·oro i din här, dina krigsmän; sköld
24. De drefvo handel med dig med
och hjälm hiingde de upp hos dig, dyrbara kläder, med mörkblåa och
de gåh·o dig ditt anseende.
stickade mantlar och med kistor fulla
r r. An·ads söner och din egen krigs- af brokiga tyger, hvilka, ombundna
här stodo rum1t omkring på dina och omsnörda med tåg, kom mo i din
murar och utgjorde besättningen i marknad.
dina torn; sina sköldar upphängde de
25. Tarsis-skepp förde ut dina varor,
på dina murar rundt omkring; de och mätt och mycket mäktig blef du
gjorde din skönhet fullkomlig.
midt i hafvet.
12. Tarsis dref handel med dig för
26. Öfver stora vatten förde dig dina
myckenbeten af allt ditt gods; med roddare. Ett östanväder krossade dig
silh·er, jäm, tenn och bly betalade de m id t i bafvet.
Hes. I 7: Io.
dina varor.
27. Ditt gods ocll dina varor, din
13. Javan, Tuba! och 1\Iesek drefvo köpenskap, ditt sjöfolk och dina skephandel med dig; slafvar och koppar- pare, de som skulle laga dina skador,
kärl gåfvo de dig i utbyte. I Mos. I o: 2 • de som skötte din byteshandel, alla
r4. De som voro ifrån Togarma be- de krigsmän, som du hade, och allt
talade dina varor med vagnsllästar och det folk, som var i dig, de föllo m id t
meu ridhästar och med mulåsnor.
i bafvet på ditt falls dag.
15. Declans barn dreh·o handelmed
28. Vidljudet af dina skeppares nöddig ; många öar hade bandel~gemen- rop darrar dctt kringliggai!Cle hyg,kn,
2.
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29. och alla som föra åra stiga ned
från sina skepp; sjömän och alla skeppare på hafvet stanna i land
30. och höja öfver dig sin stämma
och klaga bittert och kasta stoft på
sina hufvud, beströ sig med aska
3I. och raka sig för din skull skalliga och kläda sig i säckar och gråta
öfver dig med bittert sinne, med bitter klagan;
J er. 48: 37·
32. och de uppstämma öfver dig i
sin sorg en klagosång och sjunga öfver dig: »Hvad är såsom Tyrus, som
har blifvit gjordt till intet midt i hafvet?•
33· När dina varor hemkorum o ifrån
hafven, mättade du många folk; med
dina skatters mängd och med dina
varubyten riktade du jordens konungar.
34· När du, krossad af hafvet, sjönk
i vattnets djup, då föll med dig din
handel och ditt hela folk.
35· Alla, som bo på öarna, häpna
öfver dig, och deras konungar fattas
af rysning, deras ansikten darra.
36. De som bland folken drifva handel hvissla hånfullt öfver dig. Förskräckligt blef ditt slut, och du skall
ej mer finnas till evig tid.

28 Kapitlet.
Tyri konmtg en f a lle1l. JCerub. Zt"dons frrll.
Zions ujjrättelse.

Henens
O chsålunda:

ord skedde till mig

2. Människobarn, säg till fursten i
Tyrus : Så säger Herren, Herren:
Emedan ditt hjärta var stolt och du
sade: •en gud är jag; på ett gudasäte
sitter jag midt i hafvet»; och dn dock
är en människa och icke en gud, men
ditt hjärta förhäfver sig såsom dn vore
en gud, - Es. 31: 3· Hes. 2 7: 4· Dan. s: 20.
3· si, visare var du än Daniel; intet
hemligt var förborgadt för dig.

Dan. x:

17 1 20.

4. Genom din vishet och ditt förstånd skaffade du dig gods och vann
guld och siliver i dina skattkamrar.
5· Genom din myckna vishet i din
handel förkofrade du ditt gods, och
ditt hjärta vardt stolt öfver ditt gods,6. därföre säger Herren, Herren,

KAP. 28: 18.

så : Emedan ditt hjärta förhäfde sig,
såsom om dn vore en gud,
7· si, därföre skall jag låta korurna
öfver dig främmande vilda folk, och
de skola draga sina svärd emot din
visdoms härlighetoch oskära din glans.
Hes. 26: 7·

8. De skola störta dig i grafven,
och du skall dö, såsom slagne kämpar dö, midt i hafvet.
9· Skall du väl då säga inför din
dråpare: •jag är en gud» ändock du
är en människa och icke en gud, i
elens hand, som vill fälla dig?
10. De oomskurnes död skall du
dö genom främlingars hand, ty jag
har talat, säger Herren, Herren.
r r. Och Herrens ord skedde tillmig
sålunda:

r2. Människobarn, stäm upp en Idagosång öfver konungen i Tyrus och
säg till honom: Så säger Herren,
Herren: Du fulländningens insegel!
full af vishet och fullkomlig i skönhet,
I3. satt du i ett eden, en Guds lustgård, öfvertäckt med alla slag af ädla
stenar, med karneol, topas, kalcedon,
krysolit, onyx, jaspis, safir, rubin, smaragd och guld; dina pukor och dina
flöjter voro i din tjänst, färdiga på
den dag då du skapades.
r4. En smord, en öfverskyggande
Kerub var du, och jag hade gjort dig
därtill; på ett Guds helgedoms berg
var din plats, mellan gnistrande ädelstenar gick du fram.
r5. Lyckosam var du i dina vägar
ifrån den dag då du skapades till dess
ondska vardt funnen i dig.
r6. Under din myckna handel vardt
du iunantill full med orättfärdigt gods,
och du syndade, och jag bortvisade
dig såsom ohelig ifrån Guds berg och
ryckte den öfverskyggande Keruben
bort ifrån de gnistrande ädelstename.
r7. Stolt var ditt hjärta af din skönhet; du fördärfvade din vishet för din
skönhets skull. Till jorden kastade
jag dig. För konungar gjorde jag dig
till en spegel.
r8. Genom dina synders mängd, genom orättrådigheten i din handel ohulgade du dina helgedomar, och en eld
lät jag utgå utur dig, som förtärde
36*
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dig, och jag gjorde dig till aska på
jorden för allas ögon, som s:'lgo dig.
19. Alla, som hafva känt dig ibland
folken, häpna öfver dig. Förskräckligt blef ditt slut, och till evig tid
skall du ej mer finnas.
H es. 26: x6.
20. Och Herrens ord skedde till mig
sålunda:
21. Människobarn, vänd ditt ansikte
mot Zidon och profetera mot det

Es. 23: 2, 4·

och säg: Såsäger Herren, Herren: Si, jag vill vända mig emot dig,
Zidon, och på dig bevisa min ära,
och de skola erfara, att jag är Herren, när jag där verkställer mina domar och där bevisar min helighet.
23. Och jag skall emot det säuda
pest, och blod skall vara på dess gator,
och där skOla slagne falla för svärd,
som lyftes ifrån alla håll emot det,
och dc skola erfara, attjag är Herren.
2.f. Och icke för Israels hus skall
tller vara törne, som sticker, eller
tistel, som sårar, ifrån alla dem som
ho rundt omkring och som m1 förakta dem, och de· skola erfara, att
jag är Herren, Herren.
22.

25. Så säger Herren, Herren: När
jag församlar Israels hus ifrån de folk,
där de varit förskingrade, så skall jag
på dem bevisa min helighet inför hednafolkens ögon, och de skola bo uti
sitt land, som jag har gifvit åt min
tjänare Jakob;
26. och de skola bo där i trygghet
och bygga hus och plantera vingårdar och bo trygge, när jag verkställer
mina domar öh·er alla, som rund t omkring hafva föraktat uem; och de skola
erfara, att jag är Herren, deras Gud.

29 Kapitlet.
Emot Egypten..

I

tionde året, på tolfte dagen, i tionde
månaden, skedde Herrens ord till
mig sålunda:
2. Människobarn, vänd ditt ansikte
mot Farao, konungen i Egypten, och
p;ofetera emot honom och emot hela
Egypten! Es. xg: x. Jer. 44: 30. 46: 2, '3·
3· Tala och säg: Så säger Herren,

Herren: , i, jag Yill Yiimla mig emot
dig, Farao, Egyptens konung, den
stora krokodilen, som ligger midt uti
sina floder och säger: mig tillhörer
min flod, och jag har själf gjort mig
den.
4· Och jag skall sätta krokar i dina
käftar och låta fiskarue i dina floder
hänga sig fast vid dina fjäll, och jag
skall draga dig upp utur dina floder
och alla fiskar i dina floder, som hänga
fast vid dina fjäll;
5· och jag skall kasta dig ut i öknen, dig och alla fiskarue i dina floder; på marken skall du blifva liggande, du skall icke borttagas ocl!
icke upphämtas; åt markens djur och
åt himmelens fåglar skall jag gifva
dig till spis.
6. Och alla Egyptens inbyggare
skola erfara, att jag är Herren. Emedan de hafva varit en staf af rör för
Israels hus, 2 Kon. x8: 21.
Es. 36:6.
7· när de fattade dig Yid handen,
brast du sönder och uppristade deras
hela sida, och när de stödde sig på
dig, bröts du af och kom allas länder
att darra 8. därföre säger Herren, Herren, så:
Si, jag skall låta svärd komma öf\·er
dig och skall utrota utur dig både
folk och djur.
9· Och Egyptens land skall varda
tomt och öde, och de skola erfara,
att jag är Herren. Emedan han sade:
mig tillhörer min flod, och jag har
själf gjort den,
ro. si, därföre vill jag vända mig
emot dig och dina floder och göra
Egyptens land till ödemarker, till en
öde öken, ifrån Migdol till , yene och
till Etiopiens gräns.
Hes. 3o: 6.
I I. Ej skall människafot där gå fram,
och fot af djur skall ej gå fram där,
och det skall varda obebodt i fyratio år.
12. Och jag skall göra Egyptens
land till en ödemark ibland ödelagda
länder, och dess städer skola, ibland
öde städer, varda ödelagda i fyratio
år, och jag skall förskingra Egyptierna ibland hednafolken och förströ
dem i länderna.
13. Dock säger Herren, Herren, så :
När fyratio år hafva gått till ända,
1 vill jag församla Egyptierna ifrån de
folk, dit de hafva varit förskingrade,
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q. och återupprätta Egypten o~h
föra dem tillbaka till ratros' land, till
deras ursprungs land, och de skola
där blifva till ett ringa rike.
15. Det skall blifva ringare än andra
riken och ej mer förhäfva sig öfver
folken, och jag skall så försvaga dem,
att de icke skola råda öfver folken.
16. Och det skall mer ej för Israels
hus vara till ett stöd, som påminner
om dess synd att hafva hållit sjg till
dem; och de skola erfara, att Jag är
rierren, IIerren.
17. Och i tjugusjunde året, på första
dagen i första månaden, skedde Herrens ord till mig sålunda:
18. Människobarn! Nebukadnezar,
konungen i Babel, har låtit sin krigshär göra ett llårdt arbete mot Tyrus;
allas hufvud hafva blifvit skalliga och
allas skuldror skafna, och någon lön
har h varken han eller hans krigshär
fått ifrån Tyrus för det arbete, som
han där har haft.
19. Därföre säger IIerren, Herren,
så: Si, jag vill gifva åt Nebukadnezar, konungen i Babe~ Egyptens _!.and,
ocll han skall bortföra dess folkmangd,
och han skall plundra och röfva dess
skatter, och de skola blifva lönen åt
hans krigshär.
.
20. Såsom hans sold, för hv1lken
han har tjänat, vill jag gifva honom
Egyptens land; ty för mig hafva de
arbetat, säger Herren, Herren.
21. På den dagen skall jag låta ett
horn uppväxa åt Israels hus och gifva
dig öppen mun ibland dem, och de
skola erfara, att jag är Herren.

30 Kapitlet.
Egyptms och Faraos falt.

Herrens
O chsålunda:

ord skedde till mig

2. Människobarn, profetera och säg:
Såsäger Herren, Herren: Järnren eder!
Ack den dagen!
3· Ty nära är dagen, och nära är
Herrens dag, en mulen dag; en hednafolkens tid skall den vara.

Joel o: 1. Zcf.

t:

14.

4. Och svärd skall komma öfver
Egypten och ångest öfver Etiopien

KAP. 30: 1 6.

när slagne falla i Egypten och man
för bort dess folkmängd och dess
grundvalar rifvas neJ.
lk 20: 3·
5· Etiopien och Pnt och Lud och
alla främlingar, som där äro, och Kub
och det förbundna folkets söner skola
med dem falla för svärdet.
6. Så säger Herren: Och Egyptens
hjälpare skola falla. ~ch. des~ styrk?S
stolthet skall sjunka; ifran M1gdol tlll
Syene skola de där falla för sväru,
säger Herren, Herren;
Hes. 29: to.
7· och det skall ödeläggas ibland
ödelagda länder, och dess städer skola
varda öde ibland öde städer,
8. och de skola erfara, att jag är
Herren, när jag upptänder en eld i
Egypten och alla dess hjälpare förkrossas.
9· På den dagen skola sändebud
utgå ifrån mig på.skepp för att s:Orämma de lugna Etioperna, och angest
skall fatta dem såsom för Egyptens
dag; ty si, det kommer.
10. Så silger Herren, Herren: Och
på Egyptens folk skall jag göra slu~
igenom Nebukadnezar, konungen 1
Babel.
I I. Han och hans folk med honom,
de vildaste ibland hednafolken, skola
efterskickas för att fördärfva landet;
och de skola blotta sina svärd emot
Egypten och uppfylla landet med
slagna.
Hes . 28: 7·
12. Och floderna skall jag uttorka
och sälja landet i onda människors
hand och genom främlingar ödelägga
landet och hvad däri är. Jag, Herren, har talat.
Es. xg: 5·
13. Så säger Herren, Herren: ~~h
jag skall förstöra b.elätena och. gora
slut på afgudarne 1 Nof, och mgen
furste skall mer vara ifrån Egyptens
land, och jag skall sätta skräck i Egyptens land,
14. och jag skall ödelägga Fatros
och upptända en eld i Zoan och verkställa mina domar på No;
15. och jag skall utgjuta min harm
öfver Sin, Egyptens fäste, och utrota
folkmängden i No;
16. och jag skall upptända en eld i
EgYpten, Sin skall ängslas och våndas,
och No skall tagas med Yå.ld och N of
belägras på ljusa dagen.

K,\P. 30: 17.
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17. Och Avens och :Fibesets krigare
skola falla för svärd och de själfva gå
i landsflykt.
18. Och dagen skall blifva mörk i
Tahpanhes, när jag där sönderbryter
Egyptens ok och dess stolthet får en
ända. Ett moln skall hölja det i mörker, och dess döttrar skola gå i landsflykt.
19. Och jag skall verkställa mina
domar i Egypten, och de skola erfara, att jag är Herren.
20. Och i elfte året, på sjunde dagen
i första månaden, skedde Herrens ord
till mig sålunda:
21. Männi kobarn! jag har afbrutit
armen på Farao, konungen i Egypten;
och si, den har icke blifvit förbunden,
så att man har användt några läkemedel eller lindat den för att förbinda
och stärka den till att föra svärdet.
22. Därföre säger Herren, Herren,
så: Si, jag vill vända mig emot Farao,
konungen i Egypten, och afbryta hans
armar, den friska jämte den brutna,
och jag skall låta svärdet falla utur
hans hand;
23. och jag skall förskingra Egyptierna ibland folken och förströ dem
i länderna
24. och stärka armarue på konungen
i Babel och sätta mitt svärd i hans
hand och afbryta Faraos armar, och
han skall sucka inför honom, såsom
en slagen kämpe suckar.
25. Och jag skall stärka annarue
på Bahels konung, och Faraos armar
skola sjunka, och de skola erfara, att
jag är Herren, när jag sätter mitt
sYärd i hand på Bahels konung, att han
skall uträcka det emot Egyptens land;
26. och jag skall förskingra Egyptierna ibland folken och förströ dem
i länderna, och de skola erfara, att
jag lir Herren.

3 x Kapitlet.
Assyrim oclt l!.gyjtm under bildm af dl träd.
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3· Si, Assur yar en I,ibanons ceder,
hade sköna grenar och en skuggl"ik
k rona och en hög vä.xt, och mellan
täta grenar uppsköt hans topp.
Hes.

17:

3,

22.

4· Vatten befordrade haus växt, djupet fostrade honom, skickade sina
strömmar rundt omkting det ställe,
där han växte, och sände sina ränn ilar
till alla träd på marken.
5· Därföre vardt han högre än alla
markens träl! och blefvo hans kvistar
talrika och hans grenar långa af det
rika vatten, där han växte.
6. På hans kvistar byggde alla himmelens fåglar sina bon, och under
hans grenar födde alla markens djur,
och i hans skugga sutto hela stora
foll<.
Dan. 4: 9·
7· Och han var skön genom sin
storhet och sina grenars längd, ty
han hade sin rot vid rika vatten.
8. Inga cedrar i Guds lustgård öfver träffade honom, inga cypresser hade
kvistar såsom hau, och inga lönnar
hade grenar såsom han; intet träd i
Guds lustgård var honom likt i sköuhet.
9· Jag hade gjort honom skön genom mängden af hans grenar, och
alla Edens träd, som voro i Guds
lustgård, afundades honom.
10. Därföre säger Herren, Herren,
så: Emedan han vardt så bögväxt
och sköt sin topp mellan täta grenar
och hans hjärta förhäfde sig öfver
hans höghet,
II. så skall jag gifva honom i våld
åt hjälten ibland hednafolken; han
skall förfoga öfver honom. För hans
ondskas skull försköt jag honom;
1 2. och främlingar, vilda folkskaror,
nedhöggo honom och läto honom
Jigga; på bergen och i alla dalar föllo
hans grenar, och hans grenar låga
sönderbrutna i alla jordens dälder,
och utur hans skugga trädde alla jordens folk och läto honom ligga.
Hes. 28: 7·

30:

II.

r3. På hans fallna stam slogo alla
ch i elfte året, på första dagen i himmelens fåglar ned, och vid bans
tredje månaden, skedde Herrens
grenar lägrade sig alla markens djur,
ord till mig sålunda:
r4. på det att inga träd utmeu vat2. Människobarn, säg till Farao, ko- ten måtte förhäfva sig öfver sin höjd
nungen i Egypten, och till hans folk: eller skjuta sin topp mellan täta grenar, och inga växter, som chicka vatHvem är du lik i din storhet?

O

HESEKIEL.

8 49

ten, i sin höghet lita på sig själfva;
ty de äro alla bestämda till döden,
till underjorden, likasom människors
barn, som fara ned i grah·en.
15. Så säger Herren, Herren : På
den dag, då han for ned i dödsriket,
lät jag djupet kläda sig i sorgdräkt
för hans skull och höll dess flöden
tillbaka, och stora vatten blefvo hämmade, och jag lät Libanon för hans
skull kläda sig i svart, och alla markens träd höljde sig för hans skull.
16. För dånet af hans fall kom jag
folken att darra, och jag lät honom
fara ned i dödsriket till andra, som
hafva farit ned i grafven; och så tröstade sig i underjorden alla Edens
träd, de förnämsta och de bästa ifrån
Libanon, som alla hade druckit vatten.
..

Es. 14: 9·

17. Afven dessa foro med honom
ned i dödsriket till dem som hade
fallit för svärd och till dem som hade
varit hans arm och som hade suttit
ibland folken under hans skugga.
18. Vid hvilket är väl du alltså att
förlikna i härlighet och storhet ibland
Edens träd? Också skall du störtas
ned, likasom Edens träd, i underjorden; ibland oomskurne skall du ligga,
med dem som hafva fallit för svärd.
Så skall det gå med Farao och med
allt hans folk, säger Herren, Herren.
Hes. 28:

10.

32: 19.

32 Kapitlet.

och

Babcls svärd öJv er Egyjtm.

i tolfte året, på första dagen
i tolfte månaden, skedde Herrens
ord till mig sålunda:
2. Människobarn, stäm upp en klagosång öfver Farao, konungen i Egypten, och säg till honom: Vid ett ungt
lejon ibland folken vardt du liknad,
men såsom en krokodil i hafvet var
du, och du sprängde fram i dina floder, och du upprörde vattnet med dina
fötter och uppgrumlade dess floder.
Hes .•9 , 3.

3· Så säger Herren, Herren: Och
j ag vill utbreda öfver dig mitt nät
genom en samling af många folk,
och de skola draga dig upp med mitt
garn ;
Hes. 12: , 3 . , 7, 2o.
4· och jag skall låta dig ligga på

:KAP.32:Ui.

jorden, på marken skall jag kasta dig
och låta alla himmelens fåglar slå ned
öfver dig, och med dig skalljag mätta
alla landets vilddjur;
Hes. , 9 , 5 .
S· och jag skall lägga ditt kött på
bergen och fylladalarnemed ditt skrof,
6. och jag skall vattna landet, där
du har summit, med ditt blod, ända
upp till bergen, och dälderna skola
varda uppfyllda af dig.
7· Och när jag utsläcker dig, skall
jag draga ett täckelse öh·er himmelen
och kläda dess stjärnor i svart, solen
skall jag täcka med skyar, och månen
skall ej låta sitt ljus lysa ;
Es. , 3, ,o.
Joel o:

10,

31.

3: •S· l\Iatt. 24: 29.

Luk.

21:

•s·

8. alla ljus, som lysa på himmelen,
skall jag kläda i svart för din skull
och lägga mörker öfver ditt land,
säger Herren, Herren.
9· Och många folks hjärtan skall
jag göra bestörta när jag låter din
undergång komma till folkens kunskap i länder, som du icke har känt;
ro. och jag skall komma folk att
häpna öfver dig, och deras konungar
skola svårligen rysa öfver dig när jag
lytter mitt svärd öfver dem, och de
skola hvmje stund bäfva, hvar och
en för sitt !if, på den dag då du faller.
u . Ty så säger Herren, Herren :
Konungens i Babel svärd skall komma
öfver dig.
12. För hjältars svä1·d skall jag låta
ditt folk falla; vilda hedningar äro de
alla och de skola plundra Egyptens
härlighet, och allt dess folk skall
vanla utödt;
Hes .•a: 7.
!3. och alla dess djur skalljag låta
dö bort ifrån de stora vattnen, och
mälluiskofot skall icke mer grumla
dem, och djurens klöfvar skola icke
mer grumla dem.
Hes .•9: ''"
14. Stilla skall jag då låta vattnen
ligga, och låta deras floder flyta såsom olja, säger Herren, Herren.
r s. När jag så har gjort Egyptens
land öde och landet blifvit ödelagd t
med hvad däruti är, när jag har siagit alla som där h""fva bott, då skola
de erfara, att jag är Herren.
r6. En klagosång är detta, och I,
sjungen den! Folkens döttrar skola
sjunga den; öfver Egypten och öfver
allt dess folk skola de sjunga den
säger Herren, Herren.

KAP. 32: 17.
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17. I tolfte året, på femtonde dagen hafva farit ned i dödsriket meJ si n a
i samma månad. skedde Herrens ord krigarrustningar, med S\•ärden lagda
till mig sålunda':
under sina hufvud, utan deras brott
betäcka deras ben, emedan de hafva
r8. Människobarn, uppstäm en graf- varit en skräck för hjältar i de lefsång öfver Egyptens folk och låt det vandes land.
och döttrar af ståtliga folk fara ned
28. Äfven du vardt krossad bland
uneler jorden till dem som hafva farit de oomskurne och fick din plats bland
n ed i grafven !
dem som blifvit fällde af svärd.
19. Är du väl bättre än någon an29. Där ligger Edom, dess konungar
nan? Far ned och lägg dig bland de och alla furst.'lr, som blifvit, trots sin
styrka, lagde till de af svärdet fällda.
oomskurne!
Hes. 28: 10.
20. Bland dem som hafva fallit för De ligga bland de oomskurne, och
svärd må de ligga. Svärdet är l ös- bland dem som hah•a farit ned i grafsläppt. Släpen det* undan och allt ven.
30. Där ligga alla höfdingar från
dess folk!
2r. Om Egypten skola starke hjäl- norden och Zidonier af alla slag, som
tar i dödsriket tillika med dess hjäl- hafva farit ned till de fällda kämpar,
pare, som bafva farit elit ned och ligga twts all den skräck de hafva spridt,
där oomskurne, fällde för svärd, så och de blygas nu för sitt öfvennod.
De hafva fått sin plats, de oomskurne,
tala:
Es. 1 4: 9 , 10.
22. Där ligger Assur och hela bans bland de af svärdet fällda; och sin
skara i grafvar rund t omkring honom, skam hafva de tagit med sig till dem
som hafva farit ned i grafven.
fällde alle, fallne för svärd.
31. Dessa skall Farao se och trösta
23. Sina grafvar bafva de fått långt
in i dödsriket, och rundt omkring sig öfver allt sitt folk. Af svärd skall
hans graf fick hans skara sin plats. Farao fällas och hela hans här, säger
Hes. 3, 16.
Där ligga de fällde alle, fallne fÖr Herren, Herren;
32. ty jag har satt honom till en
svärdet, de som spridde förskräckelse
skrilek i de lefvandes land; men ban
i de lefvandes land.
24. Där ligger Elam och allt hans skall blifva lagd bland de oomskurne,
folk rundt omkring hans graf, fällde till de af svärdet fällda, Farao och
alle, fallne för svärdet, hvilka oom- allt baus folk, säger Herren, Herren.
skurne bafva farit ned under jorden,
sedan de hafva spridt förskräckelse i
33 Kapitlet.
de lefvandes land; och sin skam togo
P.-ofetms
viiklarekall.
de med sig till dem som hafva farit
ned i grafven.
ch Herrens ord skedde till mig
25. Bland fällda kämpar fick han
sålunda:
sin lägerstad, med allt sitt folk; rundt
2. Människobarn, tala till ditt folks
omkring honom hah·a de fått sina
grafvar, oomskurne alle, fällde af svärd, barn och säg till dem: Om jag låter
de som spridde förskräckelse i de lef- svärd komma öh·er ett land och folvandes land; och sin skam togo de ket i landet utser ibland sig en man
med sig till dem som hafva farit ned och sätter honom åt sig till väktare
Hes. 3: 17.
i grafven. Bland fällda kämpar lig3· och denne ser svärdet komma
ger han.
26. Där ligger Mesek, Tubal och öfver landet och stöter i basunen och
allt deras folk; rundt omkring dem varnar folket
4. och någon hör basunens ljud,
hafva de fått sina grafvar, oomskurne
alle, fällde af svärd, de som spridde men icke låter varna sig, och svärdet
kommer och tager honom bort, så
förskräckelse i de lefvancles land.
skall bans blod vara öfver bans hufvud.
Hes. '7' 13.
s. Emedan han hörde basunens ljud
27. Men icke få de ligga bland de
fallna hjältar af de oomskurne, som och icke lät yarua sig, skall hans blod
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vara öfver honom, men hade han låtit
varna sig, skulle han hafva räddat
sitt lif.
6. Och om väktaren ser svärdet
komma och icke stöter i basunen och
folket icke blifver varnadt och svärdet kommer och tager bort någon af
dem, så blifver denne borttagen för
sin synd; men hans blod skall jag utkräfva af väktarens hand.
7· Och du människobarn, jag har
satt dig till en väktare för Israels hus;
så hör ordet ifrån min mun och varna
dem på mina vägnar!
8. När jag säger till den ogudaktige: »Du ogudaktige skall döden dö»,
och du icke har talat och varnat den
ogudaktige för hans väg, så skall
han, den ogudaktige, dö för sin synd;
men hans blod skall jag utkräfva af
din hand.
9. Och om du har varnat den o gudaktige till att omvända sig ifrån sin
väg och han icke vänder om ifrån
sin väg, så skall han dö i sin synd,
men du skall hafva frälst ditt lif.
ro. Och du, människobarn, säg till
Israels hus: Med rätta sägen I så:
våra öfverträdelser och våra synder
äro öfver oss, och genom dem gå vi
förlorade; och huru skola vi kunna
lefva?
1 r. Säg till dem: Så sant jag lefver, säger Herren, Herren: Jag hafver
ingen lust till den ogudaktiges död,
utan om den ogudaktige vänder om
ifrån sin väg, så skall han lefva. Orovänden eder, om vänden eder ifrån edra
onda vägar! och hvarföre viljen I dö,
Hes. r B: • 3, 32 .
I af Israels h u s?
12. Och du, människobaru, säg till
ditt folks barn: Den rättfärdiges rättfärdighet skall icke frälsa honom på
hans öfverträdelses dag, och den ogudaktige skall icke varda fälld för sin
ogudaktighet på den dag då han vänder åter från sin ogudaktighet; och
en rättfärdig kan ej lefva genom sin
rättfärdighet på sin synds dag.
Hes. 3:

20.

18: 24.

13. När jag säger om den rättfärdige, att han skalllefva, och han förtröstar på sin rättfärdighet och gör
något ondt, så skola alla hans rättfärdiga gärningar icke varda ihågkomna, u tan genom sin ondska, hvil-

kAP. :13: 2/i .

ken han har gjort, genom den skall
han dö.
I4· Och när jag säger om den ogudaktige: •Du skall döden dö •, och han
vänder åter ifrån sin synd och gör
rätt och rättfärdighet,
15. så att han återlämnar pant, betalar röfvadt gods, vandrar i lifvets
stadgar och icke illa gör, så skall han
för visso lefva och icke dö.
• Mos. •>= 26. s Mos . 24: '3· Hes. rB: 7·
r6. Alla hans synder, hvilka han
har begått, skola icke varda honom
ihågkomna; rätt och rättfärdighet
gjorde han, han skall lefva.
17. Och ditt folks barn säga: »Herrens väg är ej den rätta•; men det
är deras väg, som ej är den rätta.
Hes . ,s, 2 5• •9·
r8. Om en rättfärdig vänder åter
ifrån sin rättfärdighet och gör det
ond t är, så skall han därigenom dö;
19· och om en ogudaktig vänder
åter ifrån sin ogudaktighet och gör
rätt och rättfärdighet, skall han därigenom lef\·a.
2o. Likväl sägen I: Herrens väg är
ej den rätta. Jag skall döma eder,
hvar och en efter hans vägar, I af
Israels hus.
2 r. Och det begaf sig i tolfte året
af vår landsflykt, på femte dagen i
tionde månaden, att en som var undsluppen från Jerusalem kom till mig
och sade: •Staden är slagen•.
2
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22. Och Herrens hand kom öfver
mig aftonen innan den undsluppne
kom, och han upplät min mun förrär,
denne kom till mig den följande morgonen; och min mun vardt upplåten,
och jag var icke mer stum.
Hes. 24: 26, 27.

23. Och Herrens ord skedde till
mig sålunda:
24. Människobarn! de som kvar äro
på de öde platserna af Israels land
säga så: Abraham var en enda och
fick landet i besittRing, men vi äro
månge. Åt oss är landet gifvet till
besittning.
25. Säg därföre till dem: Så säger
Herren, Herren: I äten kött med blodet i och lyften edra ögon till edra
afgudar och utgjuten blod; och I skullen få besitta landet?
3 Mos. 19: 26.
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26. I män, I förliten eder på edert
svärd, och I kvinnor, I gören styggelse; och I orenen den ene den andres hustru, och I skullen få besitta
landet?
Hes. 18:6.
27. Så skall du säga till dem : Så
säger Herren, Herren: Så sa ut jag lefver, de som bo på de öde platserna
skola falla för svärd, och de som äro
på landsbygden, dem skall jag gifva
till spis åt vild dj uren, och de som äro
i fästen och kulor skola dö af pest;
28. och jag skall göra landet till en
öken och till en ödemark, och slut
skall vara på dess styrkas stolthet,
och Israels berg skola varda ödelagda,
så att ingen skall gå öfver dem;
29. och de skola erfara, att jag är
Herren, när jag har gjort landet till
en öken och till en ödemark, för alla
deras styggelser, hvilka de hafva beddfvit.
30. Och du, människobarn, ditt folks
barn tala med hvarandra om dig
inomhus och i dörrarna till husen,
och den ene säger till den andre, h var
och en till sin broder, så: låtom oss
gå och höra hvad det är för ett ord,
som utgår ifrån Herren!
.
31. Och de komma till dig hoptals,
och mitt folk stannar hos dig, och de
höra dina ord, men de göra dem icke;
ty hvad ljufligt är i deras mun, det
göra de, och deras hjärta går efter
deras lusta.
Es. 4" 2o. 53: •·
32. Och si, du är för dem såsom
en ljuflig sång, såsom en som har
vacker röst eller som spelar väl; och
de böra dina ord, men de göra dem
icke.
Es. 28: to.
33· Men när det kommer, och si,
det kommer, då skola de erfara, att
en profet har varit ibland dem.

34 Kapitlet.
De1l. ,·ätte lurdttl.

O

ch Herrens ord skedde till mig
sålunda:
2. Människobarn, profetera emot
Israels herdar, profetera och säg till
dem, till herdal"ll e: Så säger Herren,
Herren : Ve Israels herdar, som föda
sig själf,·a! Böra icke herdar föda
fåren?

3· Det feta uppåten I, och m ed ullen klädden I eder, det gödda slaktaden I; fåren födden I icke.
Sak. 11:16.

4· De svaga stärkten I icke, och det
kranka heladen I icke, och det brutna
förbunden I icke, och det förskingrade
förden I icke tillbaka, och det borttappade uppsökten I icke; utan med
hårdhet och med stränghet rådden I
öfver dem.
5· Och de blefvo förskingrade, af
brist på herde, och blefvo till spis för
alla markens vilddjur och förskingrades.
Es. 53: 6. Matt. g: 36.
6. Mina får lupo vilse på alla berg
och på alla höga kullar, och mina får
blefvo förskingrade öfver hela landet,
och ingen var, som frågade efter dem,
och ingen, som uppsökte dem.
7· Därföre, I herdar, hören Herrens
ord:
8. Så sant j ag lefver, säger Herren,
Herren, emedan mina får hafva blifvit till rof och miua får till spis för
alla markens vilddjur, af brist på herde, och mina herdar icke frågade efter
mina får, men herdame födde sig
själfva och icke födde miua får,
9· därföre - I herdar, hören Herrens ord,
10. så säger Herren, Herren si,
skall jag vända mig emot berdarne och
utkräfva mina får af deras hand och
göra slut på deras herdekall, och de
skola icke hädanefter föda sig själfva,
och jag skall rycka mina får u r deras mun, och de skola icke vara dem
till spis;
11. ty så säger Herren, Herren: Si,
jag vill själf uppsöka mina får och
hafva tillsyn öfver dem.
12. SåsÖrn en herde ser efter, när
han är ibland sina får, om några af
hans hjord äro förskingrade, likaså
skall jag hafva tillsyn öh·er mina får
och rädda dem ifrån alla de orter, dit
de hafva blifvit förskingrade på töcknets och mörkrets dag;
Luk. , 5 , 4 .
13. och jag skall utföra dem ifrån
folken och församla dem ifrån länderna och föra dem till deras eget
land och föda dem på Israels berg, i
dalarue och på alla bebodda platser
i laudet.
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14. ] ag skall föda dern på god betesmark, och på Israels höga berg
skall deras betesplats vara. Dir skola
de lägra sig på god belesplats och
hafva fett bete på Israels berg.
Ps. 23: z, •·

r 5· Jag skall själf föda mina får
och själf anvisa dem deras lägerplats,
säger Herren, Herren.
r6. Det borttappade skall jag uppsöka, och det förskingrade skall jag
föra tillbaka, och det brutna skall jag
förbinda, och det kranka skall jag
stärka, men det feta och det starka
skall jag fördärfva och sköta efter förtjäust.
17. Och I, mina får, så säger Herren, Herren: Si, jag skall döma m ellan får och får, mellan vädurarne och
bockarne.
Matt. •s' 3•.
r8. Var det eder för litet att afbeta
den bästa betesmarken, att I ock skullen med edra fötter nedtrampa hvad
ännu var kvar på edra betesmarker,
och var det eder för litet att dricka
det silade vattnet, att I ock skullen
med edra fötter uppgrumla hvad kvar
var?
19. Och mina får måste beta hvad
nedtrampad t var af edra fötter och
dricka hvad uppgrumladt var af edra
fötter.
20. Därföre säger Herren, Herren,
till dem så: Si, nu vill jag själf döma mellan det feta fåret och det magra
fåret.
2 r. Emedan I trängden med sida
och med bog och med edra horn
stångaden alla de svaga till dess I
drefven dem u t,
22. så vill jag hjälpa mina får, att
de icke mer skola varda till rof, och
jag skall döma mellan får och får;
23. och jag skall öfver dem sätta
en enda herde, som skall föda dem,
min tjänare David. Han skall föda
dem, och han skall vara deras herde;
Es. 40: 11. Jer. 30: 9·

Hes. 37: 24.

Joh. 1o: u. Ebr. 13: 20.

Os. 3: S·

I Petr. 2: 25.

24. och jag, Herren, skall vara deras Gud, och min tjänare David skall
vara furste ibland dem. Jag, Herren,
har talat.
25. Och jag skall upprätta ett fridsförbund åt dem och göra slut på
alla vilda djur i landet, och trygge

KAP- 35: 6.

skola de bo i öknen och sof\· a i skogarue.
26. Och jag skall göra dem och
hvad som ligger omkring min kulle
till eu välsignelse och låta regnet falla
på sin tid ; regnskurar af välsignelse
skall det vara;
Es. 44 : 3 . Ps. 68: 10.
27- och markens träd skola gifva
sin frukt, och jorden skall gifva sin
afkastning, och de skola vara trygge
i sitt land och erfara, att jag är Herren, när jag sönderbryter deras ok och
räddar dem utur deras hand, som
hafva förtryckt dem.
28. Och de skola icke mer vara ett
rof för hednafolken, och jordens vilddjur skola icke uppäta dem, och de
skola bo trygge, och ingen skall vara,
som stör dem.
J er. 30: 10. 46: • 7 .
29. Och jag skall låta uppväxa åt
dem en plantering till berömmelse,
och de skola icke mer ryckas bort af
hungersnöd i landet och icke mer
uppbära smälek af hednafolken,
30. men de skola erfara, att jag,
Herren, deras Gud, är med dern, och
att de äro mitt folk, Israels hus, säger
Herren, Herren.
31. Och I, mina får, den hjord,
h vilkens herde jag är, människor ären
I, och jag är eder Gud, säger Herren, Herren.

35 Kapitlet.
Emot Edqm.

Herrens
O chsålunda:

ord skedde till mig

2. Människobarn, vänd ditt ansikte
emot Seirs berg och profetera emot
det
J er. 49: 7· Hes. 25: 8. Am. "n.
3· och säg till det: Så säger Herren, Herren: Si, jag skall vända mig
emot dig, Seirs berg, och jag skall
uträcka min hand emot dig och göra
dig till en ödemark och till en öken.
4· Dina städer skall jag ödelägga,
och du själf skall blifva en ödemark,
och du skall erfara, attjag är Herren.
5· Emedan du hyste en evig fiendskap och gaf Israels barn ål svärdet
i våld på deras olyckas tid, på den
tid då syndamåttet var fullt,
6. därföre, så sant jag lefver, säger
Herren, Herren, skall jag förvandla
dig till blod, och blod skall förfölja
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dig. Alldenstund du icke har skytt
blod, skall ock blod förfölja dig.
7· Och jag skall göra Seirs berg
till en ödemark och en öken och därifrån utrota gående och kommande;
8. och jag skall uppfylla hans berg
med hans slagna; dina kullar och dina
dälder och alla dina dalar, på dem
skola falla de som fällas af svärd.
9· Till eviga ödemarker skall jag
göra dig, och dina städer skola varda
obebodda, och I skolen erfara, att jag
är Herren.
10. Emedan du har sagt: •dessa
båda folk och dessa båda länder skola
höra mig till, och vi skola taga dem
i besittning•, ändock Herren var där,
P s . 83: 13.

därföre, så sant jag lefver, säger Herren, Herren, skall jag göra
efter din vrede och din afund, hvilken du har bevisat emot dem genom
ditt hat, och ådagalägga för dem huru
jag vill döma dig.
r2. Och du skall erfara, att jag,
Herren, har hört alla dina smädelser,
hvilka dn har talat emot Israels berg
då du har sagt: •de äro ödelagda; åt
oss äro de gifna till rof>.
13. Och mot mig förden I högt
språk, och mot mig ropaden I edra
ord. J ag har hört det.
14. Så säger Herren, Herren: Under det hela jorden fröjdas skall jag
göra dig till en ödemark.
15. Likasom du fröjdade dig däröfver att Israels hus' besittning blef
ödelagd, likaså skall jag göra med dig.
Seirs berg skall blifva en ödemark
och hela Edom, så stort det är; och
de skola erfara, att jag är Herren.
II.

36 Kapitlet.
Guds folks &terujjn·ättdst.

du, människobarn, profetera för
O chIsraels
berg och säg: I Israels
berg, hören Herrens ord! Hes. 6: 3.
2. Så säger Herren, Herren: Emedan fienden har sagt om eder med
hån: • de eviga höjderna, de hah·a
blifvit oss gifna till besittning•,
Hes. •s: 3·

26: •·

3· därföre profetera och säg: Så säger Herren, Herren: Alldenstund och
il
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emedan man på alla sidor har ödelagt
edert land och ifrigt traktat därefter,
att I skullen blifva en besittning för
de kvarblifna hednafolken, och l hafven blifvit ett talämne och en visa
ibland folken,
4· därföre hören, I Israels berg,
Herrens, Herrens, ord: Såsäger Herren, Herren, till bergen och kullarne,
till dalarue och dälderua, till de ödelagda platserna och till de öfvergifna
städerna, som hafva blifvit till rof och
hån för de kvarblifna hednafolken
rundt omkring,
5· ja, så säger Herren, Herren: I
min brinnande nitälskan har jag talat
mot de kvarblifna hednafolken och
mot Edoms hela folk, som hafva gjort
mitt land åt sig till besittning med
hjärtans glädje, med öfvermod och ilska,
för att plundra och röfva det.
6. Därföre profelera om Israels land
och säg till bergen och kullame och
dalarue och dälderna: Så säger Herren, Herren: Si, i min nitälskan och
i min harm har jag talat. Emedan I
hafven fått uppbära smälek af hednafolken,
7· därföre säger Herren, Herren, så:
Jag har upplyft min hand och svurit:
H ednafolken, som äro omkring eder,
de skola själfva få bära sin smälek.
8. Men I, Israels berg, I skolen
skjuta edra grenar, och I skolen bära
eder frukt åt mitt folk Israel, ty snart
skola de komma.
9· Ty, si, jag vill vända mig till
eder och se till eder, och I skolen
blifva odlade och besådda;
10. och folk i mängd skall jag församla på eder, hela Israels hus, så
stort det är, och städerna skola blifva
bebodda och de öde platserna bebyggda.
r I . Och folk och boskap i mängd
skall jag församla på eder, och de skola
växa till och förökas, och jag skall
göra eder bebodda, såsom I fordom
voren, och göra eder bördigare än i
förra tider, och I skolen erfara, att
jag är Herren.
r 2 . Och jag skall låta mänuiskor,
mitt folk Israel, hafva sin väg öfver
eder, och de skola besitta dig', oclJ

.d ed ordet •dig1 men:1r profe~en här IS!"5\els land.
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du skall vara dem till ägo, och du alla länder och föra eder till edert
skall icke mer göra dem barnlösa.
eget land.
25. Och jag skall stänka öf\·er eder
13. Så säger Henen, Herren: Eme- rent vatten, och I skolen varda rene.
dan man säger om eder: • du är en Ifrån alla edra orenheter och ifrån
människoäterska, och du har gjort alla edra afgudar skall jag göra eder
ditt folk barnlöst»,
rena.
Es . 44 : 3. Sak. x3 : x.
14. därföre skall du icke äta män26. Och jag skall gifva eder ett nytt
niskor mer och icke mer bringa ditt bjärta, och en ny anda skall jag infolk på fall, säger Herren, Herren,
gih·a i edert bröst, och jag skall bort15. och jag skall icke mer låta dig taga stenhjärtat utur eder kropp och
höra hednafolkens hån, och folkens gifya eder ett hjärta af kött.
smälek skall du icke längre bära, och
Hes. n: rg. r8: 31.
ditt folk skall du ej mer bringa på
27. Och jag skall ingifva min anda
fall, säger Herren, Henen.
i edert bröst och så göra, att I vand16. Och Herrens ord skedde till mig ren uti mina stadgar och hållen och
gören mina rätter.
Jer. 3., •9·
sålunda:
28. Och i skolen bo I det land,
17. Människobarn! Så länge Israels
som jag har gifvit edra fäder, och I
hus bodde i sitt land, orenade de det
skolen vara mitt folk, och jag skall
med sin väg och med sina onda gärningar. Oren, såsom kvinnans flöde, vara eder Gud.
29. Och jag skall befria eder ifrån
var deras väg inför mitt ansikte.
alla edra orenheter, och kornet skall
E s. 64: 6.
18. Och jag utgöt min harm öfver jag bjuda att växa rikligt och icke
dem för det blods skull, som de hade låta hungersnöd komma öfver eder.
30. Och trädens frukt skalljag förutgjutit i landet, och emedan de hade
öka och markens afkastning, att I
orenat det med sina afgudar;
19. och jag förskingrade dem ibland icke mer skolen lida hungersnödens
h ednafolken, och de blefvo förströdde smälek ibland hednafolken.
3r. Och I skolen då ihågkomma
i länderna. Efter deras väg och deras
edra onda vägar och edra gärningar,
onda gärningar dömde jag dem.
20. Och h varthelst de ko mm o ibland hvilka ej voro goda, och I skolen lehednafolken, där vanhelgade de mitt das vid eder själfva för edra missgärheliga namn under det man sade om ningar och för edra styggelser.
Hes. 6: 9·
dem: •Herrens folk äro desse, och
32. Ej för eder skull är det jag gör
ifrån hans land hafva de kommit•.
sådant, säger Henen, Henen; det
E s. 52: 5· Rom. 2: 24.
21. Och jag var mån om mitt he- m å n I veta.
Blygens och skämmens
liga namn, hvilket Israels hus hade för edra vägar, I af Israels hus!
vanhelgat ibland hednafolk, till h vilka
33· Så säger Herren, Herren: På
de hade kommit.
den dag, då jag renar eder ifrån alla
22. Därföre säg till Israels hus: Så edra missgärningar, skall jag göra
säger Herren, Herren: Icke för eder städerna bebodda och de öde platskull gjorde jag det, I af Israels hus, serna bebyggda;
men för mitt heliga namns skull, som
34· och det ödelagda landet skall
I baden vanhelgat ibland de hedna- blifva odladt, i stället för att det låg
folk, till hvilka I haden kommit.
förr i ödesmål för allas ögon, som
23. Och jag skall helga mitt namn, där gin go fram;
det stora, det bland hednafolken van35· och man skall säga: Detta land,
helgade, som I hafven vanhelgat ibland som låg öde, har blifvit likt Edens
dem, och hednafolken skola erfara, lustgård, och städerna, de tomma,
att jag är Herren, säger Herren, Her- ödelagda och förhärjade, hafva nu
ren, när jag på eder bevisar min he- blifvit befästa och bebodda;
lighet inför edra ögon.
36. och de hednafolk, som äro kvar24. Och jag skall hämta eder ifrån blifna rundt omkring eder, skola erhednafolken och församla eder ifrån fara, att jag, Herren, har uppbyggt
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h vad förhärjad t var och planterat h vad
öde låg. Jag, Herren, har talat, och
jag gör det.
Hes. t 7: 24.
37· Såsäger Herren, Herren: Ännu
en gång vill jag bönböra Israels bus,
vill föröka dem med människor, såsom en fårahjord.
38. Såsom en helig offerhjord, såsom en fårahjord för Jerusalems högtider, sådana skola de öde städerna
bli.fva, fulla af människohjordar, och
de skola erfara, att jag är Herren.

3 7 Kapitlet.
D e döda ujjstJ. Det söndrade för~nas.

Herrens hand · kom öfver mig och
förde mig bort i Herrens anda
och satte mig ned i raidten af en dal,
som var full med ben.
2. Och han förde mig förbi dem
ruudt omkring, och si, de lågo där i
stor mängd på marken i dalen, och
si, de voro alldeles förtorkade.
3· OcL han sade till mig: Människobarn! kunna dessa ben få !if? Och j ag
svarade: Herre, Herre! du vet det.
4· Och han sade till mig: Profetera
öh·er dessa l en och säg till dem: I
torra ben, hören Herrens ord!
5· Så säger Herren, Herren, till
dessa ben: Si, jag vill låta komrna
anda uti eder, och I skolen få !if;
6. och jag skall gih·a eder senor
och låta kött väx.a öfver eder och öfverdraga edt:r med hud och gifva
anda uti eder, och I skolen få lif och
erfara, att jag är Herren.
7· Och jag profeterade, såsom mig
hade blifvit bcfalldt, och ett buller
hördes under det jag profeterade, och
si, det vardt en rörelse, och benen
närmade sig, bvatje ben till sitt ben.
8. Och jag såg, och si, det blef senor på dem, ocl.J kött växte, ocb en
hud drog sig däröfver på dem, men
någon ande var icke uti dem.
9· Och han sade till mig: Profetera
till anden, profetera, människobarn,
och säg till anden: Så säger Herren,
Herren: Ifrån de fyra väderstrecken
kom, du ande, och blås på dessa lik,
att de må få lif!
10. Och jag profeterade, såsom han
mig befallde. Och anden kom uti
dem, ocb de fingo !if och stodo på
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sina fötter, en mycket, mycket stor
mängd.
I I. Och han sade till mig: Människobarn! dessa ben äro Israels hela
hus. Si, de säg a : Våra ben äro torra,
och vårt hopp ä r nte, vi äro förlorade.
12. Därföre profetera ocb säg till
dem : Så säger Herren, Herren: Si,
jag vill öppna edra grafvar och låta
eder, mitt folk, stå upp ifrån edra
grafvar och föra eder it1 i Israels land;
13. och I skolen erfara, att jag ä:r
Herren, när jag öppnar edra grafvar
och låter eder, mitt folk, stå upp ifrån
edra grafvar;
14. och jag skall gifva min ande
uti eder, och I skolen få !if, och jag
skall sätta eder i edert land, och I
skolen erfara, att jag är Herren. Jag
har talat, och jag gör d e-t, säger
Herren.
15. Och Herrens ord skedde till mig
sålunda:
16. Och du, människobarn, tag dig
ett stycke trä och skrif däruppå: •För
Juda• och för Israels barn, som hålla
sig till honom; och tag dig ett annat
trä och skrif däruppå: •För Josef»,
ett trä för Efraim och alla af Israels
hus, sorn hålla sig till honom.
17. Och närma dem till hvarandra,
det ena till det andra, till ett trä, så
att de blih·a ett stycke i din hand.
18. Och när ditt folks barn säga
till dig: vill du icke förklara för oss
hvad du menar med detta? så s,-ara
dem:
19. Så säger Herren, Herren: Si,
jag vill taga J osefs trä, som är i Efraims hand, jämte Israels stammar,
som hålla sig till honom, och lägga
dem på Judas trä och göra dem till
ett trä, och de skola blifva ett i min
Iland.
20. Och dc trän, på bvi.lka du har
skri.fvit, skall du hålla i din baud inför deras ögon
21. och säga till dem: Så säger
Herren, Herren : Si, jag vill hämta
Israels barn bort ifrån de hednafolk,
dit de bafva utvandrat, och hopsamla
dem ifrån alla håll och föra dem in i
deras land
22. och göra dem till ett folk i landel på Israels berg, och e u kom111g
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skall regera öh·er dem alla, och de
skola icke mer Yara tv å folk och
icke mer vara delade i två riken hädanefter.
23. Och de skola icke mer orena
sig med sina afgudar och med sina
styggelser och med alla sina öfverträdelser, och jag skall hjälpa dem
ifrån alla deras boningsorter, där de
hafva bedrlfvit sin synd, och jag skall
rena dem, och de skola vara mitt
folk, och jag skall vara deras Gud.
24. Och min 1jänare David skall
vara konung öfver dem, och en skall
vara allas herde, och i mina rätter
skola de vandra, och de skola hålla
mina stadgar, och de skola göra dem.
Es. 40: u. Jer. 23: s. 30: 9· Hes. 34: 23.
Joh. ro: n.

25. Och de skola bo i det landet,
som jag har gifvit åt 111in 1jänare
Jakob, där edra fäder hafva bott; och
de skola bo där, de själfva och deras
barn och deras barns barn, till evig
tid, och David, min tjänare, skall
vara deras furste evinnerligen.
Ps. no: 4· Joh.

12:

34·

26. Och jag skall göra ett fridsförbund med dem ; ett evigt förbund
skall det vara med dem, och jag skall
plantera dem och föröka dem och
uppsätta min helgedom ibland dem
till evig tid,
2

Krön. 6: r6.

Jer. 31: 31.

Ps. 8g: 4·

27. och 111in boning skall vara hos

dem, och jag skall vara deras Gud,
och de skola vara mitt folk.
3 1\los. 26: n,

12.

Hes. u:

20.

2 Kor. 6: 16.

28. Och hednafolken skola erfara,
att jag är Herren, som helgar Israel,
då ruin helgedom förbiliver ibland
dem till evig tid.

38 Kapitlet.
Gog oclt Magog.

O

ch Herrens ord skedde till mig
sålunda:
2. Människobarn, vänd ditt ansikte
mot Gag i landet Magog, fursten öfver Ros, Mesek och Tubal, och profetera emot honom
Upp. 20: s.
3· ocll säg: Så säger Herren, Herren: Si, jag vill vända mig emot dig,
Gag, du furste öfver Ros, Mesek och
Tuba!.
Hes. 39: r.
4· Och jag skall låta dig gå åstad

KAP. 38: 14.

och sätta krokar i din käft och föra
ut dig och hela din här, hästar och
ryttare, alla klädda i full rustning, en
talrik skara, med sköldar ocll alla
väpnade med svärd,
2 Kon. 19: 28.

Hes. 29: 4·

5· Perser, Etioper och Puteer jämte
dem, alla rustade med sköld och hjälm,
6. Gomer och alla bans härar, dem
som bo i Togarm a, ytterst i norden, och
alla dess härar, talrika folk i ditt följe.
7· Rusta dig och ställ dig i ordning, du och alla dina skaror, som
äro församlade till dig, och blif du
deras anförare!
8. Lång tid härefter skall du varda
hemsökt; i en aflägsen framtid skall
du gå till det land, som blifvit återställdt ifrån svärd och hopsamladt
ifrån många folk, upp till Israels berg,
som länge hafva legat öde, och till
ett land, hvars inbyggare blifvit utförde ifrån andra folk, och som nu
alle bo i trygghet;
9· och du skall draga åstad, komma
såsom en stormvind, öfvertäcka landet såsom ett moln, du och alla dina
härar och många follc med dig.
10. Så säger Herren, Herren: Och
på den dagen skola förslag uppstiga
i ditt hjärta, och du skall tänka onda
tankar
II. och säga: »jag vill draga upp
emot landet med de öppna markerna,
jag vill gå till dem som lugne bo där
i trygghet, som bo alle utan murar
och hafva inga bommar och inga
portan;
12. för att plundra och röfva ocll
för att vända din hand emot de åter
bebyggda öde platserna och emot ett
folk, hopsamladt ifrån hednafolken,
som idkar boskapsskötsel och åkerbruk och bor på jordens nafle.
13. Saba och Dedan och köpmän
ifrån Tarsis, och alla dessas unga
lejon skola säga till dig: har du kommit för att plundra, har du samlat
dina skaror för att röfva, för att vinna
siliver ocll guld, för att taga boskap
och gods och göra stor plundring?
14. Därföre profetera, du människobarn, och säg så till Gag: Så säger
Herren, Herren: Si, du skall på den
dagen då mitt folk Israel bor i trygghet få kunskap därom
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15. och komma från ditt rum, från
yttersta norden, du och med dig
många folk, alla ridande på hästar,
en stor skara och en talrik här,
r6. och du skall draga upp emot
mitt folk, Israel, såsom ett moln till
att öfvertäcka landet. Det skall ske
i dagar som komma, att jag skall
låta dig komma till mitt land, på det
att hednafolken må lära känna mig
när jag på dig, o Gog, bevisar min
helighet inför deras ögon.
17. Så säger Herren, Herren: Är
du den, om hvilken jag har talat i
forna dagar genom mina tjänare, Israels profeter, som i de dagarne profeterade om de år då jag skulle låta
dig komma öfver dem? Dan. n: 30.
r8. Och på den dagen, på den dag
då Gog kommer till Israels land, säger Herren, Herren, skall min vredes
eld upplåga ;
rg. och i min nitälskan, i min vredes eld svär jag, att på den dagen
skall en stor jordbäfning komma öfver Israels land;
Hes. 39:

s,

6.

Matt. 24: 29.

och hafvets fiskar och himmelens fåglar och markens djur och alla
kräldjur, som kräla på jorden, skola
bäfva för mitt ansikte, och alla människor som äro på jorden, och bergen
skola remna och klippväggarna falla
och alla murar falla till marken.
21. Och jag skall uppbåda emot
honom svärd på alla mina berg, säger
Herren, Herren ; enhvar skall draga
svärd emot den andre.
22. Och jag skall gå till rätta med
honom med pest och blod; och öfversvämmande störtregn och stenar
af hagel, eld och svafvel skall jag låta
regna öfver honom och öfver hans
härar och öfver de många folk, som
äro med honom.
Ps. n: 6.
23. Och jag skall bevisa mig stor
och helig och göra mig känd i många
hednafolks ögon, och de skola erfara,
att jag är Herren.
20.

39 Kapitlet.
Gags 1tederlrzg oc!t Guds folks seger.

människobarn,
Ochemotdu, Gog
och säg:

profetera
Så säger
Herren, Herren: Si, jag vill vända
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mig emot dig, Gog, du furste iih·er
Ros, Mesek och Tuba!.
Hes. 38: 3·

Upp. 2o: 8.

Och jag skall låta dig gå åstad
och leda dig och föra dig från yttersta
norden och låta dig komma på J ak obs berg;
3- och jag skall slå din båge utur
din vänstra band och låta dina pilar
falla utur din högra hand.
4· På Israels berg skall du falla,
du och alla dina härar, och de folk,
som äro med dig; åt roffåglar af alla
slag och åt markens djur skall jag
gifva dig till spis.
Hes. 33: •7·
5· På öppna marken skall du blifva
liggande, ty jag har talat, säger Herren, Herren.
6. Och jag skall sända eld öfver
Magog och öfver dem som på öarna
bo trygge, och de skola förnimma,
att jag är Herren.
7· Och jag skall göra mitt heliga
namn kunnigt ibland mitt folk Israel,
och jag skall icke mer låta ohelga
mitt heliga namn, och hednafolken
skola etiara, att jag är Herren, den
Helige i Israel.
8. Si, det kommer, och det skall
ske, säger Herren, Herren, denne är
den dagen, om hvilken jag har talat.
9· Och de som bo i Israels städer
skola gå ut och upptända en eld och
uppbränna rustningar och sköldar och
bågar och pilar och handstafvar och
spjut, och de skola elda med dem i
sju år,
ro. och de skola icke hämta ved
ifrån marken och icke hugga i skogame, ty de skola elda med rustningar och plundra dem som plundrat
dem och röfva dem som röfvat dem,
säger Herren, Herren.
r r. Och på den dagen skall jag till
begrafningsplats i Israel åt Gog gifva
,de vägfarandes dal> öster om hafvet,
och den skall med sin stank besvära
de vägfarande, och där skall man begrafva Gog och hela bans här, och
den skall få namn af >Gogs härs dal>,
12. Och Israels barn skola under
sju månader begrafva dem för att rena
landet;
s Mos. 2r: 23.
13. och allt folket i landet ska!!
griifva grafvar; det skall lända dem
till berömmelse, på den dag då jag
2.
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bevisar mig härlig, säger Herren,
Herren.
14. Och de skola afskilja några att
ständigt fara omkring i landet, och
jämte dem några, som, för att rena
landet, skola begrafva dem som hafva
blifvit kvar ofvan jord. Efter de sju
månadernas slut skola desse genomsöka det.
rs. Och de skola fara landet igenom ; och får någon se några människoben, så skall han vid dem sätta
upp ett märke till dess dödgräfvarne
hinna begrafva dem i Gogs härs dal,
16. som ock skall kallas Härstaden.
Och så skall man rena landet.
17. Och du, människobarn! så säger
Herren, Herren: Säg till alla slags
fåglar och till alla slag af markens
djur: Samlen eder och kommen, träden tillsammans ifrån alla håll till
mitt slaktoffer, h vilket jag har slaktat
åt eder till ett stort slaktoffer på Israels berg, och äten kött och dricken
blod!
Es. 34: 6. Upp. r g: r7.
18. Hjältars kött skolen I äta, och
blod af jordens furstar skolen I dricka.
Vädurar, gumsar och bockar, oxar,
gödde i Basan, voro de alle.
19. Och fett skolen I få att äta, så
att I blifven mätte, och blod att
dricka, så att I blifven otörstige, af
mitt slaktoffer, som jag har slaktat
åt eder.
20. Och I skolen varda mätte vid
mitt bord af hästar och ryttare, af
hjältar och krigsmän af alla slag, säger Herren, Herren.
2r. Och jag skall ådagalägga min
härlighet för hednafolken, och alla
hednafolk skola se min dom, hvilken
jag har fällt, och min hand, hvilken
jag har lagt uppå dem.
22. Och Israels hus skall erfara, att
jag är Herren, deras Gud, ifrån den
dagen och allt framgent.
23. Och hednafolken skola erfara,
att det var för sina missgärningars
skull som Israels hus fick gå i landsflykt, därföre att de hade förbrutit sig
mot mig, så att jag fördolde mitt
ansikte för dem och gaf dem i deras
fienders hand och de föllo alle för
svärdet.
24. Efter deras orenhet och efter
deras öfverträdelser förfor jag med

dem och fön1olde mitt ansikte fö1
dem.
25. Därföre säger Herren, Herren,
så: Nu vill jag återupprätta Jakob och
förbarma mig öfver hela Israels hus
och nitälska för mitt heliga namn.
26. Och de skola bära sin skam
och all sin synd, hvarmed de hafva
försyndat sig emot mig, när de i sitt
land trygge bo och ingen är som
stör dem.
27. Sedan jag har låtit dem komma
tillbaka ifrån folken och församlat
dem utur deras fienders länder och
på dem bevisat min helighet inför
många hednafolks ögon,
28. då skola de erfara, att jag är
Herren, deras Gud, som dref dem i
landsflykt till hednafolken men samlade dem i deras land och lät ingen
af dem där blifva kvar.
29. Öch jag skall icke mer fördölja
mitt ansikte för dem, ty jag har utgjutit min anda öfver Israels hus,
säger Herren, Herren.
Hes. 36: 27. Joel .: 28.

Ap. G . .: 17.

40 Kapitlet.
Det nya temjlet} dess förg-11rdar, portn.r ock
förhus.

J 1jngufemte
året af vår landsflykt, i
första månaden, på tionde dagen i
månaden, i fjortonde året sedan staden vardt slagen, just på den dagen
kom Herrens hand öfver mig och
förde mig dit bort.
2 Kon. 25: 4·

Hes. 33: 21.

I Guds syner förde han mig till
Israels land och ställde mig på ett
mycket högt berg, och däruppå var
likasom en stad byggd söder ut.
3· Och han förde mig dit, och si,
där var en man, som såg ut såsom
om han hade varit af koppar, och
han hade ett linnesnöre i sin han d
och en mätstång, och han stannade i
porten.
Sak. z: , .
4· Och mannen sade till mig: 1\Iänniskobam, se med dina ögon och hö1
med dina öron och gif akt på allt
h vad jag vill visa dig! ty du bar blifvit förd hit, för att det skulle blifva
dig visadt. Förkunna allt hvad du
ser för Israels hus!
5· Och si, utanför huset gick en
mur rundt omkring, och i mannens
2.
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hand var en mätstån g, sex alnar lång,
hvarje sådan en vanlig aln och en
tvärhand, och han mätte denna byggnadens bredd, en stång, och dess höjd,
en stång.
Hes. 43 : x3 . z Krön . 3: 3·
6. Och han gick till den port, som
vette åt öster, och steg upp på dess
trappsteg och mätte portens tvenne
trösklar, hvardera en stång bred.
7· Och hva1je vaktkammare var en
stång i längd och en stång i bredd,
och mellanrummet mellan hvmje kammare var fem alnar, och den inre
porttröskeln vid portens förhus var
en stång.
8. Och han mätte portens förhus
invändigt, en stång;
9· och han mätte portens förhus,
åtta alnar, nämligen utsprången, två
alnar, och portens förhus invändigt.
10. Och vaktkmnrarne vid porten
mot öster voro tre på hvar sida; enahanda mått hade de alla tre, och utsprången hade enahanda mått på båda
sidorna.
r r. Och han mätte bredden af portöppningen, tio alnar, och portgångens
längd, tretton alnar.
12. Och en afstängd plats var framför vaktkamrarne, en aln på h var sida,
och hvarje kammare höll sex alnar
på hvar sida.
13. Och han mätte porteu ifrån den
ena vaktkammarens tak till den and.ras,
tjugufem alnar i bredd, dörr emot
dörr.
14. Och han gjorde utsprången sextio alnar höga, och till utsprånget
stötte förgården med portbyggnaden
rundt omkring.
15. Och från ingångsportens framsida till framsidan af den inre portens
förhus voro femtio alnar.
r6. Och gallerfönster voro på vaktkamrame och på deras utsprång inåt
portgången rundt omkring, och likaså
på pelarfälten, och fönster voro på
alla sidor inåt, och på utsprången
voro palmer.
17. Och han förde mig in i den
yttre förgården, och si, kamrar och
en stenlagd plan voro anbragta på
förgården rundt omkring, trettio kamrar på den stenlagda planen.
r8. Och den stenlagda planen låg
vid sidan af portarne, långs utmed
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portarne, nämligen den nedre stenlagda planen.
rg. Och han mätte bredden ifrån
den nedre portens framsida till den
inre förgårdens yttre framsida, hundra
alnar åt öster och norr.
20. Och porten, som vette mot norr
och ledde till den yttre förgården,
mätte han till längd och bredd ;
2I. och dess vaktkamrar voro tre
på hvar sida, och dess utsprång ocll
dess petarfält voro af samma måt.t
som den första portens, fem tio alnar
i längd, och i bredd tj ugnfem alnar.
22. Och dess fönster och dess pelarfält och dess palmverk hade samma
mått som den porten hade, som vette
mot öster; och man steg dit upp på
sju trappsteg, och dess pelarfält hade
man framför sig.
23. Och en port till den . inre förgården låg midt emot den norra, och
en midt emot den östra porten, och
han mätte ifrån port till port hundra
alnar.

24. Och han ledde mig soaer ut,
och si, där var en port mot söder,
och han mätte dess utsprång och dess
pelarfiUt efter samma mått.
25. Och den, äfvensoru dess pelarfält rundt omkring, hade fönster lika
de andra fönstren ; dess längd var
femtio alnar och dess bredd 1jugufem
alnar.
26. Och på sju trappsteg steg man
upp dit, och dess pelarfält hade man
framför sig, och dess utsprång hade
palmverk på båda sidor.
27. Och en port var till den inre
förgården mot söder; och han mätte
ifrån den ena södra porten till den
andra hundra alnar.

28. Och han förde mig till den inre
förgården gen om den södra porten
och mätte den södra porten till samma
mått som de andra,
29. och dess vaktkamrar och dess
utsprång och dess pelarfält till samma
mått som de andra; och fönster voro
däruppå och på dess pelarfält rundt
omkring; femtio alnar var längden,
och bredden var 1jugufem alnar.
30. Och pelarfält voro rundt om-
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kring, tjugufem alnar i längd och
fem alnar i bredc1.
31. Och dess pelarfält vette mot den
yttre förgården, och palmverk voro
på dess utsprång, och man steg elit
upp på åtta trappsteg.
32. Och han förde mig till den inre
förgården mot öster och mätte dess
port till samma mått som de andra,
33· och dess vaktkamrar och dess
utsprång och dess pelarfält till samma
mått som de andra; och fönster voro
däruppå och på dess pelarfält rundt
omkring; femtio alnar var längden,
och bredelen var tjugufem alnar.
34· Och dess pclarfält vette mot
<len yttre förgården, och palmverk
voro på dess utsprång på båda sidor,
och man steg dit upp på åtta trappsteg.
35· Och han förde mig till porten
mot norr och mätte den till samma
mått som de andra,
36. dess vaktkamrar, dess utsprång
och dess pelarfält; och fönster voro
däruppå rundt omkring; femtio alnar
var längden, och bredden var tjugufem alnar.
37· Och dess utsprång vette mot
den yttre förgården; och palmverk
voro på dess utsprång på båda sidor,
och wan steg dit upp på åtta trappsteg.

KAP. 4J: 5 .

43· Och kanter, inåt böjda, en t\·ärltand höga, voro anbragta rundt omkring, och på borden skulle offerköttet läggas.
44· Och utanför den inre porten
voro kamrar för sångarne, i den inre
förgården, en vi<l sidan af den norra
porten, och dess framsida var vänd
åt söder, och en vid sidan af den
östra porten, med fram idan åt norr.
45· Och han sade till mig: Den
kammaren, hvilkens framsida vetter
åt söder, är för de präster, som göra
tjänst i h uset.
46. Och den kammaren, hvilkeus
framsida vetter åt norr, är för de
präster, som göra tjii.nst vid altaret.
Desse äro Zadoks söner, hvilka äro
de af Levis söner, som få nalkas Herren till att tjäna honom.
I

Sam. o: 35·

1

Kon. o: 35.

Hes. 48:

II.

47· Och han mätte förgården , hundra
alnar lång och hundra alnar bred i
fyrkant, och altaret stod framför huset.
48. Och han förde mig till busets
förhus och mätte förhusets utsprång,
fem alnar på hvar sida, och porteus
bredd, tre alnar på hvar sida.
49· Förhusets längd var tjugu alnar
och bredden elfva alnar, och på tio
trappsteg steg man upp dit, och pelare stodo vid utsprången, en på hvar
sida.

38. O ch en kammare med sin dörr
41 Kapitlet.
var vid utsprången vid portam e, där
Templets inre d elar.
man skulle renskölja brännoffret.
39· Ocll i förhuset till porten voro
han förde mig in uti Helgetvå bord på h var sida, att man därdomen och mätte utsprången, sex
uppå skulle slakta brännoffret, synd- alnar i bredd på hvar sida, samma
offret ocll skuldoffret.
bredd som tabemaklet hade,
40. Ocll på den yttre sidan, då man
2. och dörröppningens bredd var
uppstiger till den norra porlens in- tio alnar, och dörrens sidaväggar voro
gång, voro två bord, och på den fem alnar på hvar sida. Och han
andra sidan, som hörde till portens mätte rummets längd, fyratio alnar,
förhus, voro två bord.
och dess bredd, tjugu alnar.
41. Fyra bord voro således vid h var
3· Och han gick fram till det iuoch en af portens sidor, eller åtta nersta rummet och mätte utsprånget
bord, på hvilka man skulle slakta.
vid dörren, två alnar, och dörrens
42. Och fyra bord voro för bränn- höjd, sex alnar, ocll dörrens bredd,
offret af huggen sten, halfaunan aln sju alnar.
i längd ocll halfaunan aln i bredd
4· Och han mätte dess längd, tjugu
och en aln i höjd; och på dem skulle alnar, och dess bredd, tjugu alnar,
man lägga de redskap, rued h vilka framför Helgedomen, och han sade
man slaktade b rännoffret och slakt-J till mig: Detta är det allraheligaste.
offret.
S· Och han n1iille vi.iggcu till huset,
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sex alnar, och sidobyggnadens bredd,
fyra alnar, ruudt omkring huset.
6. Och kamrame i sidobyggnaden,
kammare vid kammare, voro tre gånger
trettio, och kammarvåningarna gingo
väl in på den mur, som var innanför
sidokamrarne rund t omkring, och hade
på den sitt fäste, men de hade dock
icke sitt fäste i själfva muren till huset.
7· Och kamrarne i sidobyggnaderna
vidgade sig i hvarf ju högre upp man
kom; ty våningarna vid huset höjde
sig i hvarf öfver hvarandra rundt omkring huset, hvarföre ock bredden
inåt var störst ofvantill; och så steg
man ifrån den nedersta våningen upp
till den öfversta genom den mellersta.
8. Och jag såg husets höjd på alla
sidor. sidobyggnaderna voro uppförda på en grund, som var en hel
stång hög eller sex alnar upp till
kanten.
9· sidobyggnadens yttervägg v~r
fem alnar bred, äfvensom den fna
platsen utmed husets sidobyggnad;
ro. och mellanrummet till kammarbyggnaden var tjugu alnar bredt på
alla sidor af huset.
n. Och hvatje sidobyggnad hade
en dörr ut till den fria platsen, en
dörr mot norr och en dörr :not söde~,
och den plats, som var lamnad fn,
var fem alnar bred på alla sidor.
r2. Och den byggnad, som lå~ mi~ t
emot planen väster ut, var SJUttlo
alnar bred, och den byggnadens vägg
var fem alnar bred. på alla sidor, och
dess längd var n!.ttw alnar. .
13. o:.h ha~ matte huset till hundra
alnars langd, och J?.lanen med dess
byggnad och dess vaggar upptog en
längd af hundra alnar.
14. Och bredden af husets framsida
och af planen mot öster var hundra
alnar.
r s. Och han mätte längden af byggnaden midt emot planen på dess baksida med dess gallerier på tvenne sidor
till hundra alnar; och han mätte det
inre templet och förhusen till förgården,
I 6. trösklame och gallerfönstren,
gallerierna rundt omkring i de tre våningarna, träpanelningen öfver trösklame på alla sidor,
17. afsl:"mnet mellan marken och
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fönstren och de betäckta fönstren,
ända ifrån dörren till det innersta af
huset, och hvad utanför var och alla
väggar på alla sidor både innan och
utan, allt efter mått.
r8. Och där voro anbragta Keruber
och palmer, en palm mellan h varje
Kerubpar; och hvarje Kerub hade två
ansikten,
19. ett ansikte af människa, vändt
mot palmen på den ena sidan, och
ett ansikte af lejon, vänd t mot p almen på den andra sidan. Så var det
gjordt öfver hela huset på alla sidor.
2o. Ifrån marken ända upp öfver
dörren voro Keruber och palmer anbragta äfven på väggen af Helgedomen.
2 r. Helgedomens dön1loster voro
fyrkantiga, och framsidan af det Allraheligaste hade samma utseende.
22. Altaret var af trä, tre alnar högt,
och dess längd var två alnar, och dess
hörn och dess skifva och dess väggar
voro af trä, och han sade till mig:
Detta är bordet, som skall stå inför
Herrens ansikte.
23. Och två voro dörrarna till Helgedomen och till det Allraheligaste.
24. Och hvruje dörr hade två blad,
som båda kunde sammanvikas. Sådana vore båda dörrarna.
25. Och på dessa, på dörrarna till
Helgedomen, voro anbragta Keruber
och palmer, likasom på väggarna, ocll
en trappa af trä var framför förhuset
på yttre sidan. 1 Kon. 7: 6. Hes. 4o: 26.
2 6. Och gallerfönster och palmer
voro på förhusets båda sideväggar ocll
på husets sidobyggnader och på trapporna.
lies. 40 , 16 .

l

42 Kapitlet.
Templets utanbygguader.

han förde mig ut till den yttre
Ochförgården
mot norr och ledde
mig till den kammarbyggnad, som
låg midt emot planen och midt emot
byggnaden norr ut,
2. fram till den sidan, som var hundra
alnar lå:ng, med dörren mot norr, uch
hvilkens bredd var femtio alnar;
3· midt emot de tjugu, som gingo
intill den inre förgården, och micH
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emot elen stenlagda planen, som gick
intill den yttre förgården, med galleri
vid galleri i tre våningar.
4· Och framför kamrarne var en
gång, tio alnar bred inåt, med en alns
gångväg, och deras dörrar voro åt
norr.
5· Och de öfre kamram e voro mindre
än de nedersta och de mellersta i
byggnaden, ty gallerierna togo bort
rum för dem;
6. ty de gingo genom de tre våningarna, och de hade inga pelare,
sådana som pelarue i förgårdarne;
därföre måste en indragning ifråu
grunden göras på den nedersta och
mellersta våningen.
7· Och den muren, som var utanför, utmed kamrarue mot den yttre
förgården, framför kamrame, var femtio alnar lång;
8. ty kamrames längd åt den yttre
förgården var femtio alnar, och si,
midt framför templet var den hundra
alnar.
9· Och nedanom dessa kamrarne
var en ingång ifrån öster, om man
ville gå in till dem ifrån den yttre
förgården.
ro. Mot bredsidan af förgårdens
mur, som gick mot öster, midt emot
planen och midt emot byggnaden, var
ock en kammarbyggnad;
r r. och framför kamrarne var en
gång, lik gången vid kamrarne på
norra sidan; till längd och bredd, till
alla sina utgångar, till inredning och
dörrar voro de dessa lika.
12. Och lik de öfriga dörrarna till
kamrame på den södra sidan var en
dörr, som gick ut till en väg midt
emot den motsvarande muren mot
öster, om man ville gå in den östra
vägen.
13. Och han sade till mig: Kamrarue åt norr och kamrarne åt söder,
som ligga midt emot planen, de äro
heliga kamrar, där prästerna, som
träda inför Herrens ansikte, skola äta
det allraheligaste af offren. Där skola
de inlägga det allraheligaste af offren,
spisoffret och syndoffret och skuldoffret; ty det är ett heligt rum.
14. När prästerna hafva gått där in,
så skola de icke gå ut ifrån helgedomen till den yttre förgården, utan

KAP. 43: 7.

de skola där nedlägga sina kläder, i
hvilka de hafva förrättat tjänsten, ty
dessa äro heliga. De skola taga andra
kläder på sig och så träda ut ibland
folket.
15. Och då ban hade fulländat mätningarna af det inre huset, förde han
mig ut genom den porten, som vetter
åt öster, och mätte det rundt omkring
på alla sidor.
16. Han mätte hela den östra sidan med mätstången till fem hundra
stänger.
17. Han mälte hela den norra sidan med mätstången till fem hundra
stänger.
18. Han mätte den södJ·a sidan med
mätstången till fem hundra stänger.
19. Han vände sig åt den västra
sidan och mätte med mätstången fem
hundra stänger.
20. At alla fyra väderstrecken mätte
han det, så att muren rundt omkring
höll i längd fem hundra och i bredd
fem hundra, till att skilja mellan det
heliga och clet icke heliga.

43 Kapitlet.
He1-rens :'ntåg i templet.

O

Brämtoffersaltaret.

ch han förde mig till porten, den
porten, som vetter åt öster.
2. Och si, Israels Guds majestät kom
öster ifrån, och ett dån hördes ifrån
honom, likt dånet af stora vatten, och
jorden sken af hans härlighet
3· Och den syn, jag såg, var lika
den syn, jag hade sett när jag kom
för att förstöra staden, och hvad jag
såg var likt den syn, jag hade sett
vid älfven Kebar, och jag föll på milt
ansikte.
Hes. z: 4·
4· Och Herrens härlighet gick in
i huset igenom den porten, som vette
åt öster.
·
5· Och ett väder upplyfte mig och
förde mig in uti den inre förgården;
och si, Herrens härlighet uppfyllde
templet.
6. Och jag hörde någon, som talade
till mig utur huset, och en man stod
bredvid mig.
7· Och han sade till mig: Människobarn! detta är rummet för min
tron, och detta är rummet för mitw

KAP. 43: 8.

Hes.
J 4.
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fotblad, där jag vill bo midt ibland
Israels barn evinuerligen, och Israels
hus skall icke mer orena ttiitt heliga
namn, hyarken de eller deras konungar,
med sitt horeri och med sina konungalik och sina offerhöjder,
8. då de hah·a satt sin tröskel bredvid min tröskel och sin dörrpost bredvid min dörrpost, så att blott väggen
var mellan mig och dem, och orenat
mitt heliga namn med sina styggelser, ln·ilka de haf\·a gjort, hYarföre
ock jag gjorde slut på l!em i min
vrede.
9· Nu skola de bortskaffa sitt horeri
och sina konungalik ifrån mig, och
jag skall bo midt ibland dem evinnerligen.
ro. Du människobarn, beskrif för
Israels hus detta huset, att de må
skämmas för sina missgärningar och
mäta de rätta måtten!
I I. Och om de skämmas för allt
ln·ad de hafva gjort, så lär dem -och
skrif upp för deras ögon husets skapnad och dess inrättning och dess utgångar och dess ingångar och hela
dess skapnad och alla dess stadgar
och hela dess skapnad och alla dess
lagar, så att de iakttaga hela dess
skapnad och alla dess stadgar och
göra därefter.
..
12. Detta vare husets lag: Ofverst
på berget skall hela dess område på
alla sidor vara det allraheligaste. Si,
detta vare husets lag!
13. O ch dessa äro måtten på altar et
i alnar, hvarje sådan en Yanlig aln
och en tvärhand. Dess grund skall
vara en aln djup och en aln bred,
och randen vid dess kant rundt omkring skall vara en spann i bredd,
och detta skall vara altarets underlag.
40:

5·

Och ifrån grunden vid marken
upp till den nedre afsatsen skall det
vara två alnar mot en aln på bredden, och från den mindre afsatsen lill
den större afsatsen skola vara fyra
alnar mot en aln på bredden.
15. Och altarhällen skall vara fyra
alnar hög, och ifrån offerhällen skola
de fyra hörnen sträcka sig uppåt.
r6. Oclt offerhällen skall vara tolf
alnar låug och tolf alnar bred, i fyri.;:ant, på ~iua fyra sinor,

17. och afsatsen d~ir inunder fjorton
aluar i längd mot fjorton i bredd på
sina fyra sidor, och randen däromkring en half aln bred och dess grunrl
en aln på alla sidor; och altarets trappor skola vara på den östra sidan.
2

Krön. 4: z.

rS. O ch han sade till mig: Människobarn! så säger Herren, H erreu:
Dessa äro stadgame för altaret på den
dag då det blir gjord t till att offra
brännoffer diirnppå och stänka blod
däruppå:
19. Åt de LeYitiska prästerna, som
äro af Zadoks säd, som hafva tillträde
till mig, säger Herren, Herren, för
att tjäna mig, skall du gifva en ung
stut till syndoffer,
20. och du skall taga af hans blod
och stänka på altarets fyra horn och
på afsatsens fyra hörn och på den
kringlöpande randen för att rena och
förs.:>na det.
2 1\los. 29: 16, 36.
21. Och du skall taga syndoffersstuten. att man må uppbrånna ho110lll
på utsedt rum, som hörer till huset,
utanför helgedomen;
3 Mos. 4: 12.

16: 27.

och på <len andra dagen skall
du offra en getabock utan vank till
syndoffer, att man därmed må rena
altaret likasom man renade det med
stuten.
23. När du har afslutat detta renandet, skall du offra en ung stut utan
vank och en vädur af fårahjonleu
utan vank,
24. oclt du skall offra dem inför
Herren, och prästerna skola strö salt
uppå dem och offra dem till brännoffer åt Herren.
3 Mos. 2: r 3 .
25. I sju dagar skall du offra en
syndoffersbock för hvar dag; och en
ung stut och en vädur af fårahjorden,
hvilka äro utan vank, skola de offra.
26. I sju dagar skola de försona
altaret oclt rena det och inviga det.
22.

2 !\1os. 29: g.

27. Och när de hafva fulländat dessa
dagarne, skola prästerna på åtto.ncle
dagen och allt fmmgent offra på altaret edra brännoffer och edra tackoffer, och jag skall vara eder nådig,
silger Herren, Herren.
:;

~lo:.
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44 Kapitlet.
Stadgauden fiir

t~..·mjlets

jräster.

förde mig tillbaka till den
O. chytt:J:ehanporten
af helgedomen, som
vette åt öster, och den var tillsl u ten.
2. Och Herren sade till mig: Denna
porten skall förbiliva tillsluten och
icke upplåtas, och ingen skall gå därigenom; ty Herren, Israels Gud, har
gått in därigenom, och den skall förblliva tillsluten.
3· Fursten, emedan han är furste,
skall dock få sitta där, till att äta bröd
inför Herrens ansikte. Ifrån den vägen, som leder till portens förhus,
skall han gå dit, och samma väg skall
han ock gå ut.
4· Och på vägen till norra porten
förde han mig in mi d t framför huset,
och ja<r såg, och si, HetTens härlighet
uppfyllde Herrens hus, och jag föll
på mitt ansikte.
5· Och Herren sade till mig: Människobarn, gif akt och se med dina
ögon och hör med dina öron allt h vad
jag vill tala till dig om alla stadgar
för Herrens hus och om alla dess lagar,
och gif akt på ingången till huset och
på alla utgångar utur helgedomen
6. och säg till det ohörsamma Israels hus: Så säger Herren, Herren:
Det kan vara nog med alla edra styggelser, d u Israels h u s,
7· att I hafven låtit främlingars
haru med oomskuret hjärta och oomskuret kött komma in och vistas i
min helgedom till att ohelga mitt hus,
då I framb uren min spis, talg och blod,
och b röten mitt förbund, utom alla
andra styggelser, hvilka I begingen;
8. och I aktaden i cke på tjänsten i
mina helgedomar, utan satten andra
i edert ställe till att akta på min tjänst
i ruin helgedom.
9· Så säger Herren, Herren : Ingen
främling med oomskuret hjärta och
oomskuret kött skall komma in uti
min helgedom, af alla de främlingar,
som äro ibland Israels barn.
ro. Till och med de Leviter, som
drogo sig ifrån mig, och som, då Israel afföll, afföllo ifrån mig till sina
afgudar, de skola bära sin skuld ;
11. och de skola göra tjänst i min
helgedom såsom vaktknektar vid hu-

KAP. 4 4: 21.

sets portar och såsom betjänande i
huset. De skola slakta brännoffret
och slaktoffret åt folket, och de skola
stå inför dem till att betjäna dem.
12. Emedan de betjänade dem inför deras afgudar och voro för Israels
hus en förförelse till synd, därföre
upplyfter jag min hand emot dem,
säger Herren, Herren, och de skola
bära sin skuld;
13. och de skola icke komma mig
nära, till att vara mina präster och
komma vid mina helgedomar, vid mitt
allraheligaste, och de skola bära sin
skam och sina styggelser, som de
hafva gjort.
Os. 4: 6.
14. Och jag skall sätta dem till vaktknektar vid huset, till alla slags sysslor där och till allt som kan vara att
göra där.
15. Men de Levitiske präster, Zadoks barn, som aktade på 1jänsten i
min helgedom, när Israels barn afföllo ifrån mig, de skola få tillträde
till mig till att tjäna ~i g, och de sko!a
stå inför mitt ansikte t1ll att offra nng
talg och blod, säger Herren, Herren.
r6. De skola ingå i min helgedom
och de skola. få tillträde till milt bord
för att tjäna mig, och de skola ak t a
på min tjänst.
17. Och när de gå in genom den
inre förgårdens portar, skola de kläda
sig i linnekläder, och ull skall icke
komma uppå dem när de göra tjänst
i den inre förgårdens portar eller i
huset.
2 lltos. 28: 40.
18. Linnebindlar skola vara på deras
hufvud och benkläder af linne på deras
länder; de skola icke omgjorda sig
med sådant som framkallar svett.
19. Och när de gå ut i den yttr e
förgården, i den yttre förgården till
folket, skola de draga af sig sina kläder i hvilka de hafva förrättat sin
tj~st, och nediligga dem i llelgedomens kamrar och taga andra kläder
på sig, att de icke måtte helga folket
med sina kläder.
Hes. 4 .: r 4 .
20. Och sitt hufvud skola de icke
raka skalligt men dock icke låta håret
växa fritt; sitt hufvudhår skola de
klippa.
3.1\los. ": S·
2r. Och prästerna skola 1cl(e dncka
Yin när de ingå i den inre förgården.
3 Mos. to: y.
.,~
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Och någon änka eller förskjuten kvinna skola de icke taga sig till
hustru, utan en jungfru af Israels hus'
säd; men sådan änka, som är änka
efter en präst, må de taga.
22.

3 Mos.

21:

Jos. q.: x,

7, 13, :14.

23. Och de skola lära mitt folk att
skilja mellan heligt och oheligt och
undervisa dem om skillnaden mellan
orent och rent.
3 Mos. to: to.
24. Och vid rättstvister skola <l.e vara
redo att döma; efter mina rätter skola
de afdöma dem, och mina lagar och
mina stadgar för alla mina högtider
skola Je iaktlaga, och de skola hålla
mina sabbaler heliga.
S 1\Ios.

17:

8.

2

Krön. xg:

10.

Mal.

2:

7·

25. Och till uågon död skall ingen
af dem ingå, så att han blifver oren;
enuast på fader och moder, son eller
Llotter, broder eller en syster, som
ännu är jungfru, må de orena sig.
3 Mos.

21:

1-3.

26. Och sellan han har blifvit ren,
må man för honom räkna ytterligare
sju dagar.
4 Mos. , 9 , u.
27. Och på den dag då han går in
i helgedomen i den inre förgården
för att 1jäna i helgedoU!en, skall h an
offra sitt synd offer, säger ·Herren, Herren.
28. Och deras besittning skall vara,
att jag är deras besittning, och någon
egendom skolen I icke gifva åt dem
i Israel. J ag är deras egendom.
4 Mos. t8: 2o. s Mos. to: 9· t8: 2. Jos. 13: '4·
29. Spisoffret och syndoffret och
skuldoffret, dessa skola vara deras spis,
och allt spillgifvet i Israel skall höra
dem till.
3 Mos .• 7: 21.
30. Och förstlingen af alla slags
första frukter och hvadhelst I offren
af alla slags häfoffer skall höra prästerna till, och försilingen af edra degar
skolen I gifva åt prästen för att bringa
välsignelse öfver ditt hus.
4 Mos. x B:

I:l)

13, tg.

3 r. Intet själfdödt eller af vilddjur
rifvet, vare sig fågel eller fäkreatur,
skola prästerna äta.
3 :Ifo<. oo: s.

45 Kapitlet.
Landets fördelnt"ttg.

Qch

866

åt Herren helgall offergåfva en sträcka
af landet, tjugufem tusen stänger i
längd och tio tusen i bredd. Denna
skall vara helig till hela sitt omfång
på alla sidor.

bid.tt, mynt offttr.
1

när I fördelen landet till besittt:ing, skolen I anslå såsom en

2.

Hes. 47: 13, 14, 21.

Häraf skola fem huudra i fyrkant på alla sidor höra till helgedomen, och en öppen plats af femtio
alnar på alla sidor.
Hes. 4., 20.
3· Och af detta mått skall du afmäta i längd tjugufem tusen och i
bredd tio tusen, och där skall h elgedomen vara, det allraheligaste.
4· Detta är den heliga delen af landet. Den skall tillhöra prästerna, som
tjäna i helgedomen, som hafva tillträde till Herrens tjänst, och den skall
vara åt dem till plats för helgedomen.
S· Och tjugufem tusen i längd och
tio tusen i bredd skola tillhöra Leviterna, som tjäna i huset, dem till
egendom, till 1jugu kammarbyggnader.
6. Och åt staden skolen I gifva ett
område af fem tusen i bredd och
tjugufem tusen i längd, vid sidan af
helgedomssträckan. Detta skall tillhöra Israels hela hus.
7· Och åt fursten skolen I gifva
land på båda sidor om helgedomssträckan och stadens ägoområde, framför helgedomssträckan och framför
stadens ägoområde, så på västra som
på östra sidan, hvilket på längden
sträcker sig utmed en af stamlotterna,
ifrån den västra gränsen till den östra.
8. Detta skall vara honom till land,
till egenuom i Israel, och mina furstar
skola icke mer förtrycka mitt folk,
utan lämna landet åt Israels hus efter
deras stammar.
9· Så säger Herren, Herren: Vare
det eder nog, I Israels furstar! afstån
ifrån våld och förtryck och gören rätt
och rättfärdighet, upphören att drifva
mitt folk ifrån hus och hem, säger
Herren, Herren!
ro. Riktiga vågskålar och riktigt
efamåi.t och riktigt hatmått vare ibland
eller!
3 Mos. 19: 35, 3 6.
II. Efan och hatmåttet vare af samma rymd, så att hatmåttet håller tiondedelen af en horner och efan tiondedelcu af en homer. Efter hornermåttet skola de b!l.na mätas.
2.
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12. Och sikeln skall hålla tjugu gera.
En mina skall hos eder hålla ~ugu
siklar, tjugufem siklar eller femton
siklar.
3 l\1os. 27: 25. -4 :Mos. 3: 47·
13. Detta skall vara den offergärd,
som I skolen erlägga: En sjettedels
efa efter en horner h vete, och en sj ettedels efa efter en h orner bjugg,
14. och af oljegärden, oljan r äknad
i batruått, ett tiondedels hatmått efter
ett kormått, som är detsamma som
en horner eller tio batmått, ty tio batmått utgöra en homer,
15. och ett får utur en hjord på
två hundra ifrån Israels vatturika mark,
till spisoffer och till brännoffer och
till tackoffer, till försoning för dem,
säger Herren, Herren.
r6. Allt folket i landet skall erlägga
denna offergärd till fursten i Israel.
r 7. Och det skall åligga fursten att
offra brännoffer, spisoffer och drickoffer på högtiderna och nymånaderna
och sabbaterna, på alla Israels hus'
helgdagar. Hau skall frambära syndoffret och spisoffret och brännoffret
och tackoffren, till försoning för Israels hus.
rS. Så säger Herren, Herren: På
första dagen i första månaden skall
du taga en ung stut utan vank och
rena helgedomen.
19. Och prästen skall taga af syndoffrets blod och stryka på husets dörrposter och på de fyra hörnen af altarets afsats och på dörrposterna till
den inre förgårdens port.
20. Och likaså skall du göra på
sjunde dagen i samma månad för den
som har syndat af ovetenhet eller som
blifvit förledd, att I mågen försona
huset.
3 Mos. 4: 2. s Mos. u: 16.

KAP. 46: 9.

24. Och som spisoffer skall han frambära en efa till hvar stut och en efa
för hvar vädur och ett hinmått olja
till hvar efa.
25. På femtonde dagen i sjunde månaden vid löfhyddohögtiden skall han
i sju dagar frambära så beskaffade
syndoffer, brännoffer, spisoffer och
olja.
4 Mos. 29: 12.

46 Kapitlet.
Cudstjä1tsfe1ts atzord1dn.g.

Fu1•stc11S n.rfvtgods.
O.fferkökw.

så

säger Herren, Herren: Den port
till den inre förgården, som \'etter
åt öster, skail på de sex arbetsdagarue
vara tillsluten, men på sabbatsdagen
skall han öppnas, och på nym:inadsdagen skall han öppnas.
2. Och fursten skall utifrån inträda
i portens förhus och blifva stående
vid portens dörrpost llnder det att
prästerna frambära hans brännoffer
och hans tackoffer, och han skall tillbedja vid portens tröskel och sedan
gå ut, men porten skall icke tillslutas
före aftonen.
Hes. 45 : 22.
3· Och landets folk skall tillbedja
vid ingången till samma port på sabbater och nymånarler inför Herrens
ansikte.
4· Och brännoffret, som fursten skall
framföra till Herren på sabbatsdagen,
skall vara sex lamm utan vank
5· och en vädur utan vank med en
efa såsom spisoffer till väduren och
spisoffer tilllammen efter tillgång och
ett hinmått olja till hvarje efa,
6. och på nymånaclsdagen en ung
stut utan vank och sex lamm och en
vädur, hvilka skola vara utan vank;
4

~1os.

28: u.

7· och en efa till st u ten och en efa
2!. På fjortonde dagen i första må- till väduren skall han frambära såsom
naden skall påska hållas af eder; på spisoffer, och till Jainmen efter tilldenna de sju dagames högtid skall gång, och ett hinmått olja till hvarje
ätas hvad osyrad t är.
2 Mos. ,., ,s.
ef a.
22. Och på den dagen skall fursten
8. Och när fursten går in, skall han
för sig och för allt folket i Jandet
gå vägen till portens förhus och gå
frambära en stut till syndoffer.
samma väg ut.
Hes. 46: 12.
23. Och på de sju högtidsdagarue
9· Och när landets folk kommer inskall han frambära såsom brännoffer åt för Herrens ansikte på högtiderna,
Herren sju stutar och sju vädurar utan skall den som har gått in genom den
vank h:var dag i de sju dagarne, och norra porten för att tillbedja gå ut
till synrloffer en getabock ln·ar dag. genom den södm porten; och den
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som har gått in genom den södra
porten skall gå ut genom porten åt
norr. Ingen skall gå ut geno111 samma port, genom hvilken han har gått
in, utan rätt fram skola de utgå.
ro. Och fursten skall ingå ibland
dem när de ingå, och när de utgå,
skola de utgå tillsammans.
I I. Och på högtids- och helgdagar
skall spisoffret vara en efa till stuten
och en efa till väduren och till lammen efter tillgång och ett hinmått
olja till hvarje efa.
Hes. 45 : 24.
12. Och då fursten vill frambära ett
frivilligt brännoffer eller ett frivilligt
tackoffer åt Herren, så skall man
öppna för honom den port, som vetter
åt öster, att han må frambära sitt
brännoffer och sitt tackoffer, på samma
sätt som han plägar göra på sabl>atsdagen; och när han har gått ut, skall
Plan tillsluta porten efter honom.
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19. Och han förde mig iu till rleu
ingången, som var vid sidan af porten till prästernas kamrar i helgedomen, som lågo mot norr, och si, där
var ett rum längst in mot väster.
20. Och han sade till mig: Detta
är det rummet, där prästerna skola
koka skuldoffret och syndoffret och
baka spisoffret, att de icke må utbära
det i den yttre förgården och därigenom helga folket.
21. Och han förde mig ut till den
yttre förgården och lät mig gå omkring till förgårdens fyra hörn, och
si, där var en gård i hvart och ett af
förgårdens hörn.
22. I förgårdens fyra höru voro
kringstängda gårrlar, fyratio alnar
långa och trettio alnar breda. Samma
mått hade de alla fyra, hvar i sitt
hörn.
23. Och ett murhvarf gick i dem
alla fyra rundt omkring på alla sidorna, och kokställen voro anbragta
nedantill vid mnrhvarfven på alla sidor.
24. Och han sade till mig: Dessa
äro köken, där husets tjänare skola
koka folkets slaktoffer.

13. Och ett årsgammalt lamm utas
vank skall du frambära hvar dag såsom brännoffer åt Herren. H var morgon skall du frambära ett sådant
14. Och såsom spisoffer därtill skall
du hvar morgon frambära en sjettedels efa och ett sjettedels hinmått olja
att stänka på semlomjölet, till ett spis4 7 Kapitlet.
offer åt Herren. Dessa stadgar skola
Tempelkällate . Landets gränser.
evärdligen gälla för hvar dag.
ch han förde mig tillbaka till hu15. Ett lamm med sitt spisoffer och
sets dörr; och si, ett vatten gick
sin olja skola de hvar morgon framut under husets tröskel öster ut; ty
bära till brännoffer för hvar dag.
husets framsida låg i öster, och vatt16. Så säger Herren, Herren: Om net flöt nedåt ifrån husets högra sida,
fursten åt någon af sina söner gifver söder om altaret
2. Och han förde mig ut genom
någon sin besittning till skänks, så
skall den tillhöra hans söner; den blifve den norra porten och ledde mig omkring där utanför till den yttre porderas egendom att besitta!
17. Meu om han åt någon af sina ten emot öster, och si, vatten sprang
tjänare gifver någon sin besittning till fram ifrån den högra sidan.
3· Då mannen gick ut emot öster,
skänks, så skall den höra honom till
intill friåret men sedan återfalla till hade han ett mätsnöre i sin hand;
fursten. Endast hans söner kunna och han mätte tusen alnar och kom
blifva ägare till någon af hans besitt- mig att gå i vatten ända till fotknölarne.
ningar.
4· Och han mätte tusen och kom
18. Och fursten skall intet taga af
hvad folket besitter, så att han be- mig att gå i vatten ända till knäna;
röfvar dem någon deras egendom; sin och han mätte tusen och kom mig
egen egendom må han gifva åt sina att gå i vatten ända till länderna.
5· Och han mätte tusen eu bäck,
söner till besittning, att de icke må
uttränga någon af mitt folk ifrån hans hvilken jag icke kunde öfversl:iga, ty
vattnet var så högt, att man knnr1e
egendom.
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simma däruti, en bäck, öf\·er hvilken
m an icke kunde gå.
6. Och han sade till mig: Har du sett
detta, människobarn ? Och h an förde
mig tillbaka till s tranden af bäcken.
7· Då jag kom tillbaka, si, då voro
vid s tranden af bäcken ganska många
t räd p å båda sidor.
8. Och h an sade till mig: Detta
vatten går ut till den östra sträckan
af landet och flyter ned öfver heden
och faller ut i hafvet. Då det har
runnit ut i hafvet, blifver dess vatten
sundt.
9· Ocll allt som lefver och rörer sig,
h var th elst den du bbla bäcken kommer, skall blifva vid lif, o ch där skall
blifva fisk i stor myckenh et; ty när
detta vattn et kommer till hafvet, så
blir dess vatten sundt och allt blifver
vid lif, d it bäcken kommer. Sak. 14 : 8.
ro. Och fiskare skola stan na där;
ifrån Engedi och ända till En-Eglaim
skola fisknät utläggas. Fiskar af alla
slag, likasom fiskarne i det stora h afvet, skola där finnas i ganska stor
myck enh et.
I r. D ess sumpiga stränder och dess
gölar skola dock ick e blifva sunda;
d e skola behålla sin sälta.
1 2. Och utmed bäck en skola vid
d ess strand på båda sidor u p pskjuta
allehanda fruktträd, h vilkas löf icke
skola vissna, och hvilkas fruk t icke
skall gå ut m en fö r h var månad växa
n y, emedan deras vatten k ommer ifrån
h elgedomen; och deras frukt sk all
tjäna till föda och deras löf till läkem edel.
Upp. 22: • .

H amats område, och Hazar Hattikon,
som gränsar till Hauran.
r 7. Och en gränsort ifrån hafssidan
skall Hazar-Enon vara, som gränsar
till Damaskus, och norra gränsen skall
Zafon och Hamat vara. Och detta
skall vara den norra sidan.
r8. Ocll den östra gränsen skall vara
Jordan emellan Hauran och Damaskus; och emellan Gilead och Israels
land, ifrån gränsen ända till det östra
hafvet, skolen I mäta. Och detta skall
vara den östra sidan.
19. Och den södra sidan skall sträcka
sig ifrån Tarnar till trätavattnet vid
Kades, fram till bäcken vid det stora
hafvet. Och detta skall vara den södra
sid an söder ut.
4 Mos. 20: 13.

27: q..

Hes. 48: 28.

Och den västra sidan skall vara
det stora hafvet, ifrån gränsen till
nejden midt emot Hamat. Detta skall
vara den västra sidan.
21. Och I skolen dela landet emellan eder efter Israels stammar.
22. Och I skolen utlotta det till besittning åt eder och åt de främlingar,
som bo ibland eder och föda barn
ibland eder; och desse skola för eder
vara lika hållne med de infödda ibland
Israels barn; jämte eder skola de få
sina ägolotter midt ibland Israels stammar.
23. Och i den stam, där en främling bor, där skolen I gifva honom
hans besittning, säger Herren, Herren.
20.

48 Kapitlet.
stammanus omr!lde11..

Stadeus vidd.

O

13. S å säger Herren, Herren: D en na
ch dessa äro namnen på stamär den gräns, efter hvilken I skolen
m arne. Ifrån yttersta gränsorten
fördela landet på Israels tolf stammar; i norr till sidan af Hetlon, fram emot
två lotter skall J osef hafva.
H am at och Hazar-Enan, som är Dat Mos. ~8: 5·
Jo•. 17: r7.
maski gräns emot norr , till sidan af
14· Och I skolen besitta det, den
Hamat, skall landsträckan ifrån öster
ene som den andre. Emedan jag med till väster tillhöra D an, en lott.
upplyft h and har svurit att gifva det
2. Och näst Dans område skalllandåt edra fäder, skall ock det ta landet sträckan ifrån öster till väster tillhöra
tillfalla eder till besittn ing.
Aser, en lott.
1 Mos. r o: 7• 17: 8. 26: 3· 28: '3·
3· Och nästAsers område skallland15. Denna skall vara lan dets g räns
åt den norra sidan ifrån d et stora h af- sträckan ifrån öster till väster tillhöra
vet: öfver Hetlon fram emot Zed at, N aftali, en lott.
4· Och näst Naftalis område skall
4 Mos. 34: 1 - 1 2 .
r6. Hamat, Berota, Sibraim, som landsträckan ifrån öster till väster tillligger emellan Damaski område och höra Manasse, en lott.
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5- Och näst Illanasses område skall
landsträckan ifrån öster till väster tillhöra Efraim, en lott.
6. Och näst Efraims område skall
landsträck;:m ifrån öster till väster tillhöra Ruben, en lott.
7· Och näst Rubens område skall
landsträckan ifrån öster till väster tillhöra Juda, en lott.
8. Och näst Judas område skall
ifrån öster till Yäster vara den afskilda
landsträckan, hYilken I skolen afsldlja
till en bredu af tjugufem tusen stänger
och till längden motsvarande hvar
och en af stamlotterna ifrån öster till
väster, och helgedomen skall vara i
m id ten.
9· Den afskilda landsträckan, hvilken I skolen afskilja åt Herren, skall
i längd hålla tjugufem tusen och i
bredd tio tusen.
ro. Och den heliga landsträckan skall
tillhöra prästerna, mot norr tjugufem
tusen i längd, och mot väster tio tusen i bredd, och mot öster likalecles
tio tusen i bredd, och mot söder tjugufem tusen i längd, och Herrens helgedom skall vara i midten.
r r. Den skall tillhöra prästerna, de
helgade, af Zadoks barn, som hafva
aktat på min tjänst, som icke afföllo
när Israels barn afföllo såsom Leviterna afföllo.
12. Och dessa skall en afskild del
tillhöra, den afskilda landsträckan, såsom ett det allraheligaste, bredvid LeYiternas område.
Hes. 44 : z;.
13. Och Leviterna skola invid prästernas område få tjugufem tusen stänger
i längd, och i bredd tio tusen. Hela
längden skall varo tjugufem tusen och
bredden tio tusen.
q. Och de skola intet däraf försiilja, och ingen må bortbyta eller afyttra det som i landet är det förniimsta, ty det är helgadt Herren.
15. Och fem tusen stänger, eller
ln·ad som är kvar på breelden långs
efter de tjugufem tusen, skall vara
stadens allmänning, till byggnadsplatser och till utmark, och staden skall
vara i midten.
r6. Och dessa skola vara stadens
mått: Norra siclan fyra tusen fem
hundra, södra sidan f) ra tusen fem
hu n dra, östra siil an fyra tusen fem
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hundra och västra sidan fyra tusen
fem hundra.
17. Och utmarken till staden skall
vara norr ut två hundra femtio, söder
ut två hundra femtio, öster ut två
hundra femtio och väster ut tvåhundra
femtio.
18. Och hYad som är kvar på längden utmed den heliga landsträckan,
tio tusen stänger mot den östra sidan
och tio tusen mot den västra, långs
utmed den heliga landsträckan, däraf
skall afkastningen vara till föda för
staelens arbetare;
rg. och stadens arbetare ifrån a1la
Israels stammar skola odla den marken.
20. Hela den afskilua landsträckan
skall vara tjugufem tusen slänger em ot
tjugufem tusen. En fjärdedel af helgedomssträckan skolen I afskilja till
stadens ägoområde.
2r. Och hvad som är kvar skall
tillhöra fursten på båda sidor om
helgedomssträckan och staelens ägoområde, långs efter de tjugufem tusen
stängerna af den afskilda marken till
gränsen öster ut, och väster ut långs
efter de tjugufem tusen stängerna till
gränsen väster u t, vid sidan af stamlotterna; det skall tillhöra fursten, och
helgedomssträckan och husets helgedom skall ligga i midten.
22. Och ifrån Leviternas ägoområde
och ifrån staelens ägoområcle, som
båda ligga midt emellan hvad som
til111örer fursten, skall det som ligger
mellan Judas och Benjamins områden
tillhöra fursten.
23. H vad angår de öfriga stammarne,
så skall landsträckan ifrån öster till
väster tillhöra Benjamin, en lott.
24. Och näst Benj amins område skall
landsträckan ifrån öster till väster tillhöra Simeon, en lott.
25. Och näst Simeons område skall
landsträckan ifrån öster till väster tillhöra Isaskar, en lott.
26. Och näst Isaskars område skall
landsträckan ifrån öster till väster tillhöra Sebulon, en lott.
27. Och näst Sebulons område skall
landsträckan ifrån öster till väster tillhöra Gad, en lott.
28. Och i Gaels område på dess södra
sida skall gränsen vara ifrån Tarnar
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till trätavattnet vid Kades fram till
32. Och den östra sidan skall hålla
fyra tusen fem hundra stänger och
bäcken vid det stora hafvet.
Hes. 47: '9·
hafva tre portar, J osefs port en, Ben29. Detta är det landet, som I sko- jamins port en, Dans port en.
len utskifta till besittning åt Israels
33· Och den södra sidan skall hålla
stammar, och dessa skola vara deras fyra tusen fem hundra stänger, och
portarue skola vara tre: Simeons port
ägolotter, säger Herren, Herren.
en, Isaskars port en, Sebulons port en.
30. Och dessa skola vara stadens
34· Den västra sidan skall hälla fym
utsidor: På norra sidan skall ban hålla tusen fem hundra med tre portar,
ett mått af fyra tusen fem hundra Gads port en, Asers port en, Naftalis
stånger.
port en.
3 r. Och stadens portar, efter nam35· Hela omkretsen skall vara adernen på Israels stammar, skola vara ton tusen stänger, och stadens namn
tre på den norra sidan, Rubens port skall härefter vara: Här är Herren.
eu, Judas port en, Levis port en.
Ps. 68: '7·

